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Avízo 

Lukáš Vaculík jako školský ombudsman. Ochránce 

řeší případy, které se staly. A stanou znovu. 

17. 8. 2021 

Aleš Pelán v podání herce Lukáše Vaculíka je oblíbeným učitelem na střední škole. Šikana 

kolegyně ho donutí uvědomit si, že každý někdy potřebuje zastání. Učitelka, které se utopí 

žák na výletě. Rodiče dětí tyranizovaných nezvladatelným spolužákem. Dívka, co nikdy 

nechodila do školy. Vychovatelky diagnostického ústavu, jimž chovanec zavraždí kolegyni… 

Tyto a další případy bude hlavní hrdina nového desetidílného seriálu České televize 

vyšetřovat coby školský ombudsman vždy v neděli od 20.10 hodin na ČT1. Poprvé 5. září.  

 

„Nejen školskému prostředí, ale i vzdělávání jako takovému se Česká televize věnuje dlouhodobě a 

intenzivně. Nejvíce se to projevilo v době pandemie, kdy jsme skoro ze dne na den přišli s novými 

pořady, které pomáhaly jak dětem, tak rodičům i učitelům. Pedagogů je v České republice kolem sto 

padesáti tisíc. Několik stovek z nich jsme již oslovili, byli to naši první a velmi důležití diváci. Společně 

s Učitelskou platformou jsme je pozvali na projekce a následné diskuze. Reakce, které jsme dosud 

získali, nás velmi těší. Na otázku, jaké slovo náš nový seriál vystihuje, nejčastěji padala bezmoc, 

zodpovědnost, úzkost a úplně nejhojněji – realita. Myslím, že lepší hodnocení si tvůrci nemohli přát,“ 

říká generální ředitel České televize Petr Dvořák. 

 

„Jsem syn učitelky, moje sestra je učitelka. Tomáš Feřtek se věnuje školství roky. Matěj Podzimek má 

oba rodiče učitele. Všichni jsme rodiče. Školství je oblast, o které nevznikl seriál snad desítky let. Je to 

oblast, ve které se denně děje malé i velké bezpráví. Řekli jsme si, že o tom snad víme dost, máme 

dost velkou osobní i profesní zkušenost, abychom se zkusili zastat těch, kteří tahají za kratší konec a 

mají pocit, že o tom nikdo neví. Ví,“ popisuje vývoj vzniku projektu Michal Reitler, v jehož tvůrčí 

producentské skupině vznikl. 

 

Deset skutečných příběhů, které otřásly českým školstvím vyšetřuje Aleš Pelán. I když není policista, 

ale učitel. Nemá za sebou policejní aparát, jen dlouholetou pedagogickou praxi, která ho naučila vnímat 

potřeby druhých. A taky jejich práva, jež nutně nemusí být v rozporu s právy druhé nebo třetí strany – 

jen se jimi musí zabývat empatický člověk, a ne instituce typu inspekce nebo soudu. „On pro mě 

představuje trochu rozporuplnou figuru: sám se neustále vydává na cesty, kde řeší něčí problémy, 

přitom si však není schopen vyřešit svůj vlastní život. Jde sice o člověka, který má dobré záměry a 

myslí to upřímně, akorát zjišťuje, že nic není nakonec tak, jak si představoval,“ popisuje svou roli 

Lukáš Vaculík.  

 

Herec se po třech letech pracovně opět setkal s režisérkou Terezou Kopáčovou. „Zkušenost z Metanolu 

mi dala jistotu, že je schopen hrát jinak, než jak je běžně zažitý, a že je za takové ‚posouvání‘ dokonce 

rád. Tedy že se zvládne proměnit i do charakterově složitého intelektuála akademického typu, což je 

pro Lukáše v podstatě čistý protiúkol. Můžu dodat, že i přes vysoká očekávání nás Lukáš zase překvapil. 

Byl ještě obětavější a pozitivnější, než jsme si vůbec dovedli přestavit. A jak zkonstatoval Michal Reitler 

nad hotovým posledním dílem: Zdá se, že je to Lukášova životní role. V objemu, síle a – doufejme – i 

v dosahu,“ říká Tereza Kopáčová, která režírovala šest epizod Ochránce. Další čtyři vedl Tomáš 

Mašín. 

 



 

Česká televize – Tiskové oddělení   Kavčí hory, 140 70 Praha 4   T: +420 261 133 312    F: +420 261 218 599 
E: pressct@ceskatelevize.cz   www.ceskatelevize.cz/press   RSS: www.ceskatelevize.cz/rss/tiskove-zpravy 

Avízo 

Na scénářích k jednotlivým dílům pracovali dva autoři. Úkolem Matěje Podzimka bylo soustředit se na 

vztahové drama, na trojrozměrnost postav. Aby všechno profesní bylo zároveň osobní. Konkrétní 

materiály pak sbíral Tomáš Feřtek. „Shromáždil jsem případy, které opravdu nějakým způsobem 

pohnuly či hýbou školstvím, historky, které jsem sledoval jako novinář, a z nich jsem pak vybíral ty, 

které nesly nějaké podstatné zobecnitelné téma,“ vysvětluje Tomáš Feřtek a kreativní producent 

Michal Reitler dodává: „Chceme vzdát respekt k práci učitelů. Jsou pod tlakem systému, rodičů, 

poslední dobou i dětí a samozřejmě i pod vlastním pochybnostmi o potřebnosti. Téměř každá kauza 

nabízí vhled do nějaké oblasti, ve které může učitel uvíznout. Ve spolupráci s ČT edu připravujeme 

doporučující materiály, jak takovým situacím předejít či jak zmírnit následky, bránit se. Naše kauzy se 

staly a stanou se znovu.“  

 

scénář: Tomáš Feřtek, Matěj Podzimek, Michal Reitler // režie: Tereza Kopáčová, Tomáš Mašín // 

kamera: Pavel Berkovič, Dušan Husár // architektka: Mariana Kuchařová // zvuk: Marek Hart, Tomáš 

Zůbek // střih: Michal Hýka // hudba: Jiří Hájek // výkonný producent: Matěj Stehlík // kreativní 

producent: Michal Reitler // v hlavních rolích: Lukáš Vaculík, Pavel Řezníček, Iveta Dušková, 

Barbora Šporclová Kodetová, Jaroslav Plesl, Petra Hřebíčková 

 

Karolína Blinková, tisková mluvčí České televize 

 

 


