Zápis z Náhradního valného shromáždění CASA 19. 2. 2022
Na základě epidemické situace proběhlo shromáždění v hybridní podobě. Část
účastníků se zúčastnila osobně, část online prostřednictvím aplikace Zoom.
Přítomni osobně: 23
Jmenovitě: Abu Ghosh Yasar, Balaš Nikola, Benešovská Barbora, Bittnerová Dana,
Borisova Varvara, Brož Luděk, Grygar Jakub, Heřmanský Martin, Hintnausová Marie,
Korecká Zuzana, Lehečka Michal, Novotná Hedvika, Rádl Michael, Rendek Zuzana,
Slavková Markéta, Sokolíčková Zdenka, Sosna Daniel, Stehlíková Barbora, Terry
Zuzana, Testa Alessandro, Uherek Zdeněk, Wolfová Alžběta, Zandlová Markéta.
Přítomni on-line: 22
Jmenovitě: Červinková Hana, Fotta Martin, Grill Jan, Horák Pavel, Horáková Hana,
Horálek Adam, Hrešanová Ema, Hříbek Martin, Karlová Jana, Klepal Jaroslav,
Moravčíková Dominika, Ponocná Petra, Řezáčová Vendula, Seidlová Veronika,
Sidiropulu Janků Kateřina, Skalník Petr, Synková Hana, Šima Karel, Šípoš Michal,
Šlesingerová Eva, Vorlíček Radek, Wyss Johana.
Omluveni: Beseda Jan, Spalová Barbora, Tobolka Radim, Zdrálek Vít.
1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
● Jako zapisovatel byl navržen Nikola Balaš, jako ověřovatel Martin Heřmanský
● Proběhlo společné hlasování o zapisovateli a ověřovateli; KVÓRUM 30, PRO
29, PROTI 0, ZDRŽELO SE 1.
● Zapisovatel i ověřovatel byli zvoleni.
2. Doplnění a schválení programu shromáždění
● Předsednictvo navrhuje původní program obsahující 19 bodů doplnit o bod č. 16,
týkající se etického kodexu a workshopu, a bod č. 8, týkající se zprávy o časopisu
CARGO za rok 2021 a informací o výsledku výběrového řízení na pozici
šéfredaktora časopisu, přesunout na konec.
● O návrhu hlasováno: KVÓRUM 31, PRO 29, PROTI 1, ZDRŽEL SE 1.
● Program byl hlasováním změněn.
3. Přijetí nových členů a členek CASA
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● Na místě byla přítomna Barbora Benešovská (doktorand FSV UK, vedoucí Ema
Hrešanová) ucházející se o členství v CASA. Jmenovaná se představila a zmínila
o svých výzkumných aktivitách.
● O žádosti o členství bylo následně hlasováno: KVÓRUM 35, PRO 34, PROTI 0,
ZDRŽELO SE 0.
● Barbora Benešovská byla přijata do CASA.
4. Zpráva o činnosti CASA za rok 2021 (přednesla Markéta Zandlová)
● Zápisy jsou dostupné online na webu CASA.
● V roce 2021 jsme přijali 9 nových členů.
● Proběhla bienální konference CASA. CASA se organizačně podílela na
konferencích Ernest Gellner Legacy and Social Theory Today, Occultism and
Politics in Eastern Europe a Why the World Needs Anthropologists. CASA se
finančně podílela na Brněnské antropologické Pecha Kucha Noci. Dále proběhla
Ladsilav Holý Lecture 2021, kterou přednesla Hana Červinková. LHL byla
přeložena z jara na podzim. Dále se uskutečnily dva obnovené Gellnerovské
semináře. Hostem prvního byl Thomas Hylland Eriksen, hostem druhého
Veronika Pehe. Další semináře byly v plánu, ale musely být zrušeny kvůli
epidemiologické situaci. Vyšlo dvojčíslo časopisu Cargo. Došlo k aktualizaci a
dokončení webu CASA, který je již plně funkční. Byla vyhlášena a vyhodnocena
soutěž o cenu CASA za rok 2021.
