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Vážený pan 

prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.,  

ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Vážený pan 

Mgr. Jan Jiterský, 

předseda Expertního panelu 

 

Vážený pan 

Mgr. Ivo Jupa, 

ředitel NPI 

 

Vážený pan 

RNDr. Kamil Ubr, 

ředitel odboru a garant koncepční pracovní skupiny revizí RVP ZV NPI 

 

Vážené členky a členové Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu  

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 

 

Garantkám a garantům vzdělávacích oborů vzdělávacích oblastí Umění a kultura 

 

 

V Olomouci 13. března 2023 

 

 

Věc: Nesouhlasné stanovisko vedení České sekce INSEA k zařazení 

koncepce B vzdělávací oblasti Umění a kultura RVP ZV 
 

Vážení, 

dovolte, abychom touto cestou reagovali na zveřejnění Koncepce revize vzdělávacích oblastí 

na webových stránkách Národního pedagogického institutu. Rádi bychom se vymezili vůči 

koncepci týkající se vzdělávací oblasti Umění a kultura, jež má být podkladem pro aktualizaci  

a inovaci rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 
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Vedení České sekce Mezinárodní společnosti pro výchovu uměním – jako organizace, jež 

shromažďuje učitele výtvarné výchovy, odborníky, didaktiky a další aktéry oblasti umění 

a kultura – vyjadřuje zásadně nesouhlasné stanovisko k existenci jedné z navrhovaných 

koncepcí revize oblasti Umění a kultura v RVP ZV. Naše vyjádření přitom nemá povahu 

konkrétních výtek k detailům koncepcí, protestujeme proti koncepci jako celku. Vyslovujeme 

se nejen k obsahu, ale rovněž ke způsobu, jakým byla a je koncepce posuzována. 

 

Jako respektovaná odborná organizace působící v oblasti výchovy uměním zásadně 

nesouhlasíme s navrhovanou koncepcí B v rámci plánované revize oblasti Umění a kultura  

v RVP ZV. Tato koncepce může vést k eliminaci předmětu Výtvarná výchova na všech 

vzdělávacích stupních včetně vysokoškolské přípravy budoucích učitelů, a dotýká se tak  

i existence oboru na pedagogických fakultách. 

 

Považujeme za šokující fakt, že namísto „aktualizace a inovace oblasti“ (což bylo zadání 

formulované reformou), koncepce předkládá zcela zásadní změnu. S plnou odpovědností 

vyjadřujeme znepokojení nad tímto nekoncepčním a nekonsenzuálním zvratem. Domníváme 

se, že povede k rozkolísání funkčního systému a vnese do vzdělávání na základních školách 

chaos.  

 

Respektujeme potenciál rozmanitých uměleckých oblastí pro rozvoj kulturních kompetencí 

žáků a podporujeme propojování různých tvůrčích médií ve škole. Formulovanou koncepci B, 

zahrnující plnou implementaci doplňujících vzdělávacích oborů, ovšem považujeme za 

odborně neukotvenou a zcela vzdálenou realitě českého školství.  

 

Doplňující vzdělávací obory nemají vytvořenou oborovou „infrastrukturu“, až na výjimky 

neexistuje ucelená pregraduální příprava učitelů. Na druhou stranu školy, jež chtějí doplňující 

vzdělávací obory do vzdělávání zapojovat, to mohou činit již nyní. Přesto to činí jen malé 

procento škol – a většina jde spíše cestou přirozené integrace do stávajících předmětů oblastí 

Umění a kultura, příp. Jazyk a jazyková komunikace nebo Člověk a zdraví. Za smysluplné  

a realistické považujeme podporu této implementace do stávajících oborů, případně 

specializaci na úrovni škol, jež doplňující obory mohou svobodně realizovat s využitím 

disponibilních hodin.  

 

Výhrady máme také ke způsobu, jakým se o návrhu jedná. Jde v první řadě o zcela nevyvážené 

oborové zaměření členů skupiny i posuzovatelů výsledků. Vše působí tak, že je předem 

naplánováno – navzdory protestům většiny aktérů oborové komunity. Domníváme se, že 

takovýmto způsobem nemůže být revize RVP ZV vedena, a avizujeme, že mocenské prosazení 

koncepce B nebude aktéry oblasti Umění a kultura přijato. 

 

 

 

doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.  

Předsedkyně České sekce INSEA 
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PhDr. Aleš Pospíšil, Ph.D. 

Místopředseda České sekce INSEA 

 

 

Za členy výboru České sekce INSEA 

Jana Jiroutová, M. Phil., Ph.D. 

Mgr. Karel Řepa, Ph.D. 

PhDr. Kateřina Štěpánková, Ph.D. 

Mgr. Lucie Tikalová, Ph.D. 

Mgr. Václava Zamazalová 

 

Za členy kontrolní komise České sekce INSEA 

Mgr. Monika Plíhalová 

Mgr. Barbora Škaloudová 

Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph.D. 
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