
 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY RADY RUV 

11. 11. 2021 
 

Přítomní (bez titulů): V. Kunt, M. Koleček, D. Matějovská, J. Němeček, J. Hančil, P. Holeček,  

J. Talašová, M. Švecová, L. Lábus, M. Houser, Z. Bezecný, B. Zavadská, M. Marková, A. Krejčová 

 

Omluvení (bez titulů): M. Zelinský 

 

Program 
 

1. Příprava číselníků pro sběr za rok 2021 
 

2. Manuály segmentů pro sběr za rok 2021 
 

3. Vypořádání připomínek certifikátorů ke sběrům za rok 2020 
 

4. Prezentace Analýzy sběrů za rok 2020 – doc. Talašová 
 

5. Různé 
 

Prof. Koleček přivítal nové garanty segmentů. Za segment Hudba prof. Kunta a za segment Scénická 

umění prof. Hančila. Dále prof. Koleček informoval, že současní garanti a členové Rad Segmentů mají 

s MŠMT uzavřenou smlouvu do 31. prosince 2021.  

M. Marková informovala o průběhu jednání Rady RUV, které se konalo 4. listopadu 2021. Na jednání 

Rady RUV byl schválen Statut PS RUV a Metodika RUV včetně dílčích metodik jednotlivých segmentů.  

Dále byla Rada RUV vyzvána, aby do 30. listopadu 2021 předložila nominace na jmenování členů 

Pracovní skupiny.  

Prof. Koleček vznesl podnět ohledně účasti zástupce Pracovní skupiny na jednání Rady RUV, což by 

jistě zkvalitnilo předávání informací mezi těmito orgány a zároveň umožnilo rychlé řešení případných 

dotazů z řad členek a členů Rady RUV směrem k Pracovní skupině. Garantky a garanti jednotlivých 

segmentů tento podnět prof. Kolečka podpořili. M. Marková tento podnět vznese směrem k Radě RUV. 

Ad 1.  

Číselníky pro sběry za rok 2021 za jednotlivé segmenty jsou schválené a připravené. Na základě 

požadavku segmentu Výtvarná umění byl termín na zanesení změn v číselníku XYZ do Aplikace 

prodloužen do 18. listopadu 2021, protože se segment věnuje podrobnějšímu čištění tohoto číselníků. 

Do 18. listopadu 2021 budou číselníky za všechny segmenty připravené v Aplikaci. 

Ad 2.  

Jednotlivé segmenty neplánují zásadní změny v manuálech. Manuály budou uvedeny do souladu se 

schválenou Metodikou. Termín pro úpravu manuálů je do 8. prosince 2021. Do 15. prosince 2021 by 

manuály měly být zveřejněny na webu MŠMT.  

Ad 3. 

Vypořádání připomínek certifikátorů ke sběrům za rok 2020 bude za jednotlivé segmenty dokončeno 

v termínu. Problém hlášen v segmentu Architektura. Jedná se o technickou závadu, která je již v řešení, 

aby ke stejnému problému nedošlo v nadcházejícím sběru. V ostatních segmentech se ze strany 

certifikátorů neobjevila žádná připomínka zásadního charakteru.  

 



Ad 4. 

Doc. Talašová prezentovala výsledky Analýzy výstupů zadaných v roce 2020. Především se zaměřila 

na část, která se věnovala dopadům Covid-19. Výsledky analýzy jsou přílohou zápisu.  

Ad 5. 

Prof. Koleček připomněl zpracování analýzy stavu jednotlivých segmentů a jejich směřování do 

budoucna. Prof. Koleček prosí o doplnění segmenty Design, Audiovize a Literatura.  

Termín: do 31. 12. 2021. 

V souvislosti s realizací sběrů za rok 2021 je potřeba sledovat, zda změny, které nastaly v souvislosti 

s Covid-19, mají nadále vliv na strukturu a počty výstupů v jednotlivých segmentech a v souvislosti s tím 

připravit pro Radu RUV informaci o vlivu a dopadu pandemie Covid-19 na sběry za rok 2021. 

Dr. Matějovská upozornila na eventuální možnost spekulativních zápisů mezi roky právě v souvislosti 

s pandemií Covid-19. Doc. Talašová doplnila, že se toto dá technickou cestou vyřešit. Nutno dát pozor 

na formulování závěru, jak bude nakládáno s body za sběry 2021. Diskuze o zápočtu bodů by měla 

začít nejdříve až po skončení sběrů.  

 

Zapsala: M. Marková, A. Krejčová 

 


