
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY RADY RUV 

7. 6. 2021 

 

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

M. Švecová, J. Talašová, M. Zelinský, A. Krejčová 

Omluveni (bez titulů): J. Němeček, B. Zavadská 

Paní rektorka Radok Žádná, která je členkou Rady RUV, informovala o připravované schůzi Rady 
RUV, která se bude konat 30. 6. 2021. Rada RUV by také měla navrhnout NM III složení Pracovní 
skupiny a Rad jednotlivých segmentů. Tento bod není uveden v programu jednání Rady RUV, paní 
rektorka o jeho zařazení do programu požádá ŘO. 
 
Program jednání: 

1. Informace o průběhu certifikace  

2. Informace o počtech a posuzování výstupů, u kterých nedošlo k většinové shodě 

3. Informace o předběžných výsledcích zařazení výstupů RUV za rok 2020 (počty A, B, C, D) v 

jednotlivých segmentech a srovnání se situací v předcházejícím roce  

4. Diskuze nad stanoviskem PS RUV k výsledků sběrů a posuzování výstupu RUV za rok 2020 

vzhledem ke vlivům pandemie COVID-19 

5. Příprava zpráv o aktuálním stavu jednotlivých segmentů s výhledem k jejich dalšímu vývoji v 

následujícím období 

6. Různé 

 
Ad 1.  
M. Marková informovala o průběhu certifikace, certifikace se prodlužovala o jeden den a za všechny 
segmenty byla řádně dokončena.  
 
Ad 2.  
Sporných výstupů je pouze 46, byly předány garantům, termín odevzdání do 11. 6. – finální body 
budou cca 18. 6. 
 
Ad 3.  
Garanti se seznámili s přehledem situace ve sběrech za rok 2020 ve srovnání s rokem 2019 (stav 
výstupů před certifikací, jak jednotlivé výstupy zařadili zapisovatelé). U 4 segmentů došlo k výrazným 
změnám (jedna polovina až jedna třetina minus AU, H, SÚ, VÚ), u zbytku stabilní výsledky. Z toho 
vyplývá fakt významného navýšení bodů do segmentů A a D. Přílohou tohoto zápisu je již tabulka 
s finálními počty výstupů a jejich srovnáním mezi lety 2019 a 2020, která poskytuje přesnější přehled 
o dopadu pandemie na sběry v jednotlivých segmentech RUV. 
 
Ad 4.  
Diskuze nad stanoviskem PS RUV k výsledků sběrů a posuzování výstupu RUV za rok 2020 
vzhledem ke vlivům pandemie COVID-19. Z diskuze vyplynulo, že jak vzhledem k nerovnoměrnému 
dopadu pandemie na počty výstupů v jednotlivých segmentech, tak vzhledem k názorům 
převládajícím ve vedení vysokých uměleckých škol i dalších relevantních grémiích, je logické, že 
nedojde k započítání bodů za sběry za rok 2020 do systému financování uměleckých programů a 
bude hledán jiný mechanismus (pravděpodobně opětovně body za období 2015–2019) pro využití 
v tomto systému. Zároveň však zaznělo doporučení, aby body za sběry výstupů za rok 2020 byly 
otevřeně komunikovány a využívány na úrovni jednotlivých vysokých škol jako stimulační a kvalitativní 
ukazatel při posuzování úrovně zapojení akademických pracovníků a pracovišť do procesu tvůrčí 
činnosti.  
 
Ad 5.  
Příprava zpráv o aktuálním stavu jednotlivých segmentů s výhledem k jejich dalšímu vývoji v 
následujícím období. S přihlédnutím k velice kvalitně zpracovanému materiálů B. Chládkovou byla 
připravena společná osnova pro zprávy za jednotlivé segmenty, která je přílohou tohoto zápisu. M. 
Koleček požádal garanty o zpracování zpráv dle této osnovy (termín 27. 8.). Po korekci jednotlivých 
zpráv a jejich diskutování na posledním setkání PS RUV v současném složení, které proběhne v září 



2021, budou tyto zprávy poskytnuty Radě RUV a nové PS RUV jako jeden z možných zdrojů pro další 
vývoj a zkvalitňování systému RUV. 
 
 
Ad 6.  
Různé: D. Matějovská poděkovala všem za spolupráci; paní rektorka Radok Žádná navrhne, aby na 
Radě RUV byla navržena jména nových garantů. 
 

 

Zapsala: M. Marková 


