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Protokol o výsledku voleb předsedy a předsednictva České asociace pro 

sociální antropologii pro volební období 2017–2019. 

Volby a hlasování proběhly v termínu 28. února až 13. března 2017 prostřednictvím elektronické 

aplikace ballotbin.com. Volební komise ve složení Bára Spalová, Luděk Brož a Nikola Balaš 

konstatuje tyto výsledky: 

Voleb se zúčastnilo 50 voličů z 72, tj. 69 % oprávněných voličů z řad členů CASA. 

1)  volba předsedy 

Pořadí Kandidát Hlasů v %  

1. Martin Heřmanský 37 74 % 

2. Adam Horálek 13 26 % 

 

2)  volba předsednictva 

Pořadí Kandidát Hlasů v %  

1. Zdeněk Uherek 38 15 % 

2. Daniel Sosna 36 14 % 

3. Markéta Zandlová 34 14 % 

4. Martin Heřmanský 27 11 % 

5. Hana Synková 26 10 % 

6. Michal Lehečka 22 9 % 

7. Lívia Šavelková 20 8 % 

8. Petr Skalník 18 7 % 

9. Jaroslav Šotola 11 4 % 

10. Adam Horalek 10 4 % 

 

3) volba revizní komise 

Pořadí Kandidát Hlasů v %  

1. Martin Hříbek 49 33 % 

1. Dana Bittnerová 49 33 % 

2. Michal Rádl 47 32 % 
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V průběhu voleb obdržela volební komise několik námitek. Námitky byly dvojího druhu. 

1) Voliči se nemohli zdržet hlasování v případě předsedy. Tento nedostatek nemohl být 

odstraněn, neboť by musely být volby zrušeny a opakovány. Vzhledem k tomu, že 

výsledek hlasování nebyl s ohledem na tento nedostatek napaden, konstatuje volební 

komise, že nevznikla překážka pro uznání výsledků voleb za platné. Problém spojený 

s nemožností zdržet se hlasu ve volební aplikaci se pak k řešení předává příští volební 

komisi. 

 

2) Někteří voliči si stěžovali na nefunkčnost kontrolního kódu, který jim byl zaslán na e-mail 

a který jim znemožňoval volit. Volební komise zjistila, že problém byl zapříčiněn tím, že 

některým voličům spadly e-maily do spamu. Vzhledem k tomu, že si ve věci chybného 

kontrolního kódu a nemožnosti volit nikdo dále nestěžoval, konstatuje volební komise, že 

ani zde nevznikla překážka pro uznání výsledků voleb za platné.  

 

Na základě výše uvedených údajů volební komise konstatuje, že volby proběhly v souladu se 

Stanovami CASA. Pro volební období 2017–2019 byli zvoleni 

předsedou: Martin Heřmanský 

do předsednictva: Zdeněk Uherek, Daniel Sosna, Markéta Zandlová, Hana Synková, Michal 

Lehečka 

do revizní komise: Martin Hříbek, Dana Bittnerová, Michal Rádl 

 

V Praze dne 18. 3. 2017  

 

Bára Spalová v.r., Luděk Brož v.r., Nikola Balaš v.r. 

volební komise 

 


