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KONCEPCE ČINNOSTI OMBUDSMANKY DAMU 

Mgr. Pavlína Junová 

 

V rámci přemýšlení o koncepci a hlavním poslání ombudsmanky DAMU vycházím ze tří pilířů.  

Prvním pilířem jsou projevy samotných osob pohybujících se na DAMU („DAMU žité“): Performance 

Ne!musíš to vydržet, Mimořádné zasedání Akademického senátu DAMU (9. 7. 2021), 4. zasedání 

Akademického senátu DAMU (31. 8. 2021). Doplňkově první blok z tzv. Pondělků o etické kultuře a 

jedno z představení Debata pro loutky: Svoboda korektnosti. Tento pilíř umožňuje se zorientovat 

v situaci, vnímat konkrétní potřeby, atmosféru a klíčové pojmy. 

Druhým pilířem jsou dokumenty: Etický kodex AMU, Výnos děkana č. 1/2022, kterým se ustavuje 

ombudsman/ka DAMU. Tyto dokumenty dodávají funkci jasnou strukturu, hranice, rámec.  

Třetím pilířem jsou články a výzkumy odrážející širší společenskou diskusi a proměny kultury 

společnosti a etických důrazů. Jde např. o: Kodex feministické umělecké instituce, výzkumné články 

Mgr. Veroniky Valkovičové, Ph.D., příručka Sexuální obtěžování na vysokých školách od autorů PhDr. 

Irena Smetáčková, Ph.D., Ing. Petr Pavlík, Ph.D., Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.  

 

Základní souřadnice poslání ombudsmanky 

V rámci debat na akademické půdě DAMU (první pilíř) se opakují klíčové motivy (především z řad 

studentů): strach, frustrace/bezmoc z nedostatečného řešení problémů a jejich dlouhodobosti, 

potřeba nestrannosti posuzujícího, nedostatečná informovanost o konkrétních nástrojích řešení. 

Zmiňované motivy korespondují se závěry práce Mgr. Veroniky Valkovičové, Ph.D., kde formuluje 3 

základní otázky, které by si měly instituce klást: 

1) V jaké míře lidé riskují, pokud přijdou s konkrétní stížností? 

2) Jsou tyto stížnosti brány vážně? 

3) Jsou sankce v instituci nastaveny efektivně?  

Ombudsmanka v rámci svého působení ve funkci participuje na tom, aby se odpovědi na tyto 3 otázky 

postupně dostávaly do přijatelných a přívětivých mezí. Tím se může postupně proměňovat etická 

kultura instituce i její klima a vytváří se pocit bezpečného prostředí. 

Ombudsmanka klade maximální důraz na svou nestrannost. Nepodporuje štěpení společnosti, naopak 

je nápomocna v hledání koncensu a podporuje konstruktivní dialog. Podněty přijímá s respektem od 

všech osob pohybujících se na DAMU, podrobuje je detailní analýze a předchází jejich bagatelizaci, čímž 

vytváří bezpečný rámec případných jednání. Předchází sekundární viktimizaci i zkratkovitým závěrům.  

Ombudsmanka si uvědomuje specifika uměleckého prostředí, složitost tvůrčího procesu a těsného 

vztahu mezi pedagogy a studenty. Nahlíží na vzniklé situace s citlivostí, individuálně a zkoumá je 

fenomenologicky. Současně má v patrnosti Etický kodex, který je stabilním prvkem při uvažování o 

konkrétních událostech. V případě zřetelného neetického jednání problém jasně pojmenuje.   
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V následujících řádcích jsou uvedeny konkrétní oblasti, kterými se ombudsmanka ve své funkci zabývá. 

Vyřizování podnětů, poradenská a intervenční činnost 

Stěžejní činností ombudsmanky je zabývání se konkrétními podněty ze strany studentů, pedagogů a 

zaměstnanců DAMU. Přímá práce zahrnuje: individuální jednání s daným člověkem, mediační rámec, 

návrhy konkrétních opatření a řešení, jednání s vedením.   

Konkrétní postupy ombudsmanky vycházejí z výnosu děkana č. 1/2022, především jsou popsány 

v článcích č. 4 (Zásada důvěrnosti), č. 5 (Zásada neformálnosti), č. 7 (Kontaktování ombudsmana), č. 8 

(První setkání), č. 9 (Formy podpory) 

Stručný nástin postupu: 

1) Individuální setkání, orientace v problému, definování hlavní zakázky, určení těžiště problému 

(problém na osobní rovině, problém na rovině mezilidské, problém na rovině systémové) 

2) Hledání vhodného řešení (odkázání na externí zdroj podpory – např. terapeutická pomoc; 

nabídka mediace mezi aktéry problému; jednání s vedením instituce/katedry o možných 

změnách; postoupení problému Etické komisi, Akademickému senátu, děkanátu; postoupení 

problému orgánům činným v trestním řízení) 

3) Společné rozhodnutí o dalších krocích (viz hledání řešení) 

4) Integrace, zhodnocení, ukončení spolupráce 

V případě nutnosti ombudsmanka využívá odborného poradenství (právní, supervizní apod.), aby 

podpořila správnost volby vhodných opatření.  

