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DOHODA MEZI MENTOREM/KOU A MENTOROVANÝM/OU  

v rámci mentoringového programu Univerzity Pardubice v akademickém roce ……………. 

 

Mentorovaný/á       Mentor/ka         

   

Jméno, příjmení, titul: …………………………………………………….  Jméno, příjmení, titul: …………………………     

Fakulta, ústav (pracoviště): …………………………………………………  Fakulta, ústav (pracoviště): …………………………………………………   

Telefon: …………………………………………     Telefon: …………………………………………   

E-mail: ………………………………………….     E-mail: ………………………………………….   

 

Podpis: ………………………………………     Podpis: ……………………………………… 

Datum: 

 

OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ 

Souhlasíme s tím, že vše, co bude řečeno v průběhu mentoringových setkání, bude považováno za důvěrné, i po skončení programu. 
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Mentorovaný/á se zavazuje k dodržování spolupráce a participace na vztahu s mentorem následujícími body: 

 Při svém jednání vždy dodržuji pravidla férového a slušného jednání a zároveň rovného přístupu ke všem osobám bez rozdílu pohlaví, rasy, 

náboženství a věku. 

 Čestně a aktivně přistupuji ke svým závazkům a ke snaze dosáhnout stanovených cílů (kontaktovat mentorku/mentora s relevantními dotazy). 

 Dodržuji stanovené termíny setkání a spolupráce s mentorem jsem otevřený novým věcem a novým možnostem v rámci svého profesního a lidského 

rozvoje. 

 Při svém jednání v rámci mentorování žádným způsobem, ani finančně, sexuálně či pracovně, nevyužiji a nezneužiji vztahu s mentorem/kou. 

Nezneužiji důvěry mentora/ky. 

 Nikdy nepoužiji názory, výsledky či úspěchy svého mentora za vlastní. 

 V jakékoliv situaci vyplývající ze vztahu mentor/ka – mentorovaný/á, která by mohla vést ke střetu zájmů, se zachovám tak, aby nedošlo k újmě ani 

na straně mentora/ky, mého školitele disertační práce či zaměstnavatele, ani na straně mé osoby či mého zaměstnavatele. 

 Pokud se pro mne stane mentoringový program nepřínosným, sdělím tuto informaci vhodným způsobem druhé straně a zároveň koordinátorovi 

programu, s kterým se pokusíme nalézt řešení ke spokojenosti všech zúčastněných. 

 

Mentor/ka se zavazuje k dodržování spolupráce a participace na vztahu s mentorovaným/ou následujícími body: 

 Při svém jednání vždy dodržuji pravidla férového a slušného jednání a zároveň rovného přístupu ke všem osobám bez rozdílu pohlaví, rasy, 

náboženství a věku. 

 Účastním se role mentora v oboru, ve kterém mám odborné znalosti a životní zkušenosti, které odpovídají požadavkům a očekáváním 

mentorovaného. Nebudu vytvářet falešná očekávání od mentorování nad rámec toho, co můžu reálně mentorovanému přinést. 

 Vytvořím profesionální a etický vztah s mentorovaným/ou, který povede k vzájemné spolupráci a zajistí podpůrné a kolegiální prostředí. 

 Budu podporovat a motivovat mentorovaného/ou k dosažení nastavených cílů programu. 

 Budu milý/á a otevřený/á ke v komunikaci s mentorovaným/ou. 

 Budu reagovat na předem domluvený způsob kontaktu ze strany mentorovaného/é. 

 Při svém jednání v rámci mentorování žádným způsobem, ani finančně, sexuálně či pracovně, nevyužiji a nezneužiji vztahu s mentorovaným/ou. 

Nezneužiji důvěry mentorovaného/é. 

 V jakékoliv situaci, vyplývající ze vztahu mentor/mentorovaný, která by mohla vést ke střetu zájmů, se zachovám tak, aby nedošlo k újmě na straně 

mentorovaného/é, školitele disertační práce či zaměstnavatele, ani na straně mé osoby či mého zaměstnavatele. 

 Pokud se pro mentorovaného/ou stane mentoringový vztah nepřínosný nebo nevyhovující, budu plně respektovat jeho rozhodnutí ukončit tento 

vztah.

 


