
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY RADY RUV 

15. 2. 2021 

 

Přítomní (bez titulů): M. Koleček, P. Holeček, M. Marková, D. Matějovská, J. Němeček, I. R. Žádná, M. 

Švecová, J. Talašová, B. Zavadská, M. Zelinský, J. Hančil, I. Armutidisová, A. Krejčová 

 

Omluvení (bez titulů): B. Chládková 

 

Program: 
 

1. Zhodnocení počtu zadaných výstupů ve sběrech za rok 2020 

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

segmenty 

3. Příprava programu Rady RUV 

4. Různé  

Ad 1 

Pracovní skupině RUV byly představeny počty výstupů v jednotlivých segmentech za rok 2020 

a srovnání s rokem 2019. Pandemická situace se nejvíce dotkla segmentů Hudba a Výtvarná umění, 

kde se pokles výstupů pohybuje okolo jedné třetiny. Garanti segmentů následně komentovali výstupy 

za svoje segmenty a shodli se, že letošní rok (sběry za rok 2021) může být z hlediska počtu i struktury 

výstupů v jednotlivých segmentech ještě složitější.  

Prof. Koleček požádal garanty segmentů o vypracování analýzy struktury výstupů po skončení 

srovnávacího hodnocení v jednotlivých segmentech, přičemž pozornost musí být vedle samotného 

počtu výstupů soustředěna také na případné změny forem výstupů – například na zastoupení 

různorodých online formátů v rámci celkového počtu výstupů. Tyto analýzy za jednotlivé segmenty 

budou následně představeny Radě RUV.  

Přílohou tohoto zápisu je tabulka s přehledem počtu výstupů v jednotlivých segmentech za roky 2019 a 

2020. Tato tabulka je rovněž podkladem pro stanovení počtu certifikátorů pro certifikaci výstupů 

v jednotlivých segmentech. 

Ad 2 

S ohledem na počet zadaných výstupů zůstane počet certifikátorů v jednotlivých segmentech zhruba 

stejný. V případě segmentů Hudba a Výtvarná umění garanti zváží počet certifikátorů zapojených do 

letošní certifikace.  

Garanti zašlou seznam certifikátorů za svůj segment na MŠMT do konce srovnávacího hodnocení, tedy 

do 10. 3. 2021. 

Ad 3  

V půlce března plánuje MŠMT svolat jednání Rady RUV ve stávajícím složení. Radě RUV budou 

k projednání předloženy všechny materiály připravené Pracovní skupinou RUV v souvislosti 

s vyhlášením nového Statutu RUV. Jedná se o Statut Pracovní skupiny RUV, Metodiku RUV a Metodiky 

segmentů RUV. Tyto materiály již má MŠMT ve finální podobě k dispozici. Doc. Talašová také na tomto 

jednání odprezentuje Radě RUV Analýzu sběrů výstupů RUV za rok 2019, kterou odešle ve finální 

podobě na MŠMT do 28. 2. 2021. Na jednání budou Radě RUV rovněž v krátkosti prezentovány 

průběžné počty a struktura výstupů zapsaných v jednotlivých segmentech v roce 2020.  



MŠMT do konce února 2021 určí termín jednání Rady RUV a zabezpečí rozeslání pozvánek a všech 

podkladů v dostatečném předstihu před tímto jednáním členkám a členům Rady RUV. 

Ad 4 

Ing. Marková informovala, že nový Statut RUV by měl být panem náměstkem podepsán 1. 4. 2021. Poté 
bude následovat jmenování nových členek a členů Rady RUV. Podepsání a vyhlášení navazujících 
materiálů (Statut Pracovní skupiny RUV, Metodika RUV a Metodiky segmentů RUV) a jmenování členek 
a členů Pracovní skupiny včetně členek a členů Rad segmentů by mělo následovat tak, aby RUV mohl 
začít fungovat podle nových materiálů a v novém složení od 1. 9. 2021. Tento termín je potřeba dodržet 
především z toho důvodu, aby Pracovní skupina RUV mohla v novém složení hladce zabezpečit 
přípravu sběrů výstupů za rok 2021 (aktualizace manuálů a číselníků jednotlivých segmentů). 
 
Předseda Rady RUV prof. Koleček požádal Ing. Markovou o zaslání finální verze nového Statutu RUV. 
Pracovní skupina RUV je připravena na základě nového Statutu RUV zanést případné změny do Statutu 
Pracovní skupiny RUV tak, aby byla zabezpečena logická a funkční návaznost těchto dvou materiálů. 
 
Na základě diskuze garantů segmentů Audiovize a Design s přispěním garanta segmentu Výtvarná 
umění je zřejmé, že sběry výstupů za rok 2020 potvrdily potřebu vzniku nového podsegmentu Herní 
design. Návrh struktury tohoto podsegmentu připraví garantka segmentu Audiovize ve spolupráci se 
segmentem Design a doc. Talašovou.  
 
Příští jednání Pracovní skupiny RUV je plánováno na třetí březnový týden. MŠMT ještě upřesní datum 
tohoto jednání, a to v návaznosti na termín plánovaného jednání Rady RUV. 
 
 

Zapsala: M. Marková  


