
Záznam  
 
SPRAVEDLNOST ZNAMENÁ: SPOLEČNÁ ŠKOLA PRO VŠECHNY A OTEVŘENÁ CESTA KE 
KULTUŘE 
 
Panelisté: Vít Janeček, režisér a pedagog 
  Jiří Ptáček, kurátor a publicista, Zelení 
  Stanislav Štech, vysokoškolský pedagog 
  Kateřina Valachová, poslankyně, ČSSD 
  Lubomír Zaorálek, poslanec a ministr kultury, ČSSD 
 
Moderátor: Patrik Eichler, zástupce ředitele MDA 
 
Videozáznam a další informace: https://masarykovaakademie.cz/sk_portfolio/spravedlnost-
znamena-spolecna-skola-pro-vsechny-a-otevrena-cesta-ke-kulture/  
 
Teze: 
 

- Nejbližší čtyři roky budou ve znamení obnovy vzdělávacího systému, cílem musí být 
vybudování společné a kvalitní školy pro všechny. Štech 

 
- Musíme znovu promyslet roli učitele, nesmí zůstat sám na třicet dětí, naopak 

potřebuje podporu (speciální pedagogové, školní psychologové, případně více 
pedagogických pracovníků na jednu třídu). Posílení vyžadují mimovýukové aktivity, 
které mají potenciál překonat stávající – a vinou pandemie dále rostoucí – rozdíly. 
Štech 
 

- Je třeba proměnit strukturu kurikula a pracovat na snižování rozdílů mezi školami 
(vybavenost, dostupnost, personální zajištění). Štech 
 

- Kvalitní vzdělání dětí je hodnotou pro celou společnost. Vedle posilování 
neformálního vzdělávání a výuky v menších skupinách je třeba zvyšovat prostupnost 
mezi různými typy škol (například mezi středními školami a učilišti). Současně 
nesmíme přehlížet, že řada nadaných dětí ve vzdělávacím procesu nepokračuje 
z ekonomických důvodů (nejen ve studium na vysoké, ale i na střední škole), přičemž 
pandemie problém dále prohlubuje. Valachová 
 

- Český experiment s víceletými gymnázii a jejich velké rozšíření vedlo k tomu, že  jsou 
děti příliš brzo stratifikovány (zejména dle rodinného statusu), vydělují se z hlavního 
vzdělávacího proudu a přicházejí o důležité sociální zkušenosti. Janeček 
 

- Víceletá gymnázia se nemají rušit, mají ve vzdělávacím systému své místo, ale měly 
by sloužit svému primárnímu účelu, a to rozvoji zvláště nadaných dětí. Nemají být 
masovou podobnou vzdělávání. Valachová 
 

- Prioritou musí zůstat posilování a rozvoj úrovně základních škol. Je třeba proměnit 
vnímání společnosti, že neabsolvování gymnázia představuje selhání, respektive 
zavírá cestu k budoucím životním úspěchům. Valachová 

 
- Koronavirová krize nám ukázala, že nám chybějí informace o lidech v kultuře. A že 

někteří propadají záchrannými programy. Řešením je přijetí statusu umělce. Zaorálek, 
Janeček a Ptáček 
 



- Obnova kultury si vyžádá několik let, bude přitom záležet na zdrojích, které stát 
vyčlení. Finanční prostředky lze čerpat z Národního plánu obnovy, pokud budeme mít 
jasnou představu, jak je použijeme. Zaorálek a Ptáček 
 

- Větší podpora překladů české literatury je do jisté míry svázána s velkými knižními 
veletrhy, když se ty nekonají, je mnohem těžší vzbuzovat zájem o zdejší literární 
produkci. Zaorálek 
 

- V rámci kulturních politik je třeba akcentovat téma udržitelnosti, ekologické zátěže 
a vztahu k životnímu prostředí. Ptáček 
 

- Volné vstupy do kulturních institucí jsou vhodným nástrojem pro snižování 
ekonomických bariér. Vstupné nicméně tvoří značnou část rozpočtů těchto institucí 
a jeho výpadek by musel být kompenzován ze strany zřizovatele. Ptáček. 
 

- Nástroj, který by pomohl českému filmu, je návrat k praxi dvou filmů v rámci jednoho 
představení (krátkého a dlouhého), to bylo do devadesátých zakotveno v zákoně 
o audiovizi. Povinnost hrát krátké filmy podpoří mladé a nezávislé tvůrce. Janeček 
 

- Nejen v oblasti filmu je třeba bojovat s „projektovou existencí“ umělců/tvůrců. Je 
třeba lidi zaměstnávat, poskytnout jim prostor na delší a souvislou práci, jen tak se 
mohou dostavit kvalitní výsledky. Jedním z řešení je posílení rozpočtu Státního fondu 
kinematografie. Janeček 

 
- Kultura není zbytná aktivita, ani v ekonomické krizi není správné omezovat výdaje na 

kulturu, neboť ta prospívá celé společnosti, posiluje její soudržnost. Potřebujeme 
udržovat kulturní instituce a dohlížet na jejich fungování. Ptáček a Janeček 


