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Zápis ze schůze předsednictva CASA 30.4.2021, 09:00-11:00, 

online 
 

Přítomni: Nikola Balaš, Jakub Grygar, Jaroslav Klepal, Michal Lehečka, Barbora Stehlíková, 

Markéta Zandlová 

 

1. Předsedkyně zahajuje schůzi a vítá nové předsednictvo. 

 

2. Schválení návrhu programu aktuální schůze. 

 

3. Volby místopředsednictva a hospodáře/hospodářky  

 - hospodářkou byla zvolena Barbora Stehlíková, 5 pro, 1 se zdržel, 0 proti 

 -místopředsedou byl zvolen Michal Lehečka, 5 pro, 1 se zdržel, 0 proti 

 -místopředsedou byl zvolen Jaroslav Klepal, 5 pro, 1 se zdržel, 0 proti 

 

4. Rozdělení agendy předsednictva  

- Markéta Zandlová shrnula hlavní body agendy, která bude přerozdělena mezi nové 

předsednictvo 

 

5. Rejstřík 

- Markéta Zandlová a Michal Lehečka shrnuli nutné kroky, které se týkají zanesení 

změn v předsednictvu do spolkového rejstříku. K tomu je potřeba mimo jiné 

shromáždit aktuální zápisy z voleb a VS.  

- O průběhu registrace nového předsednictva budou informovat na následující schůzi 

předsednictva. 

 

6. Archiv  

- v souvislosti se změnou předsednictva je třeba sjednotit archiv CASA, který 

obsahuje dokumenty, přihlášky ke členství, atd. Markéta Zandlová, Michal Lehečka, 

Martin Heřmanský a Dan Sosna se spojí, aby mohl být archiv sjednocen a uložen na 

jednom místě. 

- Markéta Zandlová též do následující schůze navrhne vytvoření sdíleného úložiště, 

které by obsahovalo dokumenty, vzory a návody, které jsou důležité pro chod 

předsednictva.  

 

7.  Datová schránka     

- přihlašovací údaje získá Markéta Zandlová od Martina Heřmanského 
 

8. RVS 

- Markéta Zandlová představila agendu spojenou s členstvím CASA v RVS, kterou 

bude mít na starosti. Za členství RVS CASA platí příspěvek jednou ročně, RVS 

částečně umožňuje financovat časopis Cargo, případně konference.  
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- Michal Lehečka představuje dotace, které CASA obdržela nejen od RVS. Za rok 

2020 jsou dotace od RVS vyúčtovány, vyúčtování za rok 2021 bude potřeba připravit 

do listopadu 2021.  

- Michal Lehečka do další schůze předsednictva zjistí u RVS, zdali by bylo možné 

získat od RVS podporu na další aktivity CASA.   

 

9. Přehled deadlinů 

- Na návrh nových členů předsednictva Markéta Zandlová s Michalem Lehečkou 

připraví do následující schůze předsednictva přehled důležitých deadlinů, souvisejících 

s chodem CASA – jako je financování Carga, členství v WWCA, atd. Nikola Balaš 

bude centrální seznam deadlinů spravovat a dále aktualizovat.   
 

10. WWCA 

- Předsednictvo diskutuje členství CASA v WWCA. Markéta Zandlová shrnuje, že 

členství je historickým dědictvím předešlých předsednictví, členství CASA je 

financováno z RVS. V následujícím období bude s WWCA komunikovat předsedkyně 

CASA, ale komunikace bude nastavená nikoliv na jednu konkrétní osobu, ale na 

pozici předsedkyně/předsedy CASA.  
 

11. LHL 

- Markéta Zandlová představila novému předsednictvu situaci ohledně Ladislav Holy 

Lecture. V současnosti pokračuje domlouvání o pronesení LHL Hankou Červinkovou, 

s níž komunikoval Zděnek Uherek za minulé předsednictvo. H. Červinková má o LHL 

zájem, nicméně nemá kapacitu přednášku realizovat v původně stanovený termín. 

Předsednictvo se shodlo, že s ohledem na to, že přednáška bude virtuální (a nebude 

vázaná na konání VH), bude ji možné realizovat na podzim 2021.  

- M. Zandlová si bere komunikaci s H. Červinkovou na starosti, o tématu a termínu 

LHL bude informovat předsednictvo na další schůzi.   

 

12. Konference CASA 

- Nové předsednictvo bude mít odpovědnost za organizaci následující bienální 

konference CASA. O termínech, organizaci a podobě konference se bude diskutovat 

na následujících schůzích. 