5. Zpráva o činnosti sekce medicínské antropologie (přednesla Ema Hrešanová,
online)
● V rámci sekce se během roku 2021 uskutečnily dva odborné semináře, jeden
kulatý stůl a jeden panel medicínské antropologie v rámci konference CASA.
● Plán organizovat pravidelné měsíční semináře členů a členek sekce se vyčerpal,
částečně dílem pandemické situace, kdy většina akcí musela být konána online.
V sekci padl nápad na zorganizování konference s pracovním názvem “Covid s
námi, Covid v nás”. Mělo by se jednat o reflexi toho, jak pandemie vstoupila do
našich výzkumů a životů.
● Členské základně byla adresovaná výzva, aby se lidé hlásili s nápady, co do
takové konference zahrnout.

6. Zpráva o činnosti sekce antropologie náboženství, magie a nadpřirozena
(přednesl Pavel Horák, online)
● V roce 2021 se uskutečnilo jedno výroční setkání. Na setkání navazovala
konference o magii a okultismu, která byla spolupořádaná s EÚ AV ČR.
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Konference se zúčastnili lidé ze střední Evropy, Německa a Holandska. Sekce
získala dva nové členy.
Sekce na rok 2022 zatím neplánuje žádnou konferenci ani workshop. Na podzim
se však uskuteční výroční setkání.

7. Zpráva o činnosti polární sekce (přednesl Luděk Brož)
● Luděk Brož navrhuje hlasování o zrušení sekce.
● Hlasování: KVÓRUM 35, PRO 23, PROTI 5, ZDRŽELO SE 7.
● Polární sekce byla hlasováním zrušena.
8. Zpráva o Gellnerovských seminářích za rok 2021 (přednesl Jakub Grygar)
● Gellnerovské semináře byly obnoveny v říjnu 2021. Na přípravě se podílí
programová rada složená z kolegů a kolegyň z různých pracovišť: Jakub Grygar
(FSV UK), Yasar Abu Ghosh (FHS UK), Hana Horáková (FF UPOL), Jan
Kajfosz (FF OU), Jan Kapusta (FF ZČU), Jan Kalvas (FF ZČU a ČSS), Eva
Šlesingerová (FSS MU), Adam Horálek (FF UPCE).
● V současnosti je připravený plán hostů na další rok. Na konci června se Jakub
Grygar obrátí na členskou základnu CASA a požádá je o nápady na pozvání
případných hostů, což by se dalo spojit s návštěvou zahraničních hostů
navštěvujících různá pracoviště v ČR.
● V říjnu se konal první obnovený Gellnerovský seminář s T. H. Eriksenem, a to
ve spolupráci s Ústavem etnologie FF UK. Druhý se pak konal s Veronikou Pehe
ve spolupráci s USD AV ČR a EÚ AV ČR.
● Následovala debata:
Hedvika Novotná: Navrhuje zvážit časy konání seminářů, aby začínaly později než v
16:00, protože to zasahuje do výuky.
Jakub Grygar: S časem by se dalo hýbat.
Martin Heřmanský: Navrhuje, aby se semináře nekonaly pouze ve čtvrtek. To pak
ztěžuje účast lidem, kteří celý čtvrtek učí.
Jakub Grygar: Je případně možné, aby se občas změnil den konání.
Alžběta Wolfová: Bylo by dobré, kdyby se semináře případně koordinovaly s výukou.
To zejména v případech návštěv významných hostů, kteří se zabývají tématy, o kterých
se právě učí studenti.
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Petr Skalník (online): Z konference Ernest Gellner Legacy and Social Theory Today
se ušetřilo asi 3.000 USD, kterými by mohl finančně pomoci Gellnerovským
seminářům.
9. Zpráva o financování za rok 2021 (přednesla Barbora Stehlíková)
● Během roku 2021 převzala Barbora Stehlíková od Michala Lehečky agendu
hospodářky.
