Rada RUV

Jednání Rady RUV, dne 31. října 2019 v zasedací místnosti E106 MŠMT
v Praze.
Přítomni dle prezenční listiny: P. Doleček, T. Fliegl, K. Gondková, J. Hančil,
P. Holeček, B. Chládková, J. Kemrová, M. Koleček, A. Krejčová, M. Marková,
D. Matějovská, I. Medek, J. Pelcl, I. Radok Žádná, J. Stempel, M. Švecová
J. Talašová, M. Zelinský
Omluveni: I. Armutidisová, I. Mathé, P. Morganová, V. Zouhar
1. Statut Rady RUV – představení plánovaných změn
P. Doleček představil plánované změny Statutu Rady RUV. Změny Statutu byly
zpracovány s ohledem na soulad se zákonem o vysokých školách, vyjasnění
vzájemných vztahů Rady RUV a Pracovní skupiny Rady RUV a využívání RUV pro
účely financování.
Mezi hlavní představené změny patří:
1) Odstranění nerelevantních částí – opakování zákona o vysokých školách,
metodické záležitosti spojené s hodnocením, které jsou obsaženy v dalších
dokumentech apod. Metodické záležitosti spojené s hodnocením budou upraveny
v dalších dokumentech
2) Změna počtu členů Rady RUV - nově bude Rad RUV tvořit 11 členů namísto
původních 17 členů.
3) Předsedou Rady je nově NM ministra, který další členy Rady RUV jmenuje ze
zástupců uměleckých VŠ, uměleckých fakult a fakult architektury, členů NAU,
zástupců ministerstev a dalších odborníků.
4) Funkční období členů Rady RUV bylo stanoveno na 5 let, do funkce lze člena
jmenovat opakovaně
Dále Statut Rady RUV upravuje činnost Rady a práva a povinnosti členů Rady RUV.
Návrh Statutu Rady RUV je součástí zápisu
Nově navržený Statut Rady RUV neřeší praktické fungování RUV. Záležitosti
týkající se fungování Pracovní skupiny a segmentů budou řešeny v jejich statutech.
Procesní a kriteriální nastavení sběrů a hodnocení výstupů bude upraveno
v Metodice hodnocení.
Pracovní skupina Rady RUV připraví pro Radu RUV:
1) Návrh Statutu pracovní skupiny – statut vymezí pojetí členství, vazby vůči
Radě RUV,
2) Návrh Metodiky hodnocení – procesní a kriteriální nastavení RUV.
Návrhy těchto dokumentů připraví Pracovní skupina Rady RUV do 30. 4. 2020.
Předpokládané datum platnosti představeného návrhu Statutu Rady RUV bylo
stanoveno na 1. 7. 2020.
2. Prezentace Analýzy výstupů v RUV (sběr 2018)
J. Talašová představila provedenou analýzu, která je včetně komentářů součástí
zápisu.
Rada RUV hlasovala o schválení Analýzy výstupů v RUV (sběr 2018).
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Hlasování: ANO 13, NE 0, zdržel se - 0
Analýza byla schválena všemi (13) hlasy.
3. Harmonogram sběrů 2019/2020

Předseda Rady RUV M. Koleček představil harmonogram sběru RUV pro období
2019/2020. Harmonogram je přílohou zápisu.
Rada RUV hlasovala o schválení harmonogramu sběrů pro rok 2019/2020.
Hlasování: ANO 13, NE 0, zdržel se - 0
Harmonogram byl schválen všemi (13) hlasy.

4. Úpravy číselníků a manuálů segmentů pro sběry RUV za rok 2019
Předseda Rady RUV M. Koleček představil plánované změny číselníků a manuálů
segmentů. Mimo segment Architektura nedojde k významným změnám. Garantka
segmentu Architektura představila plánované změny v segmentu, zejména
rozdělení do podsegmentů z důvodu efektivnějšího přidělování certifikátorů. Nově
vzniklé podsegmenty umožní přidělování certifikátorů dle odborné způsobilosti.
Informace o rozdělení segmentu Architektura na podsegmenty jsou uvedeny
v příloze tohoto zápisu.
Rada RUV hlasovala o schválení plánovaných změn v segmentech.
Hlasování: ANO 12, NE 0, zdržel se - 1
Úpravy číselníků a manuálů včetně rozdělení
podsegmenty byly schváleny (12) hlasy.
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5. Seminář pro vkladatele – program
Předseda Rady RUV M. Koleček informoval členy Rady RUV o plánovaném semináři
pro vkladatele, který proběhne na MŠMT 28. 11. 2019 a představil program
semináře, který je přílohou tohoto zápisu.
Rada RUV hlasovala o konání semináře pro vkladatele RUV, 2 členové Rady RUV
opustili jednání.
Hlasování: ANO 11, NE 0, zdržel se - 0
Program byl schválen všemi (11) hlasy.
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6. Aplikace – plánované změny
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P. Holeček představil plánované změny/úpravy Aplikace RUV. Pro rok 2019 se
počítá s první fází úprav. Rozsáhlejší úpravy jsou plánovány pro rok 2020.
7. Různé
Proběhla diskuze, v rámci které bylo navrženo, aby pro sběry 2020 bylo do Anotace
nutné uvést studijní program + předmět, který autor vyučuje. Současně tato
informace bude zanesena do manuálů segmentů. Do manuálů segmentů bude také
doplněna definice uměleckého výstupů, která je uvedena v zákoně o VŠ.
Nadále platí, že do financování budou vstupovat výstupy maximálně 1 rok zpětně.
Výstupy starší než 2 roky budou automaticky hodnoceny jako D.

Zapsala: Marcela Marková, Adéla Krejčová
Za správnost: Karolína Gondková
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