
Zápis ze schůze předsednictva CASA 21. 12. 2012 
  
Účast: L. Brož, M. Heřmanský, M. Hříbek, A. Kumsa, M. Tošner, Z. Uherek 
  
1. Rozdělení rolí v rámci předsednictva 
- Místopředsedy zvoleni L. Brož a M. Tošner, hospodářem M. Heřmanský; L. Brož aktualizuje 
složení předsednictva na webu a na fóru. 

  
2. CARGO 
- předsednictvo bylo upozorněno na existenci stejnojmenného rakouského Zeitschrift für 
Ethnologie, nepovažujeme to za problém 
- zvláštní číslo Medical Anthropology (2011) je před dokončením ve fázi posledních připomínek, 
číslo 2012 je ve stadiu přípravy 
- pravidelná periodicita zůstává problémem, je otázka, zda neformalizovat jednací řád, zvážit 
možnost drobné motivační odměny redakci 
- problematická je i distribuce, je zodpovědností předsednictva CASA, nikoliv redakční rady. 
Navrhujeme oslovit Mevarta, v zahraničí LIT Verlag (existuje ústní dohoda), dále možnost přejít 
na open access format a kvůli ERIHu vytisknout 50-60 čísel pro knihovny (povinné 
výtisky)/členy CASA/autory 
- předsednictvo svolá k tématu zvláštní schůzi (výhledově únor 2013) 
  
3. PR – vstup do veřejné debaty 
- s TZ může pomoci tiskový odbor AV 
- asi v březnu se uskuteční zvláštní schůze předsednictva na toto téma s účastí externích hostů 
(expert na net, novináři, např. Rádio Česko, Leonardo, ČT – můžeme nabídnout experty na 
mimoevropské země…hosté budou finalizováni později) 
- ke zvýšení PR efektu navrhne M. Tošner dotazník pro členy CASA, k jakým tématům by se 
chtěli a byli ochotni veřejně vyjadřovat; seznam expertů, kteří se zveřejněním budou souhlasit, 
vyvěsíme i na webu CASA 
  
4. Konference CASA-SASA 
- bude pokračovat jednání se SASA směřující k rozšíření jimi navrženého tématu „Teaching and 
Studying Anthropology in Transforming Post-Socialist Countries“ 
- předsednictvo se dohodlo na organizaci a harmonogramu této debaty 
  
6. Gellnerovské semináře – návrhy na zlepšení: 
- přímé přenosy (stream), záznamy na youtube?, rotační organizace seminářů na různých UNI, 
časový posun začátku 
  
  



  
6. Hospodaření 
- M. Heřmanský převezme od L. Radostného agendu správy členstva a ekonomickou agendu, LR 
bude požádán o vyhotovení daňového přiznání a zprávy o hospodaření za 2012. Zpráva o 
hospodaření by měla také obsahovat výhled do budoucna – možnosti financování MŠMT, 
Hlávkova nadace; aktuálně podána předsedou žádost o dotaci vědeckým společnostem AV v 
rozsahu 20tis. 
- CASA převzala od SASA příspěvek na CARGO??? 1000 EUR v hotovosti 
- Otázka je, zda přijímat dary od soukromých sponzorů – jak je najít a jak se nedostat do 
potenciálního etického konfliktu 
  
7. Členství 
- v březnu spustit kampaň ke zvýšení počtu členů; budeme vydávat Newsletter pro členy, asi 
jednou za 14 dní; M. Heřmanský vypracuje do příští schůze návrh konsolidace komunikačních a 
prezentačních kanálů – facebook, možnost odběru Newsletteru různými kanály. 
- předsednictvo navrhuje nastavit kolektivní (institucionální) členství zdarma, cílem je extenze 
etického kodexu – instituce by se zavázala, že jej bude dodržovat; na jaře členové předsednictva 
předjednají s jednotlivými pracovišti. Dalším cílem je vzájemně vykazatelné síťování 
jednotlivých pracovišť, můžeme nabídnout prezentaci jejich publikací v Newsletteru 
- „omezené členství“ bude přejmenováno na „studentské členství“, což ale vyžaduje změnu 
stanov 
  
8. Předseda předloží zprávu o činnosti za rok 2012 do příští schůze 
  
  
  
  

Zápis vyhotovil Martin Hříbek 
 