● Výsledky hospodaření CASA za rok 2021 byly následující:
o Ke dni 31. 12. 2021 disponovala CASA celkovou částkou 76 892,57 Kč
+ 60,- EUR.
o Za období 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021 činily příjmy 59 750,- Kč a výdaje
58 500,20 Kč (detailní soupis jednotlivých finančních pohybů je k
nahlédnutí u hospodářky).
o CASA v roce 2021 hospodařila s přebytkem 1 249,80 Kč.
o Největší finance jsou vynakládány na provoz časopisu Cargo.
● Na další rok bylo zažádáno o podporu z RVS pro Cargo ve výši 18 000 Kč a pro
Gellnerovské semináře a činnost sekcí ve výši 10 000 Kč.
● Vzhledem k tomu, že bienální konference CASA v r. 2021 proběhla on-line,
nebyly žádné náklady na pořádání konference.
● V případě problémů se členskými poplatky se členové mají nově obracet na ni.
● Michal Lehečka doplnil, že se dá žádat o dotace u RVS na celou řadu dalších
aktivit. Zdá se, že RVS má pro podporu případných aktivit prostředky. Vyzval
proto členstvo, že mají s předsednictvem konzultovat případné nápady na
aktivity CASA financované z peněz RVS.
10. Zpráva revizní komise (přednesla Dana Bittnerová)
● Komise zasedla dne 26. 1. 2021 ve složení: Dana Bittnerová, Markéta Slavková,
Michael Rádl. Dokumenty k revizi předložila hospodářka Barbora Stehlíková.
Byla provedena revize hospodaření CASA za období 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021.
● Revizní komise konstatuje, že za rok 2021 je hospodářství CASA v pořádku.
11. Schválení výše členských příspěvků na rok 2022 (přednesla Markéta Zandlová)
● Předsednictvo nechce upravovat výši příspěvků. Vyzvala plénum, zdali má
někdo alternativní návrh. Jelikož se neobjevil žádný jiný návrh, výše členských
příspěvků zůstala stejná i v roce 2022.
12. Vyhlášení cen CASA (přednesl Jaroslav Klepal, online)
● Jaroslav Klepal seznámil s průběhem a výsledky 6. ročníku.
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Do soutěže se přihlásilo: 7 bakalářských prací a 5 magisterských prací.
Práce hodnotila komise ve složení: Adam Horálek (FF Univerzita Pardubice),
Jana Jetmarová (Technická univerzita Liberec), Jaroslav Klepal (FSV UK),
Michal Pavlásek (Akademie věd, Brno) a Barbora Stehlíková (Akademie věd,
Praha).

VÍTĚZ KATEGORIE BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ
Martin Dolský – „Město na kousky: produkce a konstrukce prostoru uzavřeného
rezidenčního areálu“ (FHS UK, vedoucí práce: Markéta Zandlová).
VÍTĚZ KATEGORIE MAGISTERSKÝCH PRACÍ
Varvara Borisova – „Pre-loved: vintage obchody jako alternativa rychlé módě“, (FHS
UK, vedoucí práce: Yasar Abu Ghosh).
Komise dále vyslovila uznání za vypracování výborných kvalifikačních prací navzdory
pandemii a pandemické situaci, které se zásadním způsobem promítly do jejich
výzkumných projektů, studia a v neposlední řadě i osobních životů. Toto uznání patří
Zdeňce Balíkové (FF UPOL), Haně Drštičkové (FSS MU), Barboře Jiřičkové (FSV
UK), Veronice Kučabové (FHS UK), Tereze Mottlové (FHS UK), Alexandře Snohové
(FSS MU), Romanu Szórádovi (FSV UK), Natálii Trušině (FF UK), Veronice
Veselkové (FF UPOL) a Karlu Vranovskému (FF UPOL).
●
●

Porota dále vyslovila uznání všem vedoucím práce za odvedení skvělé práce
navzdory pandemické situaci.
Markéta Zandlová: Zmínila, že je dobře, že se hlásí lidé nejen z pražských
pracovišť. Dodala, že bývá občas těžké sehnat hodnotitele.

