
Zápis ze schůze předsednictva CASA ze dne 13. 10. 2017, 9:00, Jinonice 
 
Přítomni: Zandlová Markéta, Synková Hana, Sosna Daniel, Heřmanský Martin, Lehečka 
Michal 
 
Nepřítomen: Uherek Zdeněk 
 
1. Podpisové vzory a převod hospodaření 

• Převod zůstává do příště. 
• Na místě zajištěni dva podpisové vzory až na podpis Zdeňka Uherka, nacionále 

podepsány 
• Problém s přepisem, jednatel není zapsán, jednatel musí být do budoucna vymezen 

ve stanovách 
• Zjistit, jak je to s nahlášením nového předsednictva a s ověřováním podpisů. 
• Ve stanovách výslovně zmínit neziskové aktivity spolku (Michal Lehečka se poradí 

s právníkem). 
2. Automatický mailing list 

• Martin Heřmanský zjistí, zda lze přes Český hosting 
3. Zvaná přednáška 

• Řešit nevyhovující situaci tím, že budeme navrhovat přednášky přímo my 
v předsednictvu (mít vždy alespoň tři možnosti). 

• Markéta Zandlová zmiňuje možnost, že by do budoucna navrhl někoho Jakub Grygar 
• Vyhlášení ve dvou vlnách: 
• Podzim - vyhlášení červen, znova připomenout v září (dvakrát!) 
• Jaro - vyhlášení prosinec, připomínka leden (dvakrát!) 
• Promyslet jestli zvaný přednášející musí být členem CASA. (zvážit zda dát do 

diskuse na valné hromadě) 
• Ke všem akcím, které budeme dělat, dávat i FB události tak, aby spektrum kanálů 

propagace bylo co nejširší. 
4. Soutěž o cenu CASA 

• Hodnotitelé: Jaroslav Šotola, Barbora Spalová, Kateřina Siridopolu Janků 
• Náhradníci na hodnocení: Barbora Vacková, Tereza Hyánková  
• Práce rozeslat do konce října 
• Deadline hodnocení do konce roku 
• Celkem přihlášeno 9 magisterských a 5 bakalářských 5 prací. 
• Hodnocení, každý nominuje tři práce v pořadí, pak průnik a diskuse 
• Diskuse, zda abstrakt pro Cargo není spíš přívažkem. 
• V případě malé kvality nemusíme cenu vyhlásit.  
• Diskuse zda nenabídnout hodnotitelům mimo CASA členství zdarma. Odloženo na 

příští zasedání předsednictva. 
5. Gellnerovský seminář 

• Nutno vyřešit, kdo bude posílat call. 
• Kromě Zdeňka Uherka nemá nikdo termíny, nikdo nezná harmonogram. 
• Únorový GS Petr Špecián. Markéta Zandlová osloví na březnový termín Přemysla 

Máchu. 
• CASA může proplatit cestu 
• V lednu možné uspořádat GS v souvislosti s hosty Antropofestu (Hana Synková 

zjistí možnosti) 



• I pro GS vytvářet události na FB. 
6. CASA-SASA konference 

• Slovenská strana nekomunikuje. Martin Heřmanský kontaktuje Juraje Podobu. 
Do 31. 10. nutno potvrdit termín a draft CfP, pokud SASA nedodá, napíše CfP 
CASA. Deadline pro finální verzi CfP konec listopadu. 

• Markéta Slavková potvrdila účast v Organizační tým konference. Michal Lehečka 
zjistí, zda s nominací souhlasí i Barbora Bírová. 

7. Antropofest 
• Hana Synková spolupracuje s organizátory a bude průběžně informovat o 

aktualitách. 
• Organizátoři zvažují možnost propagace pracovišť antropologie jako zdroj financí. 
• Požádat členy CASA o pomoc s překladem titulků. 

8. Cargo 
• Zjistit stav článku Jana Tesárka (Markéta Zandlová a Michal Lehečka). Lenka 

Hadarová údajně text zaslala šéfredaktorovi (ověří Hana Synková). 
• Na email týkající se retro překladového číslo v redakční radě nikdo nereagoval. 
• Číslo Daniely Pěničkové je rozpracované (přesný stav zjistí Hana Synková). 
• Pro dokončení čísla Petry Ezzeddine chybí jeden text (Markéta Zandlová bude 

hostující editorku urgovat). 
• Zjistit zda je tištěné vydání Carga podmínkou pro uznání textů v RIVu (Martin 

Heřmanský) 
• Ověřit zda dotace na Cargo od RVS podmíněny tištěným vydáním (Martin 

Heřmanský). 
• Proběhla diskusi o současné pozici a situaci Carga a možných řešeních. Markéta 

Zandlová a Daniel Sosna na příštím zasedání předsednictva představí návrh možných 
řešení. 

