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CV:  

Dana Kuchtová (* 18. června 1961 Český Krumlov) je česká politička a bývalá ministryně 

školství za Stranu zelených. 

Studia, profesní kariéra a občanské aktivity 

Vystudovala Střední ekonomickou školu v Táboře a Pedagogickou fakultu v Českých 

Budějovicích v roce 1981. Poté pracovala jako učitelka a překladatelka. Po roce 1989 byla 

dlouholetou aktivní členkou a po jistou dobu i předsedkyní občanského sdružení Jihočeské 

matky, které bojovalo proti dostavbě JE Temelín. 

V únoru 2009 byla jmenovaná ředitelkou dětského domova v Klánovicích, jehož zřizovatelem 

je pražský magistrát. V zápětí se v tisku objevily dohady, že její jmenování prosadila politická 

vůle ze strany ODS . 

Politická činnost 
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V roce 1989 se angažovala v Českém Krumlově v Občanském fóru. V roce 2003 se stala 

členkou Strany zelených. Od roku 2004 byla první místopředsedkyní Strany zelených a od 

roku 2006 je členka zastupitelstva Českého Krumlova. Dlouhodobě se věnuje kritice jaderné 

energetiky, snaze o vyšší účast žen v politice a česko-rakouským vztahům. 

V roce 2007 byla deset měsíců ministryní školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 2008 se 

stala neformální lídryní vnitrostranické opozice vůči předsedovi Martinu Bursíkovi. Společně 

s Matějem Stropnickým je řazena k fundamentalistickému křídlu zelených, které se domnívá, 

že Zelení ve vládě příliš ustupují od svého programu.  

V lednu 2009 se Kuchtová stala předsedkyní stranické frakce Demokratická výzva. 8. března 

2009 byla společně s poslankyněmi Věrou Jakubkovou a Olgou Zubovou a bratrem 

předsedy zahraniční sekce Martinem Čáslavkou vyloučena ze Strany zelených. V červnu 

2009 oznámila, že si znovu podá přihlášku do Strany zelených, poté co v důsledku 

neúspěchu ve volbách do Evropského parlamentu odstoupil z funkce předsedy Martin Bursík 

a nový lídr Ondřej Liška prohlásil, že by se vyloučení členové mohli vrátit zpět formou nových 

přihlášek.[9] Kuchtovou zpět do SZ předběžně přijala jednohlasně základní organizace v 

Českém Krumlově. Na definitivní přijetí do SZ si však musí počkat na udělení výjimky 

předsednictvem strany. 

ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

9. 1. 2007 - 4. 10. 2007 (demise) 

Osobní údaje: 

Datum narození: 18. 6. 1961  

Dcera Kateřina, 1999  

Bydliště: Český Krumlov  

 

Vzdělání: 

1981–1986 Vysoká škola, Pedagogická fakulta, České Budějovice, osvědčení – státní 

zkouška NJ, ČJ, magisterský titul 

1979–1981 Střední ekonomická škola, Tábor, obor: cestovní ruch 

1975–1979 Gymnázium Český Krumlov 

 

Jazykové znalosti:  

němčina – plynně slovem i písmem  

angličtina – pasivně  

ruština – pasivně  

 

Zaměstnání  

2006–2007 Město Český Krumlov – místostarostka 

2004–2006 Překladatelka, tlumočnice, konzultantka 

2000–2004 Sdružení Jihočeské matky – Předsedkyně, od r. 2003 místopředsedkyně a 

mluvčí 

1998–2000 Mateřská dovolená 

1992–1998  

– Sdružení Jihočeské matky, České Budějovice,  

– Gymnázium Český Krumlov,  

– Střední umělecko-průmyslová škola sv. Anežky, Český Krumlov,  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A9_f%C3%B3rum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_zelen%C3%BDch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strana_zelen%C3%BDch
http://cs.wikipedia.org/wiki/2006
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_Krumlov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_energetika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_energetika
http://cs.wikipedia.org/wiki/2007
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%A1kolstv%C3%AD,_ml%C3%A1de%C5%BEe_a_t%C4%9Blov%C3%BDchovy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Burs%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mat%C4%9Bj_Stropnick%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Demokratick%C3%A1_v%C3%BDzva&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bra_Jakubkov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olga_Zubov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_%C4%8C%C3%A1slavka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%BD_parlament
http://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Burs%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ond%C5%99ej_Li%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dana_Kuchtov%C3%A1#cite_note-8


– Různé komerční firmy a cestovní kanceláře,  

– Překladatelka, tlumočnice, učitelka 

1986–1992  

– Gymnázium Český Krumlov,  

– Jazyková škola České Budějovice,  

– Středoškolská učitelka  

 

Politická příslušnost:  

OF Český Krumlov – 1989  

Členka Strany zelených od roku 2003  

2004–2007 – 1. místopředsedkyně SZ 