13. Zpráva o průběhu 6. bienální konference CASA (přednesla Markéta Zandlová)
● Konference se konala on-line kvůli pandemické situaci. Zúčastnilo se 61 osob,
předneseno bylo 35 příspěvků. Keynote lecture měl Joseph Grim Feinberg z FLÚ
AV ČR. Konstatováno, že bienální konference se vydařila.
14. Zpráva o konferenci WWNA (přednesl Michal Lehečka)
● CASA měla na konferenci vlastní stolek s prezentací.
● Hodnotí pozitivně, že díky konferenci došlo k navázání kontaktů s předsedkyní
EASA. Spolu s Bárou Stehlíkovou reprezentovali CASA na setkání o prekarizaci
antropologů, které se uskutečnilo v rámci konference.
● Markéta Slavková: Dotazuje se na formát konference a její záměr.
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Michal Lehečka: Nemůže mluvit za organizátory, protože sám nebyl
organizátorem. Míní, že konference měla na českou obec i širší veřejnost mizivý
dopad.
Hana Synková (online): Děkuje Adamu Horálkovi za pomoc při organizaci, které
bylo třeba poté, co Pavel Borecký opustil organizační tým konference. Dodává,
že na webových stránkách Applied Anthropology jsou ke shlédnutí videa
z konference.

15. Zpráva o konferenci Ernest Gellner Legacy and Social Theory Today (přednesl
Petr Skalník, online)
● Konference proběhla v květnu 2021.
● Kvůli pandemické situaci musela proběhnout online. Přenos obstarával CeFrEs
spolu s Martinem Heřmanským na Youtube a Facebooku.
● Díky online formátu se podařilo ušetřit peníze, zároveň ale došlo k některým
finančním ztrátám kvůli zrušeným letenkám. Původně se totiž předpokládalo, že
konference proběhne osobně.
● Z konference vyjde sborník v nakladatelství Palgrave Macmillan. Vyjít by měl
na konci léta.
● Peníze, které zbyly z pořádání konference, bude možné použít na financování
Carga, hlavně na vytištění dřívějších čísel Cargo a na financování rejstříku.
16. Etické směrnice, etický kodex a etický workshop (přednesla Markéta Zandlová)
● Etické směrnice a kodex ještě nejsou úplně dotažené. Proběhl velmi úspěšný
workshop, ale epidemie Covid-19 přerušila práce na obou dokumentech, takže je
stále třeba dokumenty dotáhnout do konce. Předsednictvo oslovilo Martina Fottu,
jestli by se neujal koordinace po kolegyních, které se směrnicím a kodexu
věnovaly doposud. Martin Fotta projevil zájem ujmout se práce na dotažení
směrnic a kodexu.
● Předsedkyně M. Zandlová dodala, že se stále řeší kauza Davida Scheffela.
Někteří členové CASA považují věc za nedostatečně prodiskutovanou, protože
není jasné, jak se máme, nebo nemáme v takových situacích jako CASA
vyjadřovat navenek.
● Martin Fotta (online): Poděkoval za shrnutí. Sdělil, že na směrnicích i kodexu
v současné době pracuje. Vyzval přítomné, aby mu posílali případné náměty.
Práce na kodexu a směrnicích proběhne v létě letošního roku.
17. Konference SIEF (přednesla Markéta Zandlová)
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CASA kontaktoval Jiří Woitsch, ředitel EÚ AV ČR, s tím, zda by se nechtěla stát
součástí lokálního organizačního výboru (LOC) konference SIEF, která se
uskuteční v Brně v červnu 2023.
Výzva členstvu, že je možnost přihlásit se do činnosti LOC za CASA.

18. VII. bienální konference CASA 2023 (přednesla Markéta Zandlová)
● Výzva členstvu, že je příležitost participovat na organizaci konference.
● Navrhla, aby do 30. 6. 2022 podávali členové CASA návrhy na téma konference.
Protože konference v roce 2021 byla obecná, bylo by dobré, aby konference
v roce 2023 byla tematická.
● Čím dříve začneme organizovat, tím snazší bude získat případnou dotaci z RVS
a pozvat zajímavého hosta pro keynote lecture.
