ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY RADY RUV
22. 5. 2017, MŠMT v Praze
Přítomní (bez titulů): P. Holeček, B. Chládková, S. Kodýtek, M. Koleček, D. Matějovská,
I. Radok Žádná
Omluvení (bez titulů): J. Pelcl, M. Švecová, J. Talašová, M. Zelinský
Předběžný program:
1.

Kontrola úkolů

2.

Stav certifikace

3.

Srovnávací analýza sběrů za rok 2016

4.

Aplikace – návrh nezbytných úprav

5.

Certifikace číselníků a úprava manuálů – podzim 2017, tzv. ležáky

6.

Způsob evidence uživatelů

7.

Soukromé VŠ – analýza výstupů

8.

Různé

1. Kontrola úkolů
- garanti doplní zprávy o komunikaci s certifikátory – revize číselníků – a o průběhu
srovnávacího hodnocení v segmentech. M. Marková zkontroluje doručené zápisy ze schůzí
segmentů a bude všechny materiály archivovat. Termín do 30. 6. 2017
- prodloužení domén www.ruv.cz a www.iruv.cz bylo zajištěno, úhrada byla provedena ze
strany MŠMT.
2. Stav certifikace
- všichni certifikátoři přidělené výstupy přijali a průběžně na certifikaci pracují. Plnění bude
průběžně kontrolováno ze strany MŠMT.
3. Srovnávací analýza sběrů za rok 2016
- analýzu provede v letních měsících J. Talašová společně s P. Holečkem a M. Kolečkem.
Analýza bude předložena k projednání Pracovní skupině Rady RUV a následně také Radě RUV
na podzimních zasedáních těchto grémií. Kromě obecného a dlouhodobého sledování dat
registrovaných v RUV se analýza zaměří na: poměr zápisů a bodového hodnocení
v jednotlivých segmentech v návaznosti na počty akademiků a studentů těchto segmentů (k
tomuto bodu je třeba získat data od vysokých uměleckých škol a fakult o počtech studentů a

aktivních akademiků v jednotlivých studijních programech a oborech (zajistí kolegyně
Marková do 30. 6. 2017) a poměr zápisů uměleckých a neuměleckých škol celkově i
v jednotlivých segmentech.
Návrh zadání analýzy vypracuje a zašle J. Talašová všem členům Pracovní skupiny do 20. 6.
2017 (prostřednictvím kolegyně Markové). Tato struktura bude také krátce prezentována na
zasedání Rady RUV 27. 6. 2017.
Zadání analýz nutno projednat s Mgr. Karolínou Gondkovou, ředitelkou odboru vysokých
škol. Bez souhlasu MŠMT není možné analýzy zadat.
4. Aplikace – návrh nezbytných úprav
- pracovní skupina pověřila S. Kodýtka a P. Holečka přípravou návrhu změn a úprav v aplikaci
RUV, které bude nezbytné realizovat při údržbě aplikace po ukončení sběrů za rok 2016.
Termín: 20. 6. 2017
5. Certifikace číselníků a úprava manuálů – podzim 2017, tzv. ležáky
- v rámci certifikace číselníků a úpravy manuálů segmentů v roce 2017 bude potřeba pročistit
číselníky o staré a dlouhodobě nefunkční položky a také v procesu certifikace i v kritériích
manuálů segmentů zohlednit analýzu sběrů za rok 2016.
- stanovit obecný postup jak postupovat u multižánrových výstupů.
- tzv. ležáky – výstupy, které garant navrhl na vyřazení a to 2 roky po sobě, by mohly být
v aplikaci automaticky smazány. Pro tento případ je možné nastavit automatické mazání.
6. Způsob evidence uživatelů – nutno dořešit jak často aktualizovat pověření – 1 x ročně,
průběžně? Zajistí M. Marková
7. Soukromé VŠ – analýza výstupů
- Rada projednala složení pracovní skupiny, která připraví koncepci a harmonogram
následujících kroků: analýza výstupů soukromých VŠ, program semináře a jednoduchého
manuálu pro soukromé VŠ na téma, jak mají vkládat výstupy.
Složení pracovní skupiny: M. Koleček. Termín: 30. 9. 2017
Zadání analýz nutno projednat s Mgr. Karolínou Gondkovou, ředitelkou odboru vysokých
škol. Bez souhlasu MŠMT není možné analýzy zadat.

8. Různé
- informace o využití dat RUV v systému hodnocení a financování uměleckých VŠ – 2018+.
- další zasedání – tentokrát Rady RUV – se uskuteční dne 27. 6. 2017 na MŠMT v Praze.
- přílohou tohoto zápisu je harmonogram RUV pro období 2017–2018.
Zapsala: Marcela Marková
Za správnost odpovídá: Michal Koleček

