
                                                                                                                                                                 

Rada galerií České republiky, z. s., Staroměstské náměstí 605/13, 110 00 Praha 1  

Rada galerií ČR (www.rgcr.cz) sdružuje 30 významných českých galerií (státních, krajských, městských) a tvoří jí 3 odborné 
komory (Komora ředitelů /KŘ/, Komora odborných pracovníků /KOP/ a Komora edukačních pracovníků /KEP/). 

 
 

Komora edukačních pracovníků při Radě galerií ČR se připojuje k vyjádření                           
nesouhlasného stanoviska České sekce INSEA s revizemi RVP ZV 
 
Členové a členky komory edukačních pracovníků při Radě galerií ČR podporují nesouhlasné stanovisko 
signatářů otevřeného dopisu České sekce INSEA týkající se revizí provedených v RVP ZV. Pro realizaci 
plnohodnotného vzdělávání žáků a studentů v prostředí muzeí a galerií vnímáme jako velmi problematický 
především záměr redukovat počet hodin výtvarné výchovy. Obáváme se, že tato skutečnost negativně ovlivní 
návštěvnost edukačních programů ze strany škol, čímž bude ohrožen smysl a poslání profese edukátor v kultuře 
v celé řadě paměťových a kulturních institucí. Pedagogická práce se školními skupinami je stále dominantním 
výstupem edukátorů směrem k veřejnosti a je jako jeden z důležitých výstupů také zřizovateli hodnocena. Dále 
jsme velmi znepokojeni snahou redukovat v kurikulárních dokumentech vzdělávací obsah výtvarné výchovy. Na 
mysli zde máme především odstranění pasáží s kompetencí pojmenovávat a interpretovat vizuálně obrazná 
vyjádření. Nejenže rozvíjení interpretačních dovedností je nedílnou součástí edukačních programů 
zprostředkovávajících výtvarné dílo se všemi pro člověka užitečnými dopady, ale smysl jejich kultivace 
přesahuje zdi muzeí a galerií a v pozitivním smyslu ovlivňuje mentální orientaci mladého člověka ve veřejném 
prostoru. Jen touto kompetencí kvalitně vybavený člověk může odolat manipulativním svodům, které tak ráda 
využívá reklama a politická kampaň. Práce edukátorů v kultuře, zohledňující požadované výstupy RVP ZV, je 
v uvedených příkladech důležitá a smysluplná, provedenou revizi proto vnímáme jako nepromyšlenou a ke 
smyslu oboru necitlivou.  
 
Nižší počet hodin pro oblast Umění a kultura v základním vzdělávání se v důsledku projeví i v horší připravenosti 
žáků na následující studium či budoucí povolání. A nejde jen o profese s výtvarným zaměřením. Rozvoj 
kreativity je velmi důležitý a klíčový pro všechny obory – tedy nejen pro umělecké a humanitní, ale i technické a 
přírodovědné (tzn. nejen např. pro budoucí výtvarníky, architekty, designéry, fotografy a další umělce, ale i pro 
vědce, lékaře, právníky apod.). Výtvarná výchova pro svůj interdisciplinární charakter je také ideální platformou 
pro výuku dalších předmětů (přesahy k dalším oborům). Díky jejímu kreativnímu rozměru se stává atraktivním 
způsobem, jak žákům poutavě zprostředkovat kvalitní vzdělávací obsah. Kultivuje nejen myšlení a vyjadřovací 
schopnosti, ale cvičí taky jemnou motoriku v praxi, která je velmi důležitá pro následné uplatnění v mnoha 
profesích. Už nyní můžeme sledovat trend rychle se snižujících dovedností jemné motoriky, což redukce VV 
bohužel ještě podpoří. Z těchto faktů tedy vyplývá,  výtvarná výchova  rozhodně není podřadná ani nepotřebná, 
ale přesně naopak. Snížením počtu hodin VV budou pedagogové složitěji stíhat svoji výuku a nebudou mít 
časový prostor pro návštěvu galerií. Základní školy tvoří vysoké procento v návštěvnosti edukačních programů 
v galeriích a muzeích, ale s navrhovanou minimální dotací týdně budou jejich návštěvy v budoucnosti hůře 
realizovatelné. Redukce možností učitelů navštěvovat galerijní instituce může být prohloubena navíc i dopady 
covidové pandemie. Méně návštěv kulturních institucí může mít vliv na snižování počtu edukátorů a tedy i na 
snižování možnosti osvěty v galeriích a muzeích. Méně hodin by logicky snížilo i úroveň VV. Mohl by zde hrozit i 
návrat k nekvalifikovanosti pedagogů. Jedním z velmi negativních dopadů by byla i 
neuplatnitelnost/nezaměstnatelnost absolventů kateder výtvarné výchovy. 

Věříme, že tato naše podpora otevřeného dopisu ČS INSEA + názory galerijních edukátorů z nejvýznamnějších 
českých (státních, městských a krajských) galerií (sbírkotvorného charakteru) s mnohaletou pedagogickou praxí 
a odborným vzděláním budou také zohledněny. 
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