Zápis z Náhradního valného shromáždění CASA 17. 2. 2018
Přítomni (řádní členové): 22
Jmenovitě: Abu Ghosh Yasar, Balaš Nikola, Heřmanský Martin, Horálek Adam, Hubinger
Václav, Jirka Luděk, Klepal Jaroslav, Konečný Jakub, Novotná Hedvika, Rádl Michael,
Skalník Petr, Slavková Markéta, Sosna Daniel, Stehlíková Barbora, Synková Hana, Šotola
Jaroslav, Zuzana Terry, Tobolka Radim, Uherek Zdeněk, Wolfová Alžběta, YalcinHeckmann Lale, Zandlová Markéta
Počet hlasujících: 22
Přítomni (členové s omezeným členstvím): 1
Jmenovitě: Tesárek Jan
Přítomní hosté: Tremčinský Martin, Hájková Kristina, Kadlecová Jana
Omluveni: Dana Bittnerová, Hana Horáková, Barbora Spalová, Vít Zdrálek




Hlasování o návrhu zapisovatele – navržena byla Hana Synková – Pro: 22, Proti: 0,
Zdržel se: 0.
Hlasování o ověřovatelích zápisu – navrženi Alžběta Wolfová, Radim Tobolka,
Zuzana Terry – Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0.
Hlasování o schválení programu shromáždění – Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0.

