Rada RUV

Jednání č. 1-17 (Rada Registru uměleckých výstupů) „jednání Rady
RUV“, dne 27. 6. 2017 v zasedací místnosti E106 MŠMT v Praze.
Přítomni dle prezenční listiny (bez titulů): I. Armutidisová, K. Gondková, T. Fliegl,
J. Hančil, B. Chládková, J. Kemrová, M. Koleček, M. Marková, D. Matějovská, I.
Mathé, P. Morganová, J. Stempel, M. Švecová J. Talašová, M. Zelinský, V.
Zouhar, I. Radok Žádná
Omluveni (bez titulů): J. Pelcl, I. Medek, R. Plaga

1. Informace o organizaci sběru výstupů za rok 2016
Předseda Rady RUV informoval, že Pracovní skupina Rady RUV měla v letošním
roce dvě jednání a představil upravený harmonogram realizovaných aktivit
v rámci sběrů uměleckých výstupů za rok 2016. Jednání Pracovní skupiny Rady
RUV jsou dokumentovaná v zápisech. Radě RUV budou jakou součást zápisu
zaslány zápisy z jednání Pracovní skupiny Rady RUV
Změny harmonogramu
Vzhledem k technickým problémům v aplikaci, ke kterým došlo v období
odesílání výstupů uživatelem v roli děkan, bylo nutné posunout termín odeslání
výstupů z 10. 4. 2017 na 25. 4. 2017. Výrazně byla zkrácena doba pro přípravu
certifikace ze strany MŠMT a tím se podařilo zkrátit zpoždění kvůli technickým
potížím. Certifikátoři začali pracovat 28. 4. 2017, tedy o sedm dní později než
bylo původně plánováno
Díky zkrácení termínů pro zpracování na MŠMT byl dodržen termín stanovený na
zpracování bodů pro hodnocení. Vzhledem k neočekávaným technickým nedošlo
k automatickému spočítání bodů. Výsledky certifikace budou předloženy Radě
RUV ke schválení per rollam.

2. Parametry sběrů výstupů za rok 2016
Závažnost – zpracované hodnocení výstupů potvrdilo, že se dlouhodobě daří
udržovat kvalitativní strukturu výstupů tak, že se kategorie excelentních výstupů
pohybuje pod 2 % ze všech hodnocených výstupů.
Počty certifikátorů – liší se v jednotlivých segmentech dle počtu
certifikovaných výstupů.
Počty sporných výstupů – v letošním sběru se jedná o velmi pěkné číslo. Nízký
počet sporných výstupů je důkazem existence jednoznačných třídících
a hodnotících mechanismů.
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Soukromé vysoké školy – sběru se účastnily poprvé, v jejich zápisech byla
řada chyb, Pracovní skupina navrhla uspořádat pro soukromé vysoké školy
seminář, kde budou proškoleny „jak zadávat“.

Podrobnější informace k struktuře zadaných výstupů naleznete v příloze č. 1 –
prezentace.

3. Informace o připravovaném srovnávacím hodnocení
Předseda Rady RUV představil návrh Pracovní skupiny Rady RUV na zpracování
analýzy.
Plánovaná analýza bude sloužit Radě RUV, Pracovní skupině Rady RUV a
segmentům. Jedná se o interní nástroj, který ověřuje funkčnost systému.
Přípravu návrhu analýzy zpracovala doc. Jana Talašová z UPOL.
Z analýz – interního materiálu – bude zároveň připraven stručný sumář
(prezentace shrnující výsledky), který bude zveřejněn. Před zveřejněním bude
jeho podoba projednána a schválena Radou RUV.
Analýzy jsou vstupním materiálem, který může poukázat na nutnost změny
systému, ale změna je vždy diskutována Radou RUV a pak teprve provedena.
Radě RUV budou se zápisem zaslány Analýzy výstupů za rok 2015.
Návrh analýzy za rok 2016 v úpravě po projednání Radou RUV je přílohou č. 2
zápisu.
Rada RUV hlasovala o předloženém návrhu harmonogramu takto:
ANO – 14
NE – 0
Zdržel se – 1
4. Informace o další činnosti Rady RUV a Pracovní skupiny Rady
Schválení návrhu Harmonogramu 2017/2018.
Schválený harmonogram je přílohou zápisu č. 3
Rada RUV hlasovala o předloženém návrhu harmonogramu takto:
ANO – 14
NE – 0
Zdržel se – 1
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Navrhované úpravy a údržba Aplikace
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Zavedení hodnocení třetím certifikátorem do Aplikace (hodnocení
certifikátorem by probíhalo přímo v Aplikaci nikoli „ručně“ jako doposud).

třetím

Mazání starých výstupů ve stavu DOK_STA – výstupy, které jsou po určitou
dobu, např. 2 roky ve stavu DOK_STA, garant navrhl vyřazení a výstup nebyl
školou upraven.
Hromadné mazání institucí a ocenění – zjednodušení údržby číselníků.
Nutno provést odstávku aplikace a dořešit technické problémy, které se vyskytly
v průběhu sběru a hodnocení výstupů za rok 2016.
Datum příštího jednání nebylo stanoveno.
Zapsala: Ing. Marcela Marková
Za správnost: Mgr. Karolína Gondková
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