
*record scratch* *freeze frame*
 Yup, that's  me. 

You're probably wondering how I ended up in this situation.

Jsem Markéta Hampeisová, toho času ve třetím ročníku
bakalářského programu. Kromě smyslu pro trapné vtípečky
mám chuť na FHS ještě nějakou dobu zůstat, a protože se můj
ošklivý zlý antipatriarchální a antikapitalistický feminismus mísí
s podivným optimismem, kandiduji. 

za čím stojím? (anebo v kontextu uspořádání tohoto
podivného grafického pokusu: nad čím sedím?)

péče pro studující, zejména bakaláře. je nás hodně, a ještě víc zmatených z
odsouzení ke svobodě. tutor program, study groups a cílená psychologická péče pro
šok z nekonečna možností by se šikla. 

lepší komunikace zejména jazykových zkoušek. místo strašení v mailech a
souborech raději face-to-face seminář a strukturovanější informace pro studující,
jejichž bázový jazyk není angličtina (o nedostatku jazykových kurzů a nedostatečné
úrovni výuky němčiny a francouzštiny pro pokročilejší studující, kteří se na ně právě
specializují, nemluvě).

otevření diskuze o sexuálním a sexualizovaném násilí. řeči, které kolují fakultou,
jsou naprosto alarmující. rovnocenný vztah mezi dvěma (byť věkově rozdílnými)
dospělými lidmi není totéž jako mocensky nevyrovnaný vztah, kde jeden z účastníků
vědomě zneužívá své pozice. 

veganské možnosti v menze a bufetu. minimálně možnost si je objednat předem.

Kromě školy se snažím realizovat v dobrovolnických
projektech (momentálně v takové miniverzi Safe Space
kolektivu pro středoškoláky).  A aby mi z péče
nevybuchla duše, tancuju. Irsky. Agresivně stepuju. A
mám ráda kočičky.

Ale protože o mě tu skoro nejde (trochu paradox po dvou odstavcích, co?  ale bych byla
zástupkyní vás, fellow studujících, nic jiného) a kočky všem! si jako bod do programu

napsat nemůžu, pojďme dál.



tl;dr
Markéta Hampeisová, 3. ročník bakaláře.

Velmi sympatická žena. (vote for me!)

péče pro studující hlavně bakalářského
programu.

 
lepší komunikace (zejména) jazykových

zkoušek (rozpravy, OJAKu).
 

otevření diskuze o sexuálním a
sexualizovaném násilí ve "vztazích" s

mocenskou nerovnováhou.
 

vegan možnosti v menze a bufetu.
 

komunikace se studujícími a "propůjčování
hlasu" aktuálním

požadavkům/problémům.

program:

kandidátka:


