
Zápis ze schůze předsednictva CASA 19. 2. 2013 

 

 

Účast:: Luděk Brož, Martin Heřmanský, Martin Hříbek, Alemayehu Kumsa, Zdeněk Uherek 

Hosté: Jakub Gygar 

Omluveni: Michal Tošner 

 

1. Jakub Grygar jako šéfredaktor Carga informoval předsednictvo o formě financování 

posledního vydaného čísla časopisu 1,2 / 2010. 

a. SASA financovala tisk a české korektury. 

b. Anglické korektury financovány z peněz utržených za prodej. 

c. Cena časopisu je stanovena ve výši výrobních nákladů, tj. 200,- Kč. 

 

2. Jakub Grygar informoval předsednictvo o stavu připravovaných čísel 1,2 / 2011 a 1,2 / 

2012. 

a. Monotematické číslo 1,2 / 2011 Medical Anthropology je textově téměř 

kompletní, chybí pouze doplnit komentář k jednomu textu a rozhovor. Texty byly 

zaslané ke korektuře. 

i. Finální autorské korektury všech textů budou hotovy do konce dubna 

2013. 

ii. Online vydání bude do konce června 2013. 

iii. Tištěné vydání bude do poloviny srpna 2013, aby bylo k dispozici na 

zářijové bienální konferenci CASA-SASA. 

b. Běžné číslo 1,2 / 2012 je ve fázi rozpracování. 

i. 2 texty byly přijaté recenzenty a jsou připravené pro korektury. 

ii. Rozhovor a článek Teaching Anthropology čekají na přijetí vědeckou 

radou. 

iii. 1 text byl vrácen k dopracování, 1 texty bude dodán do konce února, 1 

text bude dodán do konce dubna. 

iv. Šéfredaktor zpraví předsednictvo o stavu čísla 1,2 / 2012 během 1. týdne 

v květnu. 

 

3. Po domluvě se šéfredaktorem budou vydávaná budoucí čísla střídavě monotematická 

a běžná. 

a. Jakub Grygar byl pověřen požádat Terezu Stöckelovou o návrh 

monotematického čísla 1,2 / 2013 - Symetric Anthropology. 

b. Přijat návrh vytvořit základ čísla 1,2 / 2014 z příspěvků prezentovaných na 

konferenci CASA-SASA 2013. 

 

4. Vyrovnání zpoždění ve vydávání Carga naplánováno na rok 2014, kdy by mělo vyjít číslo s 

vročením 1,2 / 2014. 

 

 

5. Předsednictvo po domluvě s šéfredaktorem odsouhlasilo přechod Carga na open 



access v elektronické podobě. 

a. Jakub Grygar byla jako šéfredaktor pověřen zajištěním přechodu, s podporou 

Luďka Brože, Martina Heřmanského a Jana Besedy. 

b. Pro elektronickou verzi bude využit software Open Journal Systems vyvíjený v 

rámci Public Knowledge Project, který je pro volně k dispozici pro open access.   

c. K přechodu na elektronickou formu publikování dojde od následující čísla, tj. 

čísla 1,2 / 2011 editovaného Emou Hřešanovou. 

d. Otázka zda bude mít časopis vlastní doménu či zda bude pod doménou 

casaonline.cz se bude řešit v průběhu realizace přechodu. 

e. Současně v elektronickou verzí časopisu bude dále vycházet i verze tištěná v 

minimálním nákladu požadovaném ERIHem, tj. 200-300 ks. 

f. Luděk Brož byl pověřen zjištěním rozdílů nákladů na tisk v případě nákladu 100, 

200 a 300 ks. 

g. Tištěná verze časopisu bude k dispozici členům CASA a autorům publikovaných 

textů a dále bude jako povinné výtisky distribuována do knihoven. 

h. Přijat návrh starší čísla Carga retrospektivně publikovat v elektronické verzi. 

i. Jakub Grygar pověřen zasláním starší čísla v PDF verzi Luďkovi Brožovi , 

Luděk Brož pověřen jejich případnou úpravou před vyvěšením na web 

Carga. 

ii. Starší čísla budou naskenována a následně také vyvěšena na webu. 