1. Přijetí nových členů CASA – předsednictvo schválilo přihlášku Jakuba Konečného (z
UPOL)
2. Zpráva o činnosti CASA za rok 2017 – přednesl předseda CASA Martin Heřmanský.
 Předsednictvo zasedalo třikrát (7. 4., 9. 6. a 13. 10.), v mezidobí bylo v kontinuálním
kontaktu skrze emailovou komunikaci. Zápisy ze zasedání dostupné na webu CASA.
 Předsednictvo vyjádřilo jménem CASA podpora CEU a Zákon o sociálním bydlení.
 Realizován 2. ročník soutěže O cenu CASA.
 Vyhlášen 1. ročník zvané přednášky na počest Milana Stuchlíka (Milan Stuchlík
Lecture).
 Proběhly čtyři Gellnerovské semináře, na nichž vystoupili Helena Patzer (25. 5.),
Luděk Jirka (22. 6.), Michael Winkelman (26. 9.) a Jaroslav Šotola a Mario Rodríguez
Polo (2. 10.).
 Hana Synková popsala nově navázanou spolupráci s Antropofestem – na základě tipů
od pořadatelů CASA vybrala autora jednoho z kvalitních filmů, Maura Bucciho, se
kterým byl uspořádán Gellnerovský seminář. Na odbornou diskusi není v rámci
popularizačního festivalu místo. Antropofest propagoval akci i CASA na svých
stránkách i v médiích a přednáška, která se konala v prostředí salonku kavárny, byla
poměrně dobře navštívena.
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3. Zpráva o časopisu Cargo za rok 2017 – přednesl Zdeněk Uherek.
 Cargo z oblasti medicínské antropologie bude pravděpodobně do měsíce hotové,
dokončuje úprava rozhovoru s Veenou Das, editorial a jedna recenze.
 Cargo na volná témata – shromážděno 7 textů plus se rýsuje dalších, v tuto chvíli jsou
texty v recenzním řízení, které probíhá pomalu – recenzenti překračují doporučenou
dobu na dodání posudku, nebo nereagují. Především členové a členky CASA, kteří by
měli mít zájem na pravidelném publikování časopisu by měli být v tomto ohledu
vstřícnější
Další rozpracovaná čísla
 5 textů se připravuje k recenznímu řízení z konference od D. Pěničkové
 Připravuje se Cargo z aplikované antropologie Hana Synková, Petra Ezzedine – ještě
není plný počet textů
 Staré číslo z roku 2013 na doplnění řady - do češtiny budou přeloženy zajímavé texty
z vědecky „menšinových“ jazyků. Na překlad byly dány dva texty a na další dva jsou
povolení z nakladatelství, která texty původně vydala
4. Zpráva o hospodaření za rok 2017 – přednesl hospodář CASA Michal Lehečka.
Výsledky hospodaření CASA za rok byly následující:
Ke dni 31. 12. 2017 disponovala CASA celkovou částkou 83.921,08 Kč. Za období 1. 1. 2017
až 31. 12. 2017 činily příjmy 47.900 Kč a výdaje 34.260,93 Kč (detailní soupis jednotlivých
finančních pohybů je k nahlédnutí u hospodáře). Rozdíl příjmů a výdajů tedy činil
13.639,07 Kč.
Z celkové částky, kterou CASA disponuje, činí finanční hotovost v pokladně 60 Euro a
23,125 Kč.
5. Zpráva revizní komise za rok 2017 – za revizní komisi přednesl Michael Rádl.
Komise zasedla dne 7. 2. 2018 ve složení Dana Bittnerová, Martin Hříbek (Michael Rádl
omluven). Dokumenty k revizi předložil hospodář Michal Lehečka. Byla provedena revize
hospodaření CASA za období 1. 1. 2017 až 31. 12. 2017 (dokumenty a finanční bilance
k nahlédnutí u hospodáře).
Na základě zkontrolovaných dokumentů a přepočítání pokladny CASA revizní komise
konstatovala, že za revidované období je účetnictví CASA v pořádku. Přiznání daně z příjmu
právnických osob bude podáno nejpozději v březnu 2018. Revizní komise doporučila
udržovat v pokladně hotovost v rozmezí mezi 10 – 15 tisíci Kč, zbývající část hotovosti pak
doporučila převést na bankovní účet CASA
6. Zpráva o připravovaných akcích v roce 2018 – Martin Heřmanský
 bude se opět konat Soutěž o cenu CASA o nejlepší studentské práce
 stejně tak bude pokračovat Zvaná přednáška CASA na počest dr. Milana
Stuchlíka
 do léta se budou konat 4 Gellnerovské semináře, v jejichž rámci vystoupí
Stephanie Short, Mauro Bucci, Petr Špecián a Přemysl Mácha.
6a. Zpráva o přípravě bienální konferenci CASA-SASA - Markéta Zandlová a
Daniel Sosna
CASA vytvořila call, deadline je do konce března. Konference se zaměřuje na téma
zranitelnosti v současném světě. Téma bylo zvoleno tak, aby umožnilo širší
participaci. Jako keynote byl osloven a pozvání i přijal prof. Ton Robben z Utrecht
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University, slovenská strana až po skončení valné hromady získala prof. Chrise Hanna
z Max Planck Institute. Markéta Slavková představila iniciativu SASA - slovenští
kolegové nabízejí praktickou organizaci na místě, zajištění místnosti a tiskových
materiálů.
6b. Zpráva o přípravě workshopu k etice – Hana Synková
 o workshop je velký zájem, přihlášených je 17 příspěvků (a 19 přednášejících).
Aby byl zachován prostor na diskusi, budou příspěvky velmi krátké. Účastníci
budou požádáni o přečtení etických směrnic a kodexu CASA a po workshopu
budou tyto změny zaneseny do textu a navrženy členům k hlasování
 Workshop se bude konat ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí.
 CASA hradí základní náklady, workshop bude zdarma
7. Informace o nových informačních kanálech – Martin Heřmanský
 Facebook CASA i nadále dobře slouží k popularizaci a propagaci antropologie