 

13. FB stránky CASA 

- Jaroslav Klepal představil fungování FB stránek CASA. Do další schůze 

předsednictva Barbora Stehlíková a Nikola Balaš připraví návrhy, jak komunikaci na 

FB zefektivnit. Michal Lehečka připraví analýzu fungování FB prostřednictvím FB 

analytics.  

 

14. soutěž CASA 

- Jaroslav Klepal spolu s Michalem Lehečkou budou mít v tomto volebním období 

předsednictva na starosti soutěž studentských prací. O předání agendy se domluví 

s Danem Sosnou. 

 

15. web CASA 
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- Michal Lehečka bude mít na starosti správu webových stránek CASA. Obrátí se na 

Dana Sosnu, který stránky doposud spravoval.  

 

16. Účetnictví  

- Michal Lehečka vypracoval zprávu a stavu hospodaření CASA za rok 2020 a s jejím 

obsahem seznámil předsednictvo 

- Barbora Stehlíková bude postupně přebírat účetnictví CASA od Michala Lehečky. 

M. Lehečka připraví kalendář pro předání a s B. Stehlíkovou budou komunikovat.  

 

17. Gellnerovský seminář 

- Jakub Grygar krátce představil svojí vizi fungování GS, jejichž důležitým cílem by 

mělo být propojování antropologických pracovišť v ČR;  

- Do příští schůze předsednictva Jakub Grygar připraví podrobnější návrh fungování 

GS, včetně harmonogramu a možných zdrojů financování.   

 

18. Komunikační kanály a správa žádostí o členství  

- Nikola Balaš převezme od bývalých členů předsednictva agendu související se 

správou členské základny CASA -  zprostředkovávání žádostí o přijetí nových členek 

a členů, emailová komunikace aj., převezme do Daniela Sosny správu informačního 

mailu info@casaonline.cz .  

 

19. Jednorázové a další aktivity CASA 

- Markéta Zandlová připomněla, že předsednictvo má ve své kompetenci i aktivity, 

které nejsou pravidelné, ale které představují důležitý servis pro členskou základnu, 

jako je svolávání etického panelu, hlasování o aktuálních kauzách, zveřejnění 

prohlášení, atd.  
 

20. Revize etického kodexu 

- Markéta Zandlová kontaktuje organizátorky konference o etice z minulého roku 

ohledně výsledků revize etického kodexu, který byl diskutován v rámci konference. 

Na příští schůzi předsednictva bude o výsledcích referovat a bude domluven 

následující postup. 

  

21. Gellnerovská konference  

- Nikola Balaš referuje o chystané konferenci zaměřené na přínos E. Gellnera, kterou 

organizuje Petr Skalník a CASA je její spoluorganizátor. Předsednictvo se shoduje, že 

by bylo vhodné, aby byl průběh konference v nějaké formě dostupný členkám a 

členům CASA. Markéta Zandlová kontaktuje Petra Skalníka, aby byl tento přístup 

zajištěn.  
 

22. časopis Cargo 

- Markéta Zandlová navrhuje, aby se uskutečnila schůzka předsednictva a Zdeňka 

Uherka, šéfeditora Carga, na které by byla diskutována vize časopisu v následujícím 

období. Markéta Zandlová kontaktuje Zdeňka Uherka a domluví termín schůzky 

v horizontu jednoho měsíce.  

mailto:info@casaonline.cz


 

Česká asociace pro sociální antropologii, z. s. 
  
  
Národní 3, 117 20, Praha 1  
email: info@casaonline.cz 

- Jakub Grygar připomíná, že v současnosti neexistují žádné formální požadavky ze 

strany CASA na jmenování a fungování redakční rady časopisu, a formalizace tohoto 

vztahu by mělo být jedním z úkolů nového předsednictva.    
 

Zapsal Jaroslav Klepal 

 

 

Za předsednictvo CASA, dne 5. 5. 2021: 

 

 

 

Mgr. Markéta Zandlová, Ph. D   Doc. Jakub Grygar, Ph. D 

 

 

……………………………….   ………………………….. 

 

 

 

Mgr. Jaroslav Klepal, Ph. D.    Mgr. Nikola Balaš, Ph. D. 

 

 

………………………………..   …………………………… 

 

 

 

Mgr. Barbora Stehlíková    Mgr. Michal Lehečka 

 

 

………………………………..   ……………………………. 
  

   


