
vyjednávání fakulty v otázce pro nás co nejpřívětivějšího splácení (případně odpuštění)   
dluhů, které nás dlouhodobě zatěžují;
spravedlivé nastavení pracovních standardů a odměňování naší práce;
diskuzi o tématech, která na naší univerzitě zaznívají stále častěji, ať již je to ještě větší
důraz na dostupnější psychologickou pomoc, která se ukázala býti nezbytnou nejen v
podmínkách pandemie, tak třeba funkce ombudsmana či pomoc při slaďování pracovní
a rodičovské role našich kolegyň a kolegů.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

obracím se na Vás s prosbou o podporu mé kandidatury ve volbách do Akademického
senátu FHS UK. Uvědomuji si, že naše fakulta v posledních letech prošla mnoha zkouškami:
dlouholetou přestavbou svého nového sídla, stěhováním a aktuálně stále probíhajícím
„zabydlováním“ v nové budově, tíhou dluhů a jejich splácením, akreditacemi,
reakreditacemi a v neposlední řadě též velice významnou organizační reformou. Senát se
většinou těchto otázek taktéž zabýval a domnívám se, že se mu ve většině případů podařilo
sehrát konstruktivní a podpůrnou roli – bez ohledu na občasné, velmi vzrušené debaty,
které k tomu ale ostatně patří.

Budu-li moci díky Vašim hlasům ve svém členství v senátu pokračovat, budu se snažit, aby
byl tento orgán i nadále otevřen všem podnětům z akademické obce a aby o nich zároveň
jednal férově a konstruktivně nejen ve své vlastní „bublině“, ale též se všemi
zainteresovanými i mimo senát. Domnívám se, že právě tato mediátorská role je pro senát
neméně důležitá. 

Jakožto vyučující působím jak na magisterském stupni (v rámci Orální historie – soudobých
dějin), tak na stupni bakalářském, vyučuji prezenčně i o víkendech, v českém i anglickém
jazyce, a domnívám se proto, že mohu být dobrou zástupkyní různorodého spektra našich
vyučujících. Ve fakultním senátu jsem nadto před několika lety zasedala též ve studentské
komoře a i díky tomu, že s našimi studujícími udržujeme velmi čilý kontakt, domnívám se,
že jsem schopna senátu zprostředkovat či pomoci prohloubit i kontakt se studentskou – a
není nutno zmiňovat že početně mnohem větší – částí akademické obce. 

Konkrétně se budu snažit podporovat:

Děkuji Vám za přečtení mého programu a budu velice ráda, zúčastníte-li se voleb do AS
FHS UK a AS UK a podpoříte-li případně i mou kandidaturu do fakultního senátu. 

                                                       Jana Wohlmuth Markupová