 CASA vytvořila nový skupinový mail casachannel@googlegroups.com, který bude
sloužit k rozesílání informací od členů ke členům - při zaslání mailu na tuto adresu
přijde mail všem členům CASA, kteří odsouhlasí, že v tomto channelu chtějí být.
Odpadne tak ruční přeposílání emailů. Utlumen bude kanál
casaonlineinfo@gmail.com, který nemá požadované vlastnosti
 Dotaz od Hedviky Novotné, zda bude odděleno zasílání oficiálních informací a
casachannel – Ano, oficiální informace k členům půjdou i nadále přes
info@casaonline.cz
 Diskuse k možnosti založení Twitteru – převládl názor, že i přesto, že Twitter tolik lidí
nepoužívá, mohl by sloužit k propagaci navenek. Založí jej Dan Sosna. I na web
CASA by se mohl dát feed z Twitteru.
8. Zpráva Petra Skalníka o případu David Z. Scheffela - uznávaný odborník, který
v poslední době studoval dětskou prostituci mezi slovenskými Romy a působí v Kanadě, byl
sám obviněn z její organizace a slovenskou policií zatčen 10. 11. 2017. Dr. Skalník se
domnívá, že jeho výzkum mohl být nepohodlný mnoha místním aktérům. Je s D. S.
v kontaktu a bude CASA informovat o dalším vývoji causy.
9. Zpráva o chystané konferenci věnované Ernestu Gellnerovi 2020
 Petr Skalník navrhuje uspořádat konferenci k několika výročím tohoto antropologa. Již
oslovil některé možné přednášející a naformuloval draft callu
 Václav Hubinger navrhuje, co se financování týče, oslovit CEU, Sorose a
Viszegrádský fond
 Petr Skalník zašle návrh předsednictvu CASA a to zváží svoji podporu. Konference by
mohla navazovat i na bienální konferenci CASA
10. Návrh kandidátů do VV RVS AV ČR a na předsedu RVS
 Proběhla diskuse o významu této funkce.
 Hlasování o návrhu kandidáta Adama Horálka - schválen plným počtem hlasů, nikdo
se nezdržel a nebyl proti.
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11. Diskuse o reprezentaci antropologie Mnislavem Zeleným
 A. Horálek – Podobná causa proběhla v sinologii v případě neprofesionálního
vystupování Martina Kříže – petice však rozvířila jen větší mediální pozornost pro M.
Kříže a kritika sinologů nebyla účinná.
 V. Hubinger – Navrhuje jako jediný způsob účinné reakce intenzivnější a atraktivnější
prezentaci antropologie v médiích. Petice novináře nezajímají.
 Y. A. Ghosh – Navrhuje neplýtvat síly na kritiku.
 N. Baláž – Konstatuje, že na rozdíl od M. Z. není jednoduché pro kohokoli ze členů
proniknout do médií.
 Z. Terry – Jako reprezentanti projektu Encyklopedie migrace mají s vyjadřováním M.
Z. k migraci docela problém.
 J. Šotola – Navrhuje demaskovat jeho výzkum jako neprofesionální.
 Y. A. Ghosh – Nepokládá to za účinné.
 H. Novotná – Navrhuje, že pokud vznikne další causa, bude vhodné na ni reagovat
individuálně a CASA se může přidat k článku, který na ni bude reagovat, případně je
možné připojit, že autor článku je členem CASA.
12. Vyhlášení výsledků soutěže O cenu CASA 2017 - Daniel Sosna
VÍTĚZKA KATEGORIE BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ
Tereza Rybová – Komu straší ve věži. Sociálně vědní studie na téma fenoménu hradních a
zámeckých duchů z pohledu kastelánů. (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd)
VÍTĚZ KATEGORIE MAGISTERSKÝCH PRACÍ
Jan Ort – Mobilita Romů v kontextu lokálních vztahů. Případová studie z okresu Svidník na
východním Slovensku. (Karlova Univerzita, Filozofická fakulta)
ČESTNÉ UZNÁNÍ V KATEGORII BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ
Petra Vrajová – „Každému, co se mu líbí“. Etnografie pražské BDSM subkultury..
(Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií)
ČESTNÉ UZNÁNÍ V KATEGORII MAGISTERSKÝCH PRACÍ
Martin Tremčinský – Identity plug-ins: Towards post-human theory of informational privacy.
(Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd)
Soutěže se zúčastnilo 6 bakalářských a 8 magisterských prací z rozličných antropologických
pracovišť z České republiky a Slovenska.
Práce hodnotila porota ve složení: Michal Lehečka (FHS UK), Kateřina Sidiropulu Janků
(PedF MU), Daniel Sosna (FF ZČU), Barbora Spalová (FSV UK), Jaroslav Šotola (FF UP) a
Zdeněk Uherek (FSV UK).
13. Diskuse o úpravách stanov CASA a zavedení Volebního a jednacího řádu – Markéta
Zandlová a Michal Lehečka
 M. Zandlová představila důvody, které vedou k nutnosti změny Stanov a zavedení
Volebního a jednacího řádu – zajistit soulad s legislativou, jasná pravidla hlasování
atd.; následně procházen návrh revize Stanov a textu Volebního a jednacího řádu a
jednotlivé body představeny členstvu a diskutovány
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Korespondenční návrh J. Grygara na zjednodušení přijímání členů: zrušit 2
doporučovatele a CV, CV nahradit profesní anotací
Výsledek diskuse: ponechat možnost CV, protože je zpravidla lehce po ruce, ale
zavést další možnost profesní anotace. Plénum souhlasí se zrušením doporučovatelů.
Diskuse o tom, zda mít profesní anotace online v seznamu členů – preferují je zvláště
členové, kteří nepůsobí v akademických institucích. Možnost profesní anotace online
– ano, avšak ne povinně. Alžběta Wolfová se nabízí, že se zadáváním pomůže



