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Zápis ze zasedání předsednictva CASA 10. 4. 2015 

Přítomni: 

Daniel Sosna 

Hana Synková (telefonický rozhovor) 

Martin Heřmanský  

Martin Hříbek 

Zdeněk Uherek 

 

Omluveni: 

Petra Ezzeddine 

 

1) EASA Annual General Meeting v Praze 

 Proběhla diskuze o participaci CASA na  General Annual Meeting EASA 

v Praze s následným seminářem, který proběhne 14.10.2015 ve vile Lanna na 

téma Making Anthropology Matter. Předsednictvo jednoznačně podporuje tuto 

akci a během jara a léta 2015 dojde k upřesnění organizačních informací. Část 

vystoupení by mohla být základem dalšího z čísel CARGA. 

 Diskutována byla možnost digitalizace přednášek keynote speakers (Eriksen, 

Buchowski) a případné zapojení do diskuze i z míst mimo Prahu.  

2) Gellnerovské semináře 

 Na dubnový GS stále probíhá vyjednávání s potenciálními přednášejícími. M. 

Heřmanský a Z. Uherek se pokusí zajistit přednášející. 

 Proběhla diskuze o digitalizaci GS. Byly prezentovány názory pozitiva (lepší 

dostupnost pro mimopražské, existence záznamu) i negativa (souhlas 

přednášejících, technické zabezpečení, potenciální pokles fyzické 

návštěvnosti). Další možností je streamování vybraných GS s interaktivní 

zpětnou vazbou z pracovišť, která o to budou mít zájem.  M. Hříbek se pokusí 

zjistit zkušenosti na FF UK se streamováním přednášek. 

3) Workshop CASA o aplikované antropologii 

 Na podzim proběhne pro záštitou CASA společně s FHS UK a UPCE 

Workshop o aplikované antropologii. Předběžný termín – konec září 2015. 

Organizují P. Ezzeddine a H. Synková. Návrh CFP zašlou editorky v průběhu 

května 2015. 

4) Cargo 

 Po náhlé rezignaci V. Hubingera na pozici šéfredaktora Cargo bazálně funguje 

díky aktivitě A. Jirákové, Z. Uherka a J. Grygara, ale je nutné najít nového 

editora nebo editorku. Proběhla diskuze o potenciálních kandidátech z řad 

CASA. Z. Uherek se pokusí zmapovat možnosti v rámci redakční rady. 

Zároveň bude na stránkách CASA vyvěšena informace o hledání kandidáta(-

ky) na místo editora. 

 Náplň čísel je prozatím zabezpečena na rok 2015 (č. 1 a 2). 

 Číslo 1/2016 bude zaměřeno na téma aplikované antropologie s guest 

editorkami H. Synkovou a P. Ezzeddine. Financování zařídí P. Ezzeddine 

v rámci SVV. Návrh CFP zašlou editorky v průběhu května 2015. 

 Členové CASA budou vyzváni, aby oslovili doktorandy na svých pracovištích 

a propagovali CARGO jako možnou publikační platformu. 

 Pro případné žádosti o sponzorství by bylo dobré připravit něco jako 

businessplán pro CARGO. 

5)  Klasifikace sociokulturní antropologie 
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 Proběhla diskuze o podnětu P. Himla o zařazení sociokulturní antropologie 

v rámci klasifikačního systému MŠMT. Přítomní členové předsednictva se 

klonili k názoru, že v ideálním případě by bylo nejlepší usilovat o samostatnou 

kategorii na úrovni ostatních disciplín typu sociologie spíš než sociokulturní 

antropologii zařadit jako podkategorii sociologie.  

6) Mapování World Council of Anthropological Associations 

 CASA obdržela prostřednictvím svého předsedy žádost WCAA o informace o 

povaze antropologické praxe v ČR. Předsednictvo se shodlo, že žádost WCAA 

nebyla dostatečně explicitní, aby na ni bylo možné reagovat. Z. Uherek 

požádá WCAA o upřesnění požadavků.  

7)  Rozšiřování členské základny CASA 

 Proběhla diskuze o možnostech získání nových členů CASA. Předsednictvo se 

pokusilo zmapovat motivace, které vedou ke členství v CASA. Předsednictvo 

se pokusí efektivněji šířit informace o výhodách, které členství v CASA 

přináší. H. Synková kontaktuje správce facebookové stránky CASA s cílem 

umožnit předsednictvu jejich aktualizaci. 

8) CASA hostující přednáška  

 Předsednictvo bude od podzimu 2015 iniciovat vznik instituce hostujících 

přednášek pod hlavičkou CASA. Členové CASA budou mít možnost udělat 

přednášku na jiné instituci v ČR. Cílem je rozvoj propojení mezi 

antropologickými pracovišti v ČR a prezentace CASA jako jedné z platforem, 

které šíření kontaktů a vědění umožňují. Přípravu projektu bude koordinovat 

M. Hříbek. 

9) Soutěž o cenu CASA 

 Předsednictvo bude iniciovat vznik soutěže pro mladé antropology a 

antropoložky bez titulu Ph.D. Jednou ročně bude vypsána soutěž o nejlepší 

nepublikovaný odborný text zaměřený na sociokulturní antropologii v rozsahu 

15 až 25 normostran v češtině, slovenštině nebo angličtině. Soutěžící zároveň 

musí být nebo se stát členem CASA. Výhra v soutěži bude dotována finanční 

odměnou a možností publikace tohoto textu v časopise Cargo. Soutěž bude 

vyhlášena do konce května 2015 a potrvá do konce roku 2015. Přípravu 

projektu bude koordinovat D. Sosna. 

10)  Různé 

 M. Heřmanský požádal členy předsednictva o kritické prohlédnutí webu 

CASA a případné připomínky ke struktuře. 

 Byl odsouhlasen nákup uzamykatelné pokladny pro uchovávání financí 

CASA. 

 M. Heřmanský zmapuje vývoj databáze členů CASA iniciovaný M. Tošnerem 

v předchozím období. 

 Příští schůzka: červen 2015, termín bude upřesněn během května. 

 

Zapsal: Daniel Sosna 


