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VZDĚLÁNÍM PROTI TOTALITĚ – SOLIDARITA S BĚLORUSY 
 
V srpnu 2020 celý svět bedlivě sledoval vývoj v Bělorusku během 
prezidentských voleb. Jejich výsledek byl častým předmětem diskusí široké 
veřejnosti jak u nás, tak i ve světě. Lidé vyjadřovali solidaritu s Bělorusy 
různým způsobem, především v rámci široce dostupné podpory na 
sociálních sítích. 
 
Jedním z politických dopadů voleb bylo i ukončení studia některým studentům 
kvůli jejich protirežimním postojům.  
 
„Takovéto jednání hodnotíme jako nepřijatelné. Vysoké školy by měly zůstat 
apolitické a zároveň bránit možnost slušného a svobodného vyjádření názoru 
k jakémukoliv společenskému jevu, či politické situaci. Chceme pomoci,“ 
zdůrazňuje děkan PF UJEP prof. Jiří Škoda.  
 
Pedagogická fakulta UJEP k pomoci nepřistupuje formálně, a tak vedle toho, že 
vedení fakulty umožňuje každému studentovi či studentce, kterým bylo ukončeno 
studium v Bělorusku z politických důvodů, nastoupit ke studiu podobných nebo 
příbuzných studijních programů, takovým studentům taktéž umožní zdarma 
navštěvovat kurz češtiny pro cizince, který zabezpečuje Centrum celoživotního 
vzdělávání na PF.  
 
„Jednání o přijímání běloruských studentů do studia na základě odlišných 
podmínek pro přijetí ke studiu probíhají na všech fakultách UJEP a jsou 
shromažďovány informace o jejich počtu a přípravě případné žádosti o finanční 
prostředky z výzvy MŠMT na podporu běloruských studentů,“ říká prorektora pro 
studium na UJEP dr. Alena Chvátalová.  
 
„Bezplatný kurz češtiny pro cizince jsem, samozřejmě, nabídl všem našim 
fakultám, které studenty z Běloruska ke studiu přijmou,“ doplňuje děkan Jiří 
Škoda.  
 
Rektorky a rektoři vysokých škol České republiky k tomuto tématu již 18. srpna 
2020 vydali společné prohlášení. „Tehdy jsme se dohodli na projevech solidarity 
s běloruskými vysokými školami a jejich studenty a já oceňuji všechny snahy 
našich fakult tyto studenty přijímat a umožnit jim bezpečné a svobodné 
vzdělávání,“ upozorňuje rektor doc. Martin Balej.  
 
Ilustrační fotografie k volnému užití: zdroj Unsplash.com 
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