V následujících měsících budou členové osloveni, aby souhlasili s nakládáním
s osobními daty v reakci na směrnici GDPR - General Data Protection Regulation je
nařízení Evropské unie, které vstoupí v účinnost 25. 5. 2018. Jeho cílem je zvýšit
úroveň ochrany osobních údajů. Souhlas by měl být uveden již v přihlášce.



Diskuse o volebním kvóru: je třeba jasně definovat podmínky platnosti hlasování.
o formy hlasování: i v hlasováních per rollam mít kolonku „zdržel/a se“(nutné
pro určení platnosti hlasování);
o navrženo odlišit hlasování o provozních záležitostech asociace (k odhlasování
nutná nadpoloviční většina hlasujících členů asociace) a hlasování o klíčových,
„ústavních“ záležitostech asociace, taxativně vyjmenovaných ve Volebním a
jednacím řádu (k odhlasování nutný souhlas více než 2/3 hlasujících členů
asociace – odhlasováno na VS poměrem 0 proti, 3 se zdrželi, 19 souhlasí;
o diskuse, zda je nutné u důležitých hlasování určit minimum hlasujících členů –
návrh nakonec zamítnut
o závažná hlasování musí být oficiálně vyhlášena a členstvu mailem ohlášena
jeden měsíc předem (toto nutno doplnit do směrnic);



Diskuse o způsobech volby předsednictva a předsedy – jak zajistit, aby nebyl žádný
kandidát znevýhodněn:
Možnost 1 – předseda bude jako dosud volen přímou volbou ve stejnou dobu jako
předsednictvo – návrh podpořen 10 hlasy
Možnost 2 – předseda bude volen přímou volbou až poté, co se dokončí volby do
předsednictva – návrh podpořen 7 hlasy
Zdrželi se: 3
Výsledek: VS věc neodhlasovalo nadpoloviční většinou, tedy proběhne hlasování per
rollam, v němž členstvo CASA zvolí jednu ze zmíněných možností; stávající návrh ve
Volebním a jednacím řádu v diskusi odmítnut
14. Volné návrhy z pléna
Dotaz Radima Tobolky na možnost časopisu pouze online - předsednictvo bude dál řešit
možnost přejít u Carga na online verzi.

Zapsala: Hana Synková
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Ověřovatelé zápisu:
Alžběta Wolfová

……………………………………

Radim Tobolka

……………………………………

Zuzana Terry

……………………………………
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