9. Filmové výstupy a jejich hodnocení v RIV 
• Jednání odsunuto na příští zasedání, kvůli nepřítomnosti Zdeňka Uherka. 
• Předsednictvo se shoduje, že je třeba lobovat za uznávání filmových výstupů. 
• Návrh na lobování skrze pozice děkanů (vyvinout společný tlak). 
• Michal Lehečka zjistí, jak filmy jako výstupy vykazuje Michal Pavlásek. 
• Martin Heřmanský zjistí u proděkana pro vědu a výzkum FHS, zda a jak mohou 

antropologové využít RUV. 
10. Institucionální členství 

• Nutno zjistit, zda mimopražská pracoviště mohou poskytnout studentům stipendium, 
které by pokrylo členský poplatek (Hana Synková, Daniel Sosna) 

• Pokud by to bylo možné, bylo vhodné institucionální členství vypustit, protože bylo 
primárně zamýšleno jako možnost náboru studentů. 

11. Etický kodex 
• V březnu uspořádat workshop k etice. Prostory může zdarma poskytnout FHS, lepší 

by bylo workshop uspořádat mimo Prahu.  
• Technickou a provozní stránku organizace zajistí předsednictvo CASA (Martin 

Heřmanský, Markéta Zandlová, Michal Lehečka). 
• PR a propagaci zajišťuje Daniel Sosna. 
• Draft CfP nejpozději do 15. 11. připraví Daniel Sosna.  
• Přizvat zájemce mimo CASA. Kontaktovat s návrhem zapojení do organizování 

Petru Ezzeddine (Markéta Zandlová) a Hedviku Novotnou (Martin Heřmanský). 
Hana Synková osloví Andreje Beláka a Kateřinu Siridopolu Janků. 



• Návrh programu – dopoledne 4 velké papery a odpoledne diskuse. Uzpůsobit stavu 
přihlášených. 

• Workshop by měl vyústit ve změnu kodexu a směrnic CASA, zejména jejich 
aktualizaci vzhledem k současnému stavu výzkumu a jeho etických implikací. 
Změna kodexu by mohla být impulsem ke vstupu dalších lidí do asociace.  

• Zjistit propojenost stanov a kodexu a směrnice (Markéta Zandlová). 
12. Programové prohlášení 

• Odloženo na příští zasedání předsednictva 
13. Hlavičkový papír 

• Michal Lehečka předložil návrh, bude dále diskutován emailem.  
14. Změna sídla CASA 

• PO Box není řešení kvůli přílišné finanční náročnosti. 
• Návrh na sídlo asociace u předsedy doma nebo v prostorách Rady vědeckých 

společností AV ČR (možnosti zjistí Martin Heřmanský)  
15. Změna razítka CASA 

• Vyřešit po změně sídla. 
16. Doplnění informací na webové stránky 

• Odloženo na příští zasedání předsednictva 
17. Antropologie na středních školách 

• Odloženo na příští zasedání předsednictva 
18. Reputace antropologie v osobě Mnislava Zeleného 

• Diskuse možných reakcí – dopis Mnislavu Zelenému, vytvoření diskusní platformy, 
nereagovat a počkat až zájem médií opadne, zvýšit mediální viditelnost dalších 
antropologů v médiích. 

• Předsednictvo se shoduje na obsahu reakce, otázkou zůstává její forma.  
• Sporné, zda je v této otázce klíčové vystupovat jako CASA. Raději vystupovat jako 

jednotlivci, kteří jsou členové oborové organizace a jejich pohled na problematiku 
vychází ze současných trendů a teorií na poli sociální antropologie. 

• Vhodnost strategie projedná Michal Lehečka s Marií Heřmanovou. 
• Možnost propagování představitelů asociace a jejich témat skrze mediální kontakty v 

Radiu Wave, Salonu Práva, Info.cz, Student Times, Deníku referendum či Alarm 
(zájemcům zprostředkuje Michal Lehečka) 

19. Členský příspěvek WCAA 
• Otázka jaká pozitiva asociaci členství ve WCAA přináší. 
• Martin Heřmanský podá zprávu na příštím zasedání předsednictva. 

20. Valné shromáždění 2018 
• Nutno určit termín konání a termíny dílčích organizačních kroků (rozeslání 

pozvánky, příprava programu). Návrh emailem zašle Martin Heřmanský. 
21. Ladislav Holy Lecture 2018  

• Yasar Abu Ghosh jedná s Alexejem Yurchakem jako potenciálním přednášejícím 
(výsledek zjistí Markéta Zandlová). 

• Pokud Yurchak odmítne, oslovíme Davida Edwardse, který je jako visiting professor 
nyní v Praze (zařizuje Martin Heřmanský). 

22. Přesnější definování volebního a jednacího řádu asociace 
• Návrh připraví Markéta Zandlová a Michal Lehečka.  

23. Změna stanov spolku 
• Draft připravuje Markéta Zandlová a Michal Lehečka, doporučena porada 

s právníkem (zajistí Michal Lehečka) 
• Změny by měly obsáhnout následující problémy: 



 Vyřešit otázku institucionálního členství 
 Jasně vymezit jednatele a statutárního zástupce asociace  
 Ve stanovách výslovně zdůraznit neziskový charakter spolku 
 Jasně vymezit vztah stanov a Etického kodexu, aby změna kodexu 

nevyžadovala změnu ve spolkovém rejstříku 
 
 
Zapsal: Lehečka Michal 


