
V Praze dne 18. listopadu 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

obracím se na Vás jakožto kandidátka do AS FHS UK. Někteří z Vás mě již možná znají, nicméně 
dovolte mi krátké představení. 

Na FHS UK jsem začala studovat přesně před 10 lety. Mezitím jsem vystudovala Studium 
humanitní vzdělanosti a Orální historii–soudobé dějiny a aktuálně 4. rokem studuji doktorskou 
Obecnou antropologii. Po pracovní stránce jsem si naši fakultu též „vyzkoušela“ z několika pozic, a 
sice nejprve jako výpomoc na studijním oddělení, následně jako tajemnice magisterského oboru a 
konečně jako vyučující a vedoucí OH-SD. K senátu mě přitom pojí osobní zkušenost, neboť jsem v 
něm od února 2016 do ledna 2018 zasedala jakožto zástupkyně studentů. Když mi tedy bylo 
navrženo opětovně kandidovat, i když tentokrát „za učitele“, neváhala jsem.

Díky výše zmíněnému si totiž troufám říci, že Vám v senátu mohu v případě svého zvolení 
nabídnout reprezentaci různých zkušeností a perspektiv: nejen studentské a doktorandské, ale též 
organizační a pedagogické, neboť se podílím na výuce jak magisterských studentů na Veleslavíně (a 
to prezenčně, kombinovaně i anglicky), tak bakalářských studentů v Jinonicích. 

Zejména v posledních dnech a týdnech se nejen při příležitosti výročí Sametové revoluce zdá být 
veřejný prostor přesycen velkými prohlášeními, z nichž mnohé den nato již neplatí. S dovolením se 
tedy zdržím všeobecných proklamací a raději rovnou navážu na své kolegy ze senátu z minulých 
volebních období, jejichž programy jsem již měla možnost k dnešnímu dni číst, a sice Milana 
Hanyše a Pavla Himla. Domnívám se totiž, že podmínkou smysluplné práce v senátu je také 
vzájemná spolupráce.

• V případě svého zvolení proto podpořím jakoukoli diskuzi či návrhy na zlepšení pracovních 
podmínek1 akademických pracovníků ve vztahu k jejich vědecké a pedagogické práci a 
odpovídajícímu ohodnocení za ni. 

• Souhlasím s tím, že by o nás jakožto fakultě mohlo a mělo být více slyšet. Jelikož jsme se 
tímto směrem již vydali i na OH-SD, ráda přenesu své snažení i dosavadní zkušenosti i na 
půdu senátu, respektive fakulty. 

• Humanitní obory jsou terčem kritiky již drahnou řádku let, v poslední době se však i s 
ohledem na situaci v jiných zemích zdá, že začíná „přituhovat“. Měla-li by se situace ještě 
zhoršit, samozřejmě budu prosazovat jasné vymezení se vůči těmto zásahům. 

V případě jakýchkoli dotazů mi prosím neváhejte napsat. 

S díky za zvážení podpory mé kandidatury
Mgr. Jana Wohlmuth Markupová 

1 Časových (s ohledem na harmonogram akademického roku) i prostorových (ačkoli si jako zaměstnanec se sídlem na 
Veleslavíně nemohu stěžovat – jedině snad na nešťastné rozdělení fakulty –, lze si snadno představit, že v Jinonicích 
se jedná o velký problém a samozřejmě nelze předjímat, jaká bude situace v Troji). 

https://ohsd.fhs.cuni.cz/OHSD-54.html

