
Koncepce činnosti ombudsmana/ky DAMU 

Petr Polák, 28. 2. 2022 

Výběrové řízení na pozici „Ombudsman/ka DAMU“ 

Vážený pane děkane, vážené členky, vážení členové akademické obce DAMU,  

je mi ctí ucházet se o pozici ombudsmana DAMU.  

Svůj dosavadní profesní život jsem věnoval ochraně práv jednotlivce jako právník a posléze vedoucí 

odboru rovného zacházení v Kanceláři veřejného ochránce práv (ombudsmana) v Brně. Vystudoval 

jsem také španělský jazyk a literaturu a teorii a dějiny divadla. Divadelní umění je mi blízké, a jsem 

tudíž rámcově seznámen se specifiky uměleckého vzdělávání. 

Věřím, že mé dosavadní pracovní zkušenosti (nejen z akademického prostředí), odvaha řešit 

nepříjemné incidenty, setrvalá snaha o posilování dialogu v nejrůznějších prostředích (byznys, veřejná 

správa, neziskový sektor, mezinárodní prostředí) a neutuchající nadšení pro rovné příležitosti jsou 

vhodnými předpoklady pro naplnění úkolů ombudsmana/ky DAMU, které jsou podrobně stanoveny 

výnosem děkana č. 1/2022. 

Dovolte, abych krátce představil, jak bych funkci ombudsmana v případě vyjádření důvěry/zvolení, 

vykonával. 

Vize 

DAMU, která respektuje jedinečnost každé lidské bytosti, dodržuje právní a etická pravidla a setrvale 

usiluje o férové studijní a pracovní prostředí pro všechny bez rozdílu. 

Poslání 

Posláním ombudsmana/ky DAMU je podporovat rovné zacházení. Pomáhat, vzdělávat, informovat. 

Motto 

Rovnost je cesta ke svobodě, i té umělecké. 

Vůdčí principy mé ombudsmanské práce na DAMU 

Výše uvedené vize bych chtěl postupně dosáhnout na základě 10 vůdčích principů. Přestože jsou 

některé z nich zmíněny a popsány ve výnosu, považuji za důležité podělit se o svůj pohled na ně a 

představit jejich implementaci v praxi. 

1/ Nezávislost 

Svůj mandát budu vykonávat nezávisle na dalších orgánech fakulty, samozřejmě vždy s respektem 

k právním předpisům, organickému uspořádání DAMU a AMU a výnosu děkana. Na výkonu funkce 

nechci a nebudu finančně závislý. Budu mít i nadále hlavní pracovní poměr v jiné organizaci. Proto 

budu postupovat striktně podle práva, nikoli na základě něčí vůle či přání vedení fakulty či jiných 

osob. Nezávislost funkce ombudsmana budu vždy bránit. 

2/ Nestrannost 

Nejsem členem žádné politické strany či politického hnutí. K nikomu na fakultě nemám rodinné, 

partnerské, podnikatelské či pracovněprávní vazby. Jsem skutečně osoba přicházející „zvenku“. 

https://www.linkedin.com/in/petr-pol%C3%A1k-125495209/
https://is.muni.cz/osoba/61131#profil
https://www.famu.cz/cs/3055/


Všechny podněty pro mě budou stejně důležité a budu se jim věnovat s náležitou pečlivostí. Vždy si 

vyslechnu všechny osoby, kterých se případy budou týkat. Nikoho neopominu. 

3/ Profesionalita 

Pod profesionalitou rozumím kombinaci odbornosti, odpovědnosti a účinnosti. Budu funkci 

vykonávat s využitím všech znalostí, kterými disponuji, nebudu se bát činit nepopulární kroky a 

přijmu osobní odpovědnost za chyby a vždy se budu soustředit na výsledek a dopad do fakultního 

prostředí. Pokud nebudu něco vědět či umět, přiznám to a poradím se s odbornicemi a odborníky. 

4/ Důvěrnost 

Důvěra lidí, kteří se na ombudsmana obracejí, je pro mě klíčová. Povinnost mlčenlivosti považuji za 

jednu z nejvyšších záruk fungování ombudsmanské instituce s ohledem na citlivost témat, která lidé 

s ombudsmanem obvykle řeší. Proto ji budu střežit. Obdobně budu uplatňovat diskrétnost i při 

rámcovém informování o své činnosti. 

5/ Rychlost 

Z praxe vím, že složité případy se někdy „táhnou“. Už staří Římané říkali, že „opožděná spravedlnost, 

je odepřená spravedlnost.“ Budu postupovat tak, aby nedocházelo k neodůvodněným průtahům při 

řešení podnětů. Podatelky a podatele podnětů budu informovat, v jaké fázi se jejich případ nachází. 

Stížnosti na průtahy předám bez zbytečného odkladu k řešení děkanovi. 