● Ideálním časem konání konference je září 2023. To mj. proto, aby se nekřížila
s konferencí SIEF, která se uskuteční v červnu.
● Září 2022 je termín pro začátek organizace konference.
vyhlášena přestávka 14:30–14:50
19. Zpráva o časopisu CARGO (přednesl Zdeněk Uherek)
● Shrnul aktivity časopisu CARGO za rok 2021 a přípravu čísla 2022. Dále
představil zamýšlenou novou podobu webových stránek a rámcový návrh
financování, na kterém by se kromě CASA měly podílet i UHK a UPCE.
● Nerozumí tomu, proč předsednictvo CASA dalo návrh na zrušení Carga, ačkoliv
stávající redakční rada, jíž je členem, dodala koncepci časopisu Cargo na další
rozvoj.
● Následovala debata:
Markéta Zandlová: Ohradila se proti nařčením ze zmanipulování celé záležitosti
týkající se zrušení Carga. Taková nařčení se dotýkají členů výběrové komise.
Rekapituluje situaci kolem časopisu od roku 2017 a odkazuje se na dokumenty, které
byly zpřístupněny všem členům. Zdůrazňuje, že od roku 2017 mělo být vypsáno
výběrové řízení, které doposud vypsané nebylo. Z toho důvodu vypsalo předsednictvo
dvě výběrová řízení na pozici hlavního redaktora. Jelikož se do prvního řízení nikdo
nepřihlásil a do druhého přišla jedna přihláška, kterou výběrová komise nedoporučila,
předsednictvo se rozhodlo, že bez hlavního redaktora není možné časopis dále vydávat.
Posledním číslem by mělo být číslo 2022, na které CASA zažádala peníze od RVS.
Snahou předsednictva nebylo obejít členskou základnu CASA při rozhodování o
budoucnosti časopisu Cargo.
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Zdeněk Uherek: Vysvětluje, proč se nepřihlásil do prvního kola. Nepředpokládal, že
by nevybráním šéfredaktora automaticky došlo ke zrušení časopisu. Podle jeho názoru
by časopis neměl přijít o kontinuitu a je proti přerušení vydávání časopisu. Dále říká, že
jednal s regionálními univerzitami, které by byly ochotné zcela převzít vydávání
časopisu. Má ale za to, že by se CASA měla nadále podílet na vydávání časopisu.
V historii CASA nikdy nedošlo k násilnému rušení sekce, proto se ptá, proč by mělo být
násilně rušeno Cargo. Cargo je navíc možno financovat stejně jako sekci.
Jakub Grygar: Vyzval on-line účastníky, aby psali do chatu. Upozornil, že za tři čtvrtě
hodiny začíná LHL, proto zbývá jen asi 30 minut na debatu.
Petr Skalník (on-line): Nevšimnul si z materiálů, že by byl problém v redakční radě.
Vidí smysl v tom, aby asociace měla svůj časopis. Vidí Cargo jako zlepšující se a nemá
podle něj smysl řešit číslo 2013.
Adam Horálek (on-line): Ptá se, o čem se má diskuse vlastně vést. Ruší se časopis,
neruší se? Jaký má, nebo nemá být časopis? Nepochopil, o čem se vede diskuse.
Markéta Zandlová: Konstatuje, že časopis nemá v současné chvíli šéfredaktora, tudíž
časopis nelze vydávat. Předsednictvo může vypisovat další výběrová řízení, ale nevidí
to jako smysluplné proto, že už bylo řízení vypsáno dvakrát. Otázkou pro členstvo je
zodpovědět otázku, co má předsednictvo udělat, jaký má mandát a co z toho plyne.
Zdenka Sokolíčková: Snaží se v diskusi zorientovat a pochopit situaci. Říká, že částka
20 tisíc Kč za rok ji nepřijde jako problém pro CASA. Ptá se, jaká negativa by mělo mít
vydávání časopisu, pokud se nejedná o peníze. Vidí smysl v tom, aby Cargo
pokračovalo.
