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Zápis ze zasedání předsednictva CASA 21.10.2015 

 

Přítomni: 

Daniel Sosna 

Hana Synková 

Martin Heřmanský  

Martin Hříbek 

Zdeněk Uherek 

 

Omluveni: 

Petra Ezzeddine 

 

1) Stručná rekapitulace bodů z minulého zasedání 

2) Cargo 

 Proběhla diskuze o situaci v časopisu Cargo. 

 Editorské práce vykonává Jakub Grygar a technickým redaktorem je Jan 

Kapusta.   

 Diskutovaly se i možné modely financování. Zdeněk Uherek podal žádost o 

dotaci na AVČR. Je potřeba mapovat i jiné možnosti financování 

(Ministerstvo kultury, MŠMT, projekty OPVV, zahraniční nadace, síťové 

financování typu HAU). Otázka financování bude otevřena i na valné 

hromadě. 

 Diskutována byla problematika distribuce papírové verze časopisu Cargo. 

Problém bude otevřen na valné hromadě. 

 Problémy s webem Carga se řeší ve spolupráci s Janem Besedou. 

3) CASA hostující přednáška  

 Proběhla diskuze o organizaci hostujících přednášek mezi katedrami v ČR. 

 Jako motivační faktor pro přednášející bylo navrženo odpuštění členského 

příspěvku v CASA na jeden rok.  

 Martin Hříbek připraví model fungování, který bude diskutován na valné 

hromadě.  

4) Protest proti rušení výuky antropologie v Maďarsku 

 Zdeněk Uherek informoval o komunikaci s maďarskými úřady. 

5) Soutěž o cenu CASA 

 První verzi výzvy k soutěži bude nutné přepracovat. Předsednictvo po diskuzi 

dospělo k modelu, ve kterém se budou hodnotit obhájené bakalářské a 

magisterské práce. Přihláškou k soutěži bude digitální verze obhájené práce a 

abstrakt článku, který na základě obhájené práce výherce soutěže sepíše po 

vítězství v soutěži. 

 Daniel Sosna připraví výzvu a předloží ji k diskuzi na valné hromadě. 

6) Konference CASA 

 Konference je plánována na září 2016. 

 Předsednictvo diskutovalo možná témata. 

 Na valné hromadě bude diskutováno téma konference a bude zvolen 

organizační výbor. 

7) Různé 

 Martin Heřmanský zmapuje možnosti digitalizace přednášek při akcích 

pořádaných CASA. 
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 Diskutovány byly možnosti působení členů CASA na úrovni středoškolského 

vzdělávání. Objevily se možnosti participace na přípravě učebnic pro střední 

školy.  

 Příští schůzka: 2.12.2015 

 

Zapsal: Daniel Sosna 


