
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY RADY RUV 

14. 1. 2021 

 

Přítomní (bez titulů): Z. Bezecný, P. Holeček, B. Chládková, A. Krejčová, M. Koleček, M. Marková, 

D. Matějovská, I. Medek, J. Němeček, I. R. Žádná, M. Švecová, J. Talašová, B. Zavadská, M. Zelinský 

 

Program 
1.       Odeslání Statutu Pracovní skupiny RUV, Metodiky RUV a Metodik segmentů k projednání 

Radou RUV 

2.       Příprava programu Rady RUV 

3.       Harmonogram jednání Pracovní skupiny Rady RUV na první polovinu roku 2021 

4.       Příprava certifikace výstupů za rok 2020 – příprava seznamu certifikátorů za jednotlivé 

segmenty 

4.       Různé  

 

Ad 1 

Prof. Koleček informoval o změnách ve Statutu PS RUV a Manuálech, které provedla korektorka. 

Dále s doc. Talašovou představili změny ve Statutu PS RUV:  

Byla provedena korekce textu ve vztahu k segmentu Literatura v čl. 2 

Čl. 3 – bude upravena formulace v následujícím smyslu: „Certifikátory pro jednotlivé segmenty RUV 
jmenuje z řad odborníků působících mimo fakulty vysokých škol zapisujících výstupy do registru…“ 
Zároveň bude do čl. 3 vložena formulace vysvětlující přítomnost tohoto článku v rámci Statutu PS 
RUV. 
 
Do celého Statutu PS RUV také bude zaveden termín Grémium garantů segmentů – členy jsou vedle 
garantů segmentů další odborníci nezbytní pro zajištění realizace RUV.  
 
Všechny projednané změny jsou vyznačeny ve Statutu PS RUV, který je přílohou tohoto zápisu. 
 
B. Zavadská informovala o aktualizaci a korekci Metodiky segmentu Design. Termín Nerealizovaný 
design byl změněn na Oceněný design. Byla nově formulována definice Vystaveného designu, tak aby 
byla srozumitelnější a obsáhlejší.  
 
Všechny projednané změny jsou vyznačeny v Metodice segmentu Design, která je přílohou tohoto 
zápisu. 
 
Termín pro finální kontrolu Statutu PS RUV, Metodiky RUV a Metodik segmentů je stanoven na 22. 1. 
2021. Garanti segmentů do tohoto termínu odešlou kolegyni Markové finální schválené verze Metodik 
segmentů a rovněž případné závěrečné připomínky ke Statutu PS RUV a Metodice RUV. Následně 
budou všechny tyto materiály odeslány na MŠMT 

Ad 2 

Prof. Koleček Pracovní skupině RUV předal informaci MŠMT, že ke krokům spojeným s náběhem 
nového Statutu RUV dojde v průběhu první poloviny roku 2021 tak, aby byla zabezpečena kontinuita 
sběrů výstupů za rok 2020. Tedy vyhlášení nového Statutu RUV a jmenování nové Rady RUV lze 
očekávat ve druhé čtvrtině roku 2021 a následně proběhnou všechny nezbytné kroky spojené s 
vyhlášením nového Statutu Pracovní skupiny, Metodiky RUV s přílohami a jmenováním členů Pracovní 
skupiny RUV. Tento proces bude realizován tak, aby příprava sběrů za rok 2021 již proběhla na základě 
nového organizačního uspořádání RUV. 

Pracovní skupina RUV navrhuje svolat jednání Rady RUV v aktuálním složení po půlce února (18. nebo 
25. 2. 2021). Hlavními tématy jednání bude projednání návrhů Statutu RUV, Statutu PS RUV, Metodiky 



RUV a Metodik segmentů. Doc. Talašová rovněž představí Analýzu sběrů za rok 2019. Dalším tématem 
bude informace o stavu sběru výstupů za rok 2020 v jednotlivých segmentech a jeho specifikách 
vyplývajících z covidových omezení. 

M. Marková ověří termíny navržené pro setkání Rady RUV na sekretariátu NM3. 

Ad 3  

Členům PS RUV budou zaslány návrhy na termíny jednáni v Doodle. Schůzky proběhnou v únoru (11. 
2. 2021 nebo 15. 2. 2021, 3. týden v březnu a 4. týden v květnu).   

Ad 4 

Garanti segmentů zkontaktují certifikátory pro sběry výstupů za rok 2020 a vyberou také dva certifikátory 
pro zpracování úprav číselníků po srovnávacím hodnocení výstupů v segmentech. Termín nahlášení 
certifikátorů bude ještě stanoven ze strany MŠMT. Konečné počty certifikátorů v jednotlivých 
segmentech budou upraveny s ohledem na počet zadaných výstupů.  
 

Zapsala: Adéla Krejčová, Marcela Marková 