Markéta Zandlová: Důvod je, že vedeme mnoho let debatu o časopise. Více převažují
názory, že časopis může existovat, ale nejsou autoři, kteří by v časopise publikovali.
Částečně je to dáno tím, že kolegové mimo asociaci nevědí, že časopis existuje. Časopis
navíc není indexovaný, tudíž není zájem v něm publikovat. Vedly se debaty, zdali má
Cargo fungovat jako studentský časopis, ale není jasný závěr debat. Finance nejsou
hlavní důvod. Kdybychom ale přestali vydávat Cargo, můžeme je namísto toho použít
na práci sekcí. Předsednictvo má pocit, že pro fungování asociace i antropologické obce
by to bylo vhodnější.
Markéta Slavková: Ptá se, jaký je rozpočet na Cargo.
Markéta Zandlová: Odpovídá, že 80 % rozpočtu asociace.
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Hana Horáková (on-line): Nechápe rozhodnutí výběrové komise, která navrhuje
rušení. Plně podporuje současný projekt. Podle ní nelze hledět jen do jakkoliv
problematické minulosti, a to zejména v situaci, kdy se našla řada institucí, které by
časopis financovaly. Říká, že kromě UHK a UPCE by zájem měla i UPOL, kde pracuje.
Financování vidí jako krok ke stabilizaci a konsolidaci časopisu a případnému zařazení
do databáze Scopus. Vidí i ochotu lidí pracovat pro časopis. Pro ni je zástupné točit se
na otázce neexistence šéfredaktora, za klíčovou považuje kontinuitu instituce. Přála by
si financování Carga s podporou CASA.
Markéta Zandlová: Smlouva o Cargu nařizuje, aby Cargo financovala CASA. Říká,
že výběrová komise řekla, že nemá uchazeče na pozici šéfredaktora, kterého by mohla
doporučit. Komise ale neříkala, aby byl zrušen časopis.
Kateřina S. Janků (online): Je jí jedno, co se s časopisem stane, ale vadí jí, jak se to
stane. Něco podobného zažila v létě na setkání Evropské sociologické asociace.
Domnívá se, že vládne postcovidová krize procesní důvěry. Pokud jde o Cargo,
nepřesvědčil ji ani Zdeněk Uherek se svojí koncepcí, ani projev Markéty Zandlové
týkající se zrušení Carga. Navrhuje vznik pracovní skupiny.
Markéta Zandlová: Skupina k řešení situace časopisu Cargo už vznikla.
Kateřina S. Janků (online): Souhlasí s Petrem Skalníkem. Navrhuje vznik nové
pracovní skupiny.
Hana Červinková (online): Měli bychom si klást otázku, proč by mělo Cargo existovat
a jak ho dělat lépe. Nelíbí se jí ze strany předsednictva přístup ke Zdeňkovi a vyzdvihuje
jeho práci při konsolidaci časopisu. Na Českou republiku vedeme slušný časopis, který
jsme ochotni vést do doby, než se objeví někdo, kdo to bude dělat lépe. To se stane
pravděpodobně, až dojde k zařazení Carga do Scopusu. Zdůrazňuje, že uchazeč o
redaktora dodal všechny potřebné materiály i příslib financování, který nezatíží CASA.
Zrušit časopis je jednoduché, vybudovat není. Je přesvědčena, že Cargo je významnou
součástí historie antropologie v Čechách. Máme zodpovědnost k odkazu časopisu.
Adam Horálek (online): Souhlasí s Hankou Červinkovou. Zdůrazňuje, že jedna věc je,
že komise nedoporučila šéfredaktora. Na druhou stranu si myslí, že se přihlásila dobrá
přihláška – koncepčně i finančně. Součástí byl příslib finanční podpory institucí. Myslí
si, že příspěvky CASA na Cargo by klidně mohly být nižší. Vidí posun ve vydávání
časopisu. Myslí si, že časopis by se měl vydávat dál. Předsednictvo CASA podle něj
není vázáno výsledkem výběrového řízení.
