
FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO 
V OLOMOUCI MUSÍ BÝT PROSTOREM VZÁJEMNÉHO 

RESPEKTU, PARTNERSTVÍ A BEZPEČÍ.

Vedení FF UP se zavazuje k posilování opor zaručujících rovný a spra-
vedlivý přístup ve chvílích sporů či podezření na rizikové jednání, 
a to ve všech variantách vzájemných vztahů (uvnitř studentské ko-
munity, mezi studujícími a vyučujícími, ve vztahu k administrativě 
či reprezentaci fakulty). V tuto chvíli disponuje FF UP komplexním 
a kvalifikovaným aparátem určeným k řešení konfliktních situací.

Pevně doufáme, že jsme vysokou školou, kde jsou vzájemná důvěra 
a respekt zcela převládající normou.

Vůči výjimkám budeme postupovat s potřebnou důsledností a razancí.

Obraťte se na vyučující/ho dané-
ho předmětu.  

Není situace vyřešena?
 
 

Objasněte problém vedoucí/mu 
katedry.  

Není situace vyřešena? 

Oslovte proděkanku pro studijní 
záležitosti.  

Není situace vyřešena?

Obraťte se na ombudsmanskou 
kancelář.

 

Konzultovat svůj postup můžete s členka-
mi a členy Akademického senátu FF UP. 
Ke všem navrhovaným jednáním můžete 
přizvat doprovod. Toto rozhodnutí pokud 
možno předem avizujte. 

Asertivně odmítněte daný způ-
sob jednání či komunikace.  

Není situace vyřešena?
 

Kontaktujte garantku/garanta 
studijního programu či vedoucí/ho 

katedry.  
Není situace vyřešena?

Oslovte proděkanku pro stu-
dijní záležitosti, a to i v případě 
kombinovaného studia či kurzů. 

Není situace vyřešena?  

 
Obraťte se na kancelář  

ombudsmanů.

 
Využívejte evaluace k vyjádření svého 
kritického hodnocení, mohou mít bezpro-
střední i dlouhodobý dopad.
Konzultovat svůj postup můžete  
s členkami a členy Akademického senátu 
FF UP. Ke všem navrhovaným jednáním 
můžete přizvat doprovod. Toto rozhodnu-
tí pokud možno předem avizujte.

Kontaktujte garantku/garanta 
studijního programu či vedoucí/

ho katedry.  
Není situace vyřešena?

Obraťte se na personální od-
dělení FF UP, na proděkana pro 

organizaci a rozvoj nebo  
(v případě zaměstnanců) na 
odborovou organizaci FF UP.

Obraťte se na vedoucí/ho pra-
coviště.  

Není situace vyřešena?

Komunikujte danou věc 
s Personálním oddělením FF UP, 
tajemnicí fakulty, s proděkanem 

pro organizaci a rozvoj nebo  
s odborovou organizací.

Obraťte se na nadřízenou pra-
covnici/nadřízeného pracovníka  
v rámci daného úseku fakulty. 

Není situace vyřešena?

 
Obraťte se na členku či člena ve-

dení fakulty podle typu problému. 
Není situace vyřešena? 

Kontaktujte děkana fakulty. Dle 
potřeby konzultujte se členkami  
a členy Akademického senátu FF 
UP nebo se zastoupením vedení 

UP či AS UP.

Studentky a studenti doktorského studia se mo-
hou ocitnout v konfliktní situaci jak v pozici stu-
dentky/studenta, tak v pozici vyučující/ho. Při-
stupujte prosím k řešení individuálně dle daných 
okolností. 
K rizikovému chování můžeme řadit především 
jednání snižující důstojnost některé ze stran 
vzájemné komunikace, porušující Etický kodex 
UP nebo dostávající se do rozporu se zákonem. 

Doporučujeme, aby byla posloupnost řešení dodr-
žována. Jmenované kroky vynechejte v případech, 
kdy k dotyčné osobě či instituci nemáte důvěru. 

Nejvyšší instancí fakulty, k níž se lze v případě se-
lhání standardních mechanismů obracet, je děkan 
Filozofické fakulty UP či jiné členky a jiní členové 
vedení FF UP, kteří jej zastupují, přímým pověřením 
k řešení konfliktních situací pak disponuje ombuds-
manská kancelář. V situaci, kdy by fakulta jako celek 
nebyla schopna vyvinout odpovídající aktivitu, mů-
žete kontaktovat členky a členy vedení Univerzity 
Palackého v Olomouci nebo členky a členy Akade-
mického senátu UP. 
Podněty lze podávat osobně, e-mailem či dopisem, 
individuálně i skupinově. Vedení fakulty, je-li 

osloveno, garantuje jejich vyřízení a anonymitu 
autorů.
Upozorňujeme zároveň na fakt, že vnitřní pravidla 
fakulty mají vést k eliminaci konfliktních situací do-
stupnými interními prostředky, nemohou tedy plně 
nahradit řešení, která spadají pod obecně platné zá-
konné normy (trestní jednání apod.). Každý z oslo-
vených by ale měl být schopen vás kvalifikovaně zo-
rientovat, posoudit vážnost problému a vyhodnotit 
nejlepší způsob řešení.
Filozofická fakulta je institucí s náročnými studijní-
mi obory a s elitní vědeckou činností, což vyžaduje 
odpovídající nasazení při plnění studijních i pracov-
ních povinností. Studijní nároky si lze zkontrolovat 
v systému STAG a pravidla studia ve Studijním a zku-
šebním řádu. Pracovní povinnosti pak v popisu pra-
covních činností uloženém u vedoucích pracovnic/
pracovníků nebo na Personálním oddělení fakulty. 
Jsme plně připraveni vám být stále a ve všech ohle-
dech nápomocni a zajistit, abyste se v prostředí fa-
kulty cítili bezpečně a s jistotou, že za vámi v přípa-
dě nesnází stojí celé vedení vaší almae matris.  

Za vedení Filozofické fakulty Univerzity Palackého
doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

děkan

Dokumenty a odkazy:

Etický kodex zaměstnanců a studentů UP 
https://pracuj.upol.cz/fileadmin/userdata/cm/Pracuj/Eticky_kodex_2017.pdf

Fakultní orgány FF UP 
https://www.ff.upol.cz/o-fakulte/fakultni-organy/

Studijní a zkušební řád UP 
https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FA-10-2011-UZ05.pdf

Disciplinární řád pro studenty UP
https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FA-12-2012-I.UZ.pdf

Personální oddělení FF UP
https://www.ff.upol.cz/o-fakulte/organizacni-struktura/dekanat/#c2070

Ombudsman FF UP
https://ombudsman.ff.upol.cz/

Akademický senát FF UP
http://asff.upol.cz/

Psychologická poradna 
https://psych.upol.cz/katedra/psychologicka-poradna/

Právní poradna
https://www.pf.upol.cz/verejnost/

Následná doporučení určují, jak nejlépe řešit vybrané typy problémů:

 
Rizikové jednání 
mezi studujícími

 

Rizikové jednání 
vyučujících ke 
studentkám, 
studentům

 

Rizikové jednání 
studentek či 
studentů k 
vyučujícím

 
Nesoulad studentek/

studentů či 
zaměstnankyň/
zaměstnanců 

s administrativou 
a dalšími 

pracovnicemi/
pracovníky fakulty

Ke všem navrhovaným jednáním mů-
žete přizvat doprovod. Toto rozhodnutí 
pokud možno předem avizujte.

 

Spory mezi 
zaměstnankyněmi, 

zaměstnanci
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