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OTEVŘENÝ DOPIS VE VĚCI KLUBU OSOBNOSTÍ GJO

Vážený pane řediteli,
13. února zveřejnilo Gymnázium Jiřího Ortena na svém facebookovém profilu fotografii portrétů
členů KLUBU OSOBNOSTÍ GJO, umístěných ve vestibulu školy. Vybráni byli ředitel skupiny
E.ON Czech Martin Záklasník, poslanec Vít Rakušan, výsadkář Ivo Zelinka, podnikatel Marek
Dospiva, heraldik Jiří Louda, bývalý poslanec Milan Cabrnoch, herec Michal Novotný,
místopředseda představenstva SK Slavia Praha Tomáš Syrovátka a bývalý poslanec a ministr
Milan Urban.
Aktuální způsob volby osobností považujeme za poněkud nešťastný. Klub je definován jako
společenství osobností, které ve svém oboru dosáhly "vynikajících výsledků" (viz zde
https://www.gymkh.cz/gjo-zaklada-klub-osobnosti/). Jak však škola k volbě těchto osobností
dospěla, není zřejmé a jasně čitelné nejsou ani hodnoty, které chce škola tímto výběrem
komunikovat. Na některých zvolených, např. plukovníku Loudovi, který navrhl současný státní
znak, je zřejmě shoda, ale platí to pro všechny? Proč mezi nimi nejsou žádné ženy? Proč tvoří
většinu klubu podnikatelé a politici? Jak se změří, že někdo více vyniká ve svém oboru, je-li
například známý herec, než někdo, kdo je například vynikající učitel? Co dnes znamená být
úspěšný? A jak definovat takzvanou osobnost? Kritéria i způsob volby jsou zkrátka nejasné.

V reakci na naši diskusi pod zmíněným facebookovým příspěvkem jste veřejnost vyzval k
posílání návrhů konkrétních jmen e-mailem. Děkujeme Vám za vstřícnost a navrhujeme
posunout tento krok k ještě větší transparentnosti. A to revizí seznamu osob zahrnutých do Klubu

absolventů GJO a jasnějším nastavením kritérií, podle kterých jsou jeho členové voleni. Rolí
školy podle RVP je mj. vychovávat studenty k odpovědnému občanství. Kdyby byly nominace
osobností a jejich volba pojaty jako veřejné, dostali by studenti možnost vyzkoušet si
demokratické rozhodování v praxi.
Věříme, že samotná skutečnost, že tuto diskusi vedeme, ukazuje na kvality naší školy a na její
schopnost podpořit rozvoj kriticky smýšlejících osobností.
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