Ombudsmanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických
umění v Praze
Ombudsmanka FAMU je nezávislá osoba, která pedagogicky nepůsobí na FAMU, je
poradkyní děkanky FAMU a rektorky AMU, svým působením vytváří prostor pro důvěrnou
pomoc studujícím, zaměstnancům a zaměstnankyním FAMU. Jejím posláním je
spoluvytvářet bezpečné a spravedlivé studijní a pracovní prostředí, podpora diverzity a
zvyšování přístupnosti studia studentům se speciálními potřebami. Ve své činnosti se
zaměřuje zejména na mediaci či jiný odpovídající způsob řešení sporů a stížností za
účelem ochrany studentů a studentek, vyučujících i dalších pracovnic a pracovníků. Svým
působením přispívá k rozvoji vnitřní kultury a férového a demokratického fungování FAMU.
Čemu se ombudsmanka věnuje
•
•
•
•

•

Stížnostem a podnětům na jednání, která vykazují znaky psychického nátlaku či
nevhodného chování mezi osobami v nerovné mocenské pozici.
Zvyšování přístupnosti forem a organizace studia studentům se speciálními vzdělávacími
potřebami.
Ochraně studujících i zaměstnanců a zaměstnankyň proti nepřiměřené tvrdosti,
nepředvídatelnosti, nezákonnosti a zvůli v průběhu studia či pracovního poměru.
Takovému chování a událostem na pracovišti, které vykazují znaky zastrašování,
sexuálního obtěžování, šikany, mobbingu, bossingu, či jiných forem nepřiměřeného
chování, které není řešeno v souladu s postupy stanoveným vnitřními předpisy F/AMU.
Provádí a nebo organizuje mentoringovou činnost, která může mít podobu přednášek,
seminářů či školení pro studující, zaměstnance a zaměstnankyně FAMU.

Čemu se ombudsmanka nevěnuje
•
•

Neodpovídá na dotazy a neřeší případy spadající do agendy konkrétních orgánů F/AMU
(studijní oddělení, personální oddělení, odborové organizace apod.)
Stížnostem a podnětům bez řádného zdůvodnění.

Kdy se na ombudsmanku obrátit?
•
•

Když potřebujete radu, jak postupovat při problémech v oblasti mezilidských vztahů na
vysoké škole.
Když jste využili všech dostupných nápravných prostředků, které vnitřní předpisy F/AMU
nabízejí a nejste i nadále spokojeni s vyřešením vašeho případu.

Jak se na ombudsmanku obrátit?
•
•

Sjednejte si emailem schůzku a navštivte ombudsmanku osobně v předem domluveném
termínu, popřípadě se setkáte online.
Zajděte za ombudsmankou osobně v úředních hodinách, které jsou každou lichou středu
mezi 9:30 – 13:30hod v místnosti U7.

Jaké má ombudsmanka pravomoci?
•

•

•

I z vlastní iniciativy může upozorňovat na nesprávné jednání či protiprávnost, ale nemůže
nahrazovat činnost fakultních orgánů a nemůže rušit nebo měnit jejich rozhodnutí. Může se
s dotazem obrátit na všechny, kterých se daná stížnost či událost týká.
Je oprávněna požadovat podklady od fakultních orgánů či členů a členek akademické obce
a pracovníků a pracovnic a ověřovat skutečnosti, které přispějí k objektivnímu posouzení
případu.
Při zjištění rozporu s postupem stanoveným vnitřními předpisy F/AMU a shledání
opodstatněnosti stížnosti/podnětu předá stížnost/podnět spolu se svým doporučením
k řešení relevantním orgánům, děkance FAMU či rektorce AMU.

Stížnost či podnět by měly obsahovat následující informace
•
•
•
•
•

Stručný popis záležitosti.
Stručné shrnutí, jak jste se již pokoušel/a svou záležitost řešit, případně jak byla řešena.
Čeho chcete podáním stížnosti dosáhnout.
Celé jméno, email a telefonní číslo, na kterém jste k zastižení.
Režim míry důvěrnosti - tzn. zda může ombudsmanka s případnou třetí stranou
komunikovat daný případ ve vazbě na konkrétní osobu podávající podnět, či trváte na
režimu přísně důvěrném, který je samozřejmě v každém případě možný.

Kontakt
klara.laurencikova@famu.cz, 777 563 533
Kdo je ombudsmanka FAMU
Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková
Je speciální pedagožka, vede Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání,
působí na Ministerstvu zdravotnictví jako odborná garantka agendy dětského duševního
zdraví a přednáší na katedře speciální pedagogiky PedF Univerzity Karlovy. Je předsedkyní
Vládního výboru pro práva dítěte, členkou Rady vlády pro lidská práva, členkou Výboru
pro prevenci domácího násilí a členkou think tanku Vzdělávání 21 Univerzity Karlovy.
Působila jako náměstkyně ministra školství, poradkyně ministryně práce a sociálních věcí,
pracovala v Jedličkově ústavu a školách s dětmi se zdravotním postižením a v Charitě ČR.
Na MŠMT působila rovněž jako ředitelka Odboru pro rovné příležitosti ve vzdělávání.
Její mezinárodní rozhled rozvinula řada zahraničních studijních cest zaměřených na
mapování vzdělávacích a sociálních systémů. Byla členkou expertního týmu evropského
komisaře při tvorbě strategie Social Investment Package. Za svou podporu systémových
změn v oblasti inkluzivního vzdělávání se v roce 2016 stala Ashoka Fellow doživotní
členkou globální sítě sociálních inovátorů a v roce 2019 byla vyznamenána Nadací Olgy
Havlové za prosazování kvality a otevřenosti vzdělávacích systémů.