Martin Heřmanský: V situaci, ve které jsme teď, jsme byli už před čtyřmi lety. Scopus
není relevantní index, protože se řeší jen první kvartil ve WOSu. Dává příklad, kdy se o
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zařazení do Scopusu pokoušel časopis Lidé města. Časopis dodal veškeré potřebné
podklady a splnil všechny podmínky, ale do Scopusu se nedostal. Šanci, že se Cargo
dostane do Scopusu, vidí jako nereálnou. Spíše vidí možnost v nějaké transformaci
časopisu.
Martin Hříbek (online): Opětovně žádá předsednictvo, aby jakékoliv rozhodnutí o
budoucnosti časopisu nechalo schválit celým členstvem CASA. Vidí časopis jako
důležitou aktivitu v rámci CASA a vidí problém v tom, že by časopis byl ukončen jen
na základě rozhodnutí předsednictva.
Luděk Brož: Reaguje na Hanu Horákovou a Adama Horálka. Výběrová komise
neříkala, jestli se má Cargo zrušit, nebo nerušit, ale jen nedoporučila uchazeče ve
výběrovém řízení. Rekapituluje, že do dvou výběrových řízení se přihlásila pouze jedna
přihláška. Nevidí problém Carga jako problém finanční, ale jako problém obsahu,
směřování a důvodu existence. Když se podívá na loňský ročník, tak ten čítá 120 stran,
čtyři stati, dvě recenze. Dvacet let zpátky v roce 2001 byla dvě dvojčísla asi na 350
stran, osm plných statí, desítky recenzí. Přitom v tehdejší redakci panoval pocit, že je to
málo. Za posledních 20 let se změnila celá řada věcí. Za tu dobu Cargo propáslo leccos.
Časopis byl kdysi limitovaný svojí materialitou. Dnes jsme v situaci, kdy se vydávají
stati, které kolují v PDF formátu po celém světě. Řada časopisů za posledních 20 let
vyplnila místo, kam by Cargo bývalo pasovalo. Protože Cargo propáslo tyto možnosti,
není pro časopis v současné době prostor. Časopis navíc dělá také to, kdo do něj píše,
kdo recenzuje a tak. Bez ohledu na loajalitu oboru si musíme jako recenzenti vybírat.
To vyžaduje transformaci. Ptá se Zdeňka Uherka, z kolika manuskriptů se vybíralo.
Zdeněk Uherek: Dva se vracely.
Luděk Brož: Za takové situace nevidí, že je hlad po časopisu. Proto musí být někdo,
kdo bude mít nápad, jak by mělo Cargo vypadat. Musí to být zároveň někdo, kdo bude
mít drajv a přitáhne k časopisu čtenáře. Říká, že kritéria pro zařazení do Scopusu jsou
ještě složitější. Dovede si představit transformaci do studentského časopisu. Cargo by
mohlo fungovat, kdyby vyplnilo nějakou nezaplněnou niku a jako příklad uvádí
experimentaci s otevřeným recenzním řízením. Nic takového v dokumentech dodaných
Zdeňkem nebylo.
Hana Červinková (online): Není pravda, že CASA podle smlouvy nemůže Cargo
předat. Podle ní je možné, aby CASA převedla Cargo na jinou instituci.
Markéta Zandlová: Časopis lze převést, ale podle smlouvy musí být splněny podmínky
pro převod, které uvádí smlouva o časopisu. Předsednictvo vyhlásí online setkání a
hlasování o časopisu. Bude důležité debatovat, o čem se bude hlasovat. Bude to o
šéfredaktorovi, o strategii, o partnerství? Je to problém technického rázu. Cílem bude
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najít řešení situace s časopisem. To vše by členská základna měla zvážit, abychom mohli
hlasovat o konkrétních věcech. Všechny doklady jsou dostupné. Rádi zodpovíme
otázky.
Nakonec Markéta Zandlová poděkovala účastníkům debaty.
Markéta Zandlová ukončila valné shromáždění.
Zapsal: Nikola Balaš

Ověřovatelé zápisu:
Martin Heřmanský

...............................................
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