Sexuální obtěžování
Univerzita Karlova klade velký důraz na prevenci a bezpečné prostředí pro všechny. Neakceptuje žádné
formy sexuálního a genderově podmíněného obtěžování a násilí a očekává, že se všichni jednotlivci z
univerzitní komunity, její návštěvníci/návštěvnice i smluvní partneři budou k sobě chovat ve vzájemném
respektu, ohleduplně a s úctou.

Co je sexuální obtěžování?
Obecně lze sexuální obtěžování definovat jako nevhodné a nevítané chování se sexuálním
podtextem. Podstatou sexuálního obtěžování (podobně jako ostatních druhů obtěžování) je snaha
získat, zvýšit nebo potvrdit si svoji převahu nad druhým člověkem. Sexuální obtěžování tak můžeme
rozdělit do 2 kategorií:
1. nevítaná sexuální pozornost,
2. sexuální vydírání a nátlak.
Všechny tyto skutečnosti mohou vytvořit nepříjemné studijní či pracovní prostředí i atmosféru mezi
studujícími a vyučujícími nebo zaměstnanci a nadřízenými, případně mezi studujícími či zaměstnanci
navzájem. Mohou se odehrávat jak ve výuce, tak i mimo ni během konzultací, praxí nebo různých
exkurzí mimo prostor školy, v případě zaměstnanců a zaměstnankyň nejčastěji v pracovní době a na
pracovišti.
V první řadě je třeba vědět, že takové chování je nepřijatelné a je nutné se vůči němu vymezit. Tolerování
takového chování nebo kladení viny sám/sama sobě, zanechání předmětu případně celého studia, či podání
výpovědi z pracovního poměru nepomůže.

Kam se mohu obrátit pro pomoc?
Více informací, kontaktní e-mail a další možnosti podpory pro studentky, studenty, zaměstnankyně i
zaměstnanci včetně odkazů na další zdroje naleznete na webu Univerzity Karlovy.

***

Sexual harassment
Charles University attaches the utmost importance to prevention and a safe environment for everyone. It
does not accept any form of sexual and gender-based harassment or violence and expects all individuals in
the university community, its visitors, and contracting partners to treat each other with mutual respect,
consideration, and dignity.

What is sexual harassment?
Sexual harassment can be generally defined as inappropriate or unwelcome behaviour with sexual
overtones. The essence of sexual harassment (similar to other forms of harassment) is an attempt to
acquire, increase, or maintain dominance over another person. Hence, we can divide sexual harassment
into two categories:
1. Unwelcome sexual attention,
2. Sexual blackmail and coercion.
First of all, you should know that such behaviour is unacceptable, and you must establish some boundaries
in relation to it. Tolerating or taking the blame for such behaviour, dropping a class or ending your studies,
or quitting your job does not help matters.

Where can I turn for help?
More information, contact e-mail and additional options of support for students and employees including
links to other sources can be found on Charles University’s website.

