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Zápis ze schůze předsednictva CASA 30. 10. 2020 17:00-18:30, online 

 

Přítomni: Martin Heřmanský, Jaroslav Klepal, Michal Lehečka, Daniel Sosna, Zdeněk Uherek, 

Markéta Zandlová 

 

1. Schválení zápisu z předchozí schůze a návrhu programu aktuální schůze. 

 

2. Etický kodex CASA 

S ohledem na blížící se “Etický workshop” (21. 11.), kde by měly být diskutovány návrhy úprav 

etických směrnic CASA, se předsednictvo seznámilo s materiálem od Hanky Synkové, který je 

výsledkem online připomínkování kodexu členy CASA v roce 2019. V reakci na mail H. 

Synkové se předsednictvo přiklání k návrhu nediskutovat celý materiál, ale jen vybrané nejvíce 

problematické body. Body k diskuzi připraví H. Synková a za předsednictvo se diskuze zúčastní 

Markéta Zandlová a Michal Lehečka.  

 

3. Valná hromada CASA 

Po debatě ohledně formátu a termínu se předsednictvo dohodlo, že VH by se měla uskutečnit 

18. 1. 2021, od 9:00. S ohledem na současnou epidemiologickou situaci se předsednictvo 

shodlo, že VH bude pravděpodobně realizována online formou (případně v kombinaci online a 

offline). Při rozesílání oznámení o konání VH bude třeba informovat členstvo, že VH bude 

zahrnovat i volbu do orgánů CASA.   

 

4. Ladislav Holy Lecture 

Po debatě se předsednictvo shodlo, že v současné epidemiologické situaci bude LHL v roce 

2021 realizována online, a termínově nebude vázána na VH CASA, ale na časové možnosti 

přednášející/přednášejícího. Daniel Sosna a Markéta Zandlová připraví oslovující dopis pro 

potenciální přednášející a jako první kandidátku na LHL osloví Annu Tsing.  

 

5. Bienální konference CASA-SASA 2020 

Po debatě se předsednictvo dohodlo, že odložená bienální konference CASA 2020 se bude 

konat 17. - 18. 4. 2021. Formát (online, offline v Pardubicích, kombinace obou variant) bude 

upřesněn podle epidemiologické situace.  

- Martin Heřmanský připraví aktualizovaný CFP na konferenci do poloviny listopadu 

- Daniel Sosna aktualizuje přihlašovací formulář na konferenci; kontaktuje organizátory 

jednotlivých panelů; a nadále bude komunikovat s Joe Grim Feinbergem, který by měl 

mít keynote přednášku. 

 

6. 5. ročník soutěže o cenu CASA (2020) 

Daniel Sosna informovuje o situaci ohledně soutěže studentských prací (deadline pro podávání 

prací je 1. 11. 2020, v době konání schůze předsednictva bylo přihlášeno šest prací). 

Komise pro posouzení prací prozatím není kompletní. Daniel Sosna osloví potencionální členy 

komise napříč pracovišti v ČR.  

 

7. Různé  

- Zdeněk Uherek referuje o edičním plánu časopisu Cargo a naplněnosti jednotlivých 

čísel, především čísla 1-2/2020.   

- Jaroslav Klepal informuje o postupu závěrečných prací na nových webových stránkách 

CASA.  
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- Michal Lehečka informuje o stavu členských příspěvků. Členky a členy, kteří nemají 

zaplacené příspěvky za rok 2020, bude během listopadu kontaktovat s výzvou k jejich 

uhrazení.    

 

Zapsal: Jaroslav Klepal 