 

6. Předsednictvo odsouhlasilo jeden výtisk Carga zdarma pro každého člena CASA. 

a. Z důvodů nenavyšování nákladů bude distribuce těchto výtisků probíhat na 

každoroční Valné hromadě CASA, případně osobním převzetím po dohodě se 

šéfredaktorem. 

 

7. Jakub Grygar opět upozornil na problém německého časopisu stejného názvu - 

“Cargo - Zeitschrift für Ethnologie”. 

a. Po zvážení navrhovaných možnosti řešit tento problém právní cestou bylo 

ustanoveno odložit řešení do doby, než se Cargo konsoliduje v open access 

formě a vročení vydávaných čísel. 

b. Luděk Brož byl pověřen do budoucna předběžně prověřit právní možnosti řešení 

tohoto problému. 

c. Zároveň je možné v budoucnu zvažovat navrhnutí německé redakci, zda by se 

po naší konsolidaci nechtěli zapojit jako studentská sekce Carga. 

   

8. Změny v redakční radě Cargo a statutu redakční rady. 

a. Jakub Grygar pověřen zasláním jednacího řádu redakční rady Cargo 

předsednictvu. 

b. Do statutu redakční rady Cargo bude doplněno tříleté funkční období 

šéfredaktora a členů rady s možností jejich obnovy v dalším funkčním období. 

c. Nepřijat návrh Luďka Brože, aby předsednictvo CASA mělo přístup do nového 

redakčního systému Cargo s ohledem na vymezení kompetencí členů 

předsednictva a redakční rady Cargo. 



d. Nepřijat návrh Alemayehu Kumsy rozdělit stávající rekadční radu na vlastní 

redakční radu a advisory board (commitee) s ohledem na nedostatek 

zahraničních členů, kteří by se mohly stát členy advisory board (commitee). 

e. Předsednictvo schválilo dva nové členy redakční rady Cargo navržené 

šéfredaktorem - RNDr. Mgr. Tatáňu Bužekovou, PhD. (Ústav etnologie SAV, 

Slovensko) a Hanu Červinkovou, Ph.D. (Lower Silesian University, Polsko) (4 

pro, 1 nepřítomen, 1 se zdržel). 

f. Na stránkách Cargo bude doplněna Haně Horákové funkce Book reviews editor. 

 

9. Návrh odměny šéfredaktorovi za dokončení čísla Cargo bude projednán na další 

schůzi předsednictva. 

 

10.  Financování Carga v kompetencích CASA. Martin Heřmanský pověřen vedením 

oddělených účetnictví pro CASA a Cargo. 

 

11. Formální i obsahové úpravy webu společně s dotazníkem pro členy CASA budou 

přednostně projednány na dalším schůzi předsednictva CASA. 

 

12. Martin Hříbek informoval předsednictvo o stavu jednání o konferenci CASA-SASA se 

slovenskou protistranou. Vzhledem k tomu, že Juraj Podoba (za SASA) se k našim 

návrhům zatím nevyjádřil, byl Luděk Brož pověřen zjistit stav jednání od Juraje Buzalky. 

 

13. Martin Heřmanský a Zdeněk Uherek byli pověřeni zajištěním změny podpisového 

vzoru k účtu CASA. 

 

14. Zdeněk Uherek byl pověřen vyřízením změny stanov CASA na policii ČR. Po vyřízení 

změny budou stanovy vyvěšeny na webu CASA. 

 

15. Zdeněk Uherek byl pověřen úpravou závěrečné zprávy CASA za rok 2012 pro její 

vyvěšení na webu CASA. 

 

 

 

Zápis vyhotovil Martin Heřmanský 



 