6/ Neformálnost a srozumitelnost 

Ombudsman nemá být soud. Musí být tzv. nízkoprahový. Nebudu nikoho zatěžovat složitou 

administrativou a procesními pravidly. Budu využívat neformální postupy a vybrané mediační 

techniky. V odůvodněných případech i krizovou intervenci. Výstupy budu formulovat srozumitelně, 

co nejméně „právním jazykem“. 

7/ Respekt k pravidlům 

Při svém postupu budu ctít platné právní předpisy České republiky a vnitřní předpisy AMU a DAMU. 

Zároveň se budu snažit zvyšovat povědomí o předpisech, které se vztahují k budování férového 

studijního a pracovního prostředí prostřednictvím různých nástrojů (setkání, přednášek, workshopů, 

průzkumů materiálů, videí, příspěvků na sociální sítě). 

8/ Otevřenost a transparence  

Kdokoliv z fakulty se na mě bude moci obrátit, a to ve formě, kterou upřednostňuje (e-mail, 

telefonát, on-line rozhovor, osobní setkání). Budu tady pochopitelně i pro zahraniční studující. O své 

činnosti chci pravidelně informovat celou akademickou obec DAMU. Společně s lidmi na fakultě chci 

najít optimální informační cestu. Výroční zprávu ombudsmana (čl. 12 výnosu děkana) považuji za 

nezbytné minimum. V rámci platové transparence zveřejním svou odměnu. 

9/ Spolupráce 

V rámci DAMU chci spolupracovat se všemi akademickými orgány fakulty, katedrami a ústavy. Chci se 

pravidelně scházet se studujícími („Sdílejme DAMU“ nebo v jiném bezpečném prostředí). Chci se 

radit s fakultním psychologem. Rád bych vedl společně dialog, zpochybňoval, ptal se a hledal 

optimální řešení. V rámci AMU budu spolupracovat s ombudsmankou FAMU, Antidiskriminační 

platformou AMU. Jsem připraven sdílet, zlepšovat a sjednocovat naše postupy a propojovat je. Chci 

také, aby se ombudsman DAMU stal součástí mezinárodní sítě ombudsmanů ENOHE.  

https://www.enohe.net/


10/ Důstojnost 

Důstojnost jsem záměrně ponechal na posledním místě, přestože by hodnotově měla být na prvním. 

Takhle alespoň nezapadne. Ochrana lidské důstojnosti bude středobodem mého postupu a 

s důstojností chci přistupovat k výkonu funkce a také ke všem lidem ve studentském a pedagogickém 

sboru. Důstojnost je neurčitý pojem a o jeho naplnění se musíme společně pokoušet v konkrétních 

situacích, protože v důstojnosti a právech jsme si rovni. 

Nástroje ombudsmanského působení 

Níže si dovolím krátce popsat nástroje, které hodlám v případě zvolení používat. 

Řešení individuálních stížností – absolutní priorita, na základě jejich počtu a složitosti se bude odvíjet 

počet dalších aktivit. 

Monitoring fakultního prostředí 

• průzkumy a ankety mezi studujícími a pracujícími (včetně neoznamování porušení etické 

kultury, tzv. underreporting) 

• tematicky zaměřené focus groups (ohniskové skupiny) 

• audit rovného odměňování, audit na slaďování práce a péče (outsourcing) 

Edukace, prevence a zvyšování povědomí a kompetencí 

• pořádání přednášek, seminářů/webinářů, workshopů (témata možných akcí: předávání 

nezraňující zpětné vazby, obtěžování a sexuální obtěžování, specifické potřeby studujících 

s důrazem na duševní zdraví, supervize a mentoring pedagogických pracovníků jako jejich 

podpora, whistleblowing, konflikt – jak ho řešit neagresivně?, etický leadership – follow-up)  

• využití formátu „Pondělky o etické kultuře“ 

• příspěvky na sociální sítě (aktuální události, mezinárodní dny spojené s lidskými právy, 

duševním zdravím apod.) 

• videa 

• nové materiály (diskriminace, slaďování, specifické potřeby spojené studiem)  

Poskytování shrnujících informací o činnosti ombudsmana/ky DAMU 

• výroční zpráva ombudsmana/ky (minimální standard) 

• roční plán činnosti (odpovídající akademickému roku) 

• vystoupení na již probíhajících setkáních v rámci fakulty („ombudsmanské okénko“) 

• využívání sociálních sítích, bulletinu/newsletteru 

• přítomnost ombudsmana/ky na dalších akcích DAMU 

 

Závěrem bych rád uvedl, že s ohledem na své další pracovní povinnosti jsem připraven vykonávat 

funkci ombudsmana DAMU v rozsahu max. 48 hodin měsíčně. 

Děkuji za možnost představit stručně svou koncepci „ombudsmana/ky DAMU“ a těším se na setkání 

s akademickou obcí. Přeji vše dobré v těchto globálně nelehkých dnech. 

S úctou, 

Petr Polák 
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