Rada RUV

Jednání č. 1-16 (Rada Registru uměleckých výstupů) „Úvodní jednání
Rady Registru uměleckých výstupů“, dne 9. 11. 2016 v zasedací místnosti
E 106 MŠMT v Praze.
Přítomni dle prezenční listiny (bez titulů): I. Armutidisová, K. Gondková, J. Hančil,
J. Kemrová, M. Koleček, M. Marková, D. Matějovská, I. Mathé, P. Morganová, J.
Pelcl, J. Stempel, S. Trojanová, M. Zelinský, I. R. Žádná
Omluveni (bez titulů): B. Chládková, I. Medek, M. Švecová, V. Zouhar
Úvodní slovo pronesla Mgr. Gondková, ředitelka odboru vysokých škol, která
přítomné přivítala na úvodním jednání Rady Registru uměleckých výstupů (dále
jen Rada RUV).
Informovala o současném stavu, zejména o jmenování členů Rady RUV a schválení
statut.
Dále slovo převzala Ing. Trojanová, informovala o stavu převodu Aplikace RUV.
Darovací smlouva a smlouva o poskytnutí licence jsou již podepsané a po spuštění
testovací verze, bude podepsán předávací protokol.
Dále řídil jednání doc. Koleček, předseda Rady RUV
1.

Harmonogram RUV, web RUV

V souvislosti s převodem Aplikace nutná změna harmonogramu, posun začátku
sběru na 1. 1. 2017., příloha č. 1 zápisu
Bude zveřejněno na webových stránkách RUV a taktéž bude zveřejněn
aktualizovaný harmonogram, který je také přílohou zápisu. Stávající web možno
využívat do 5/2017, do té doby budou dokumenty převedeny.

2.

Fungování Rady RUV

Vzhledem ke skutečnosti, že proces sběru a vyhodnocení je pracovně a časově
velmi náročný, navrhuje předseda Rady RUV vytvoření Pracovní skupiny, která
zabezpečí proces sběru, tzn., bude prakticky realizovat, organizačně zajišťovat a
vyhodnocovat sběr. Bude se scházet častěji, cca 1 x měsíčně, a bude mít provozní
charakter.
Pracovní skupina projednává jednotlivé podněty, které budou následně řešeny na
jednání Rady RUV. Rada RUV zasedá nejméně 2x ročně, viz. Statut.
Jedno ze zasedání Rady RUV by se mělo konat po ukončení sběru a před odesláním
výsledků, jako formální uzavření sběru. Zároveň by zde byly definovány úkoly na
další období.
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Navrhované složení pracovní skupiny:
Garanti segmentů
Externí odborní konzultanti – 2 až 3 osoby (doc. RNDr. J. Talašová, CSc.,
Pavel Holeček, Ph.D., Ing. S. Kodýtek)

Mgr.

Předseda Rady RUV považuje za zásadní zapojení výše uvedených externích
konzultantů, neboť se jedná o experty, kteří velmi podrobně znají problematiku
RUV jak z věcného hlediska, tak z technické stránky – provoz Aplikace RUV.
PhDr. Radok Žádná otevřela problematiku fungování segmentů.
Bylo ujasněno, že segmenty fungují v podstatě autonomně. Statut vymezuje
složení rad segmentů (garant a 4 členové), ale způsob fungování neřeší.
Garanti do 30. 11. 2016 dodají na MŠMT ( ruv@msmt.cz) návrhy na členy
rad segmentů.
Rada RUV navrhuje setkání Pracovní skupiny se zástupci Masarykovy univerzity,
MŠMT a doc. RNDr. J. Talašovou, CSc., Mgr. Pavlem Holečkem, Ph.D., Ing. S.
Kodýtkem kde by byly vysvětleny jednotlivé kroky a procesy realizace sběru dat a
vyhodnocení.
Navrhovaný termín jednání: 30. 11. 2016 od 11:30
3.

Různé

Předseda Rady RUV upozornil, že do budoucna bude nutné řešit řadu nových úkolů,
mimo jiné problematiku přístupu soukromých vysokých škol a možná rozšíření
Registru uměleckých výstupů o zadávání závěrečných prací nikoli za účelem
financování, ale za účelem hodnocení.
Shrnutí:
1. Změna harmonogramu – sběr bude spuštěn od 1. 1. 2017
2. Ustanovení Pracovní skupiny Rady RUV, která má provozně – pracovní
charakter a zabezpečuje proces realizace sběru, hodnocení a vyhodnocení
3. Jednání Pracovní skupiny Rady RUV, zástupců MŠMT, zástupců MU k
jednotlivým krokům a procesu realizace sběru v souvislosti s převodem
Aplikace
4. Garanti do 30. 11. nahlásí na MŠMT členy rad segmentu
Zapsala: Ing. Marcela Marková
Za správnost: Mgr. Karolína Gondková
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