Preventivní činnost pro studenty 

Ombudsmanka postupně vytváří systém preventivních programů. Vstupuje se studenty do aktivního 

kontaktu, monitoruje aktuální témata i převládající emoce. Svým proaktivním přístupem se pokouší 

zmírnit určitý „formalistický ráz“ své funkce, pracuje na vytvoření vzájemné důvěry a odvahy studentů 

se v případě problému na ombudsmanku skutečně obrátit.   

Preventivní programy jsou flexibilní a přetvářejí se dle aktuální poptávky a potřeby studentů. Jsou 

v souladu s vedením fakulty. Ombudsmanka klade důraz na týmovost, nepřebírá kompetence školního 

psychologa či jiných odborníků, může v rámci preventivních aktivit vytvářet podpůrné zázemí a být 

k dispozici jako tichá podpora. 

Nástin aktivit: 

Setkání s „prváky“: Představení role ombudsmanky a rozsahu její působnosti, stručná edukace 

v základních tématech (Etický kodex, rovnost příležitostí, duševní hygiena, konstruktivní zpětná vazba, 

hranice zdravého kontaktu apod.) 

Třídnické hodiny: Jednou za semestr/akademický rok (dle časových možností) setkání ombudsmanky 

se studenty jednotlivých ročníků a oborů. Neformální rozhovory o potřebách, aktuálních tématech aj.   

Zážitkové workshopy pro jednotlivé ročníky: Systém zážitkových bloků, kdy se v každém ročníku 

podrobněji studenti věnují jednomu z preventivních témat (např. hranice kontaktu, duševní hygiena, 

přijímání a poskytování zpětné vazby, profesní směřování).  

Skupinová intervence: V případě konkrétního problému v rámci ročníku/oboru ombudsmanka 

organizuje setkání pro danou skupinu (sekundární prevence).  
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Dotazníky spokojenosti studentů: Jednou ročně monitorování atmosféry na DAMU z perspektivy 

studentů, sběr jejich potřeb a podnětů.  

Podpora pedagogů 

V případě zájmu ombudsmanka vytváří systém podpory pedagogů. Ombudsmanka zdůrazňuje, že se 

nejedná o nástroje kontroly, ale o možné zdroje podpory.  

Skupinová supervize: Pod vedením externího pracovníka, volitelná aktivita. Prostor pro sdílení 

profesních dilemat a konkrétních pedagogických situací. Vytváření nadhledu a hledání zdrojů. Princip 

důvěrnosti.  

Systém efektivní komunikace v rámci DAMU/AMU 

Ombudsmanka podporuje a propojuje komunikaci mezi jednotlivými složkami DAMU. Vytváří systém 

pravidelných setkávání (frekvence dle dohody a potřeby). V rámci setkávání informuje o dění na 

fakultě, dodává konkrétní podněty ke změnám a naopak podněty přijímá. Monitoruje situaci a 

podporuje „proudění informací“. Komunikace může probíhat i korespondenční formou či online. 

Systém komunikace zahrnuje (řazeno dle frekvence setkávání):  

Školní psycholog: Pravidelné rozhovory o práci „v terénu“, brainstorming možných aktivit a rozdělení 

kompetencí. 

Vedení fakulty: Konzultace ohledně aktivit na fakultě, podněty, vize, plánování společných programů. 

Ombudsman/ka FAMU: Intervizní setkávání, vzájemná podpora, hledání průsečíků možné spolupráce.  

Vedoucí jednotlivých kateder: Jednou za semestr/akademický rok (dle časových možností) se 

ombudsmanka schází individuálně s vedoucími kateder, přijímá či nabízí podněty, monitoruje situaci.  

Akademický senát 

Etická komise AMU 

 

Rozvoj etické kultury a podpora zdravého klimatu 

Ombudsmanka vytváří prostor pro dialog na úrovni celé fakulty a otevírání aktuálních 

celospolečenských otázek i otázek specifických pro uměleckou oblast. Samozřejmostí jsou témata 

podporující rovnost přístupu ke všem bez ohledu na gender, sexuální orientaci či národnostní 

příslušnost. Navazuje na již vzniklé aktivity fakulty a nabízí svou podporu. Podporuje iniciativu a 

kreativitu studentů, kteří se podílejí na tvorbě zdravého klimatu školy.  

Sdílejme DAMU: Setkání vedení se studenty. 

Pondělky o etické kultuře: Přednášky, diskusní bloky, aktuality. 

 

Administrativa, výroční zprávy 

Ombudsmanka se věnuje potřebné administrativě související s její funkcí. Jednou ročně vydává výroční 

zprávu o své činnosti.  


