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Zápis z Náhradního valného shromáždění CASA 12. 1. 2019 
 

Přítomni: 27 (30) 
Jmenovitě: Abu Ghosh Yasar, Bírová Barbora, Bittnerová Dana, Heřmanský Martin, 

Hrešanová Ema, Hříbek Martin, Horálek Adam, Hubinger Václav, Jirka Luděk, Klepal 

Jaroslav, Lehečka Michal, Novotná Hedvika, Mašek Pavel, Picková Tereza, Řezáčová 

Vendula, Skalník Petr, Slavková Markéta, Sosna Daniel, Stehlíková Barbora, Synková Hana, 

Slavková Markéta, Skalník Petr, Terry Zuzana, Tobolka Radim, Uherek Zdeněk, Wolfová 

Alžběta, Zandlová Markéta 

Později v průběhu shromáždění: Grygar Jakub, Seidlová Veronika, Tošner Michal  

 

Počet hlasujících: 27 

 

Přítomní hosté: 0 

 

Omluveni: Horáková Hana, Spalová Barbora, Daniela Pěničková 

 

1. Přijetí nových členů CASA 

 předsednictvo schválilo přihlášku Venduly Řezáčové (FSV UK) 

 Tereza Picková (FSV UK), jako účastnice v soutěži o cenu CASA, přijata za člena 

automaticky 

  

2. Doplnění a schválení programu 

 Program (20 bodů), který byl předem rozeslán emailem nyní doplněný o bod 14: 

Zpráva o WCAA. 

 Hlasování o schválení programu shromáždění – Pro: 27, Proti: 0, Zdržel se: 0. 

 

3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 Hlasování o návrhu zapisovatele – navržena: Alžběta Wolfová – Pro: 27, Proti: 0, 

Zdrželo se: 0. 

 Hlasování o ověřovatelích zápisu – navrženi: Markéta Slavková, Radim Tobolka – 

Pro: 27, Proti: 0, Zdrželo se: 0. 

 

4. Zpráva o činnosti CASA 2018 (přednesl předseda CASA Martin Heřmanský) 

 Předsednictvo zasedalo fyzicky dvakrát (23. 1. a 12. 10.), v mezidobí v kontinuálním 

kontaktu skrze email, zápisy ze zasedání jsou dostupné online na webu CASA. 

 Proběhla novelizace stanov CASA, jejich odhlasování a schválení. Byl vytvořen nový 

jednací a hlasovací řád řádu CASA. 

 Byla změněna adresa asociace (Národní 3, 110 00 Praha 1). 

 Předsednictvo jménem CASA vyjádřilo podporu 

o polské antropologii (dopis adresovaný polskému ministru školství, aby zvážil 

kroky proti vyřazení antropologie z empirických oborů)  

o vydalo Prohlášení k případu prof. Davida Scheffela (na webu CASA) a 

intervenovalo u slovenských úřadů (Ministerstvo vnitra; Ministerstvo 

spravedlnosti; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu). 

 Byla ustanovena pracovní skupina k případu Davida Scheffela . 
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 Proběhla 3. bienální konference SASA-CASA 9. - 10. 11. 2018. 

 Proběhl Etický workshop 19. 3. 2018. 

 Proběhl 3. ročník soutěže O cenu CASA. 

 Proběhly 2 zvané přednášky na počest Milana Stuchlíka (Milan Stuchlík Lecture): 

o Vyhlášení jaro 2018 - Zuzana Sekeráková Búriková (na FSV UK, organizoval 

Jakub Grygar) 

o Vyhlášení podzim 2018 - Kateřina Mildnerová (na FF UPCE, organizovaly 

Hana Synková a Hana Horáková). 

Počet hlasujících 28 (12:26 přichází Jakub Grygar) 

 Uskutečnilo se 8 Gellnerovských seminářů. 

 Připravují se Gellnerovské semináře na rok 2019. 

 Uskutečnilo se jednání s EASA Applied Anthropology Network o možném konání 

konference „Why The World Need Anthropologists“ v roce 2020 v ČR.  

 Dokončují se vydání časopisu Cargo 2017/1-2; 2018/1; 2018/2. Započaly práce na 

Cargo 2019/1.  

 

5. Zpráva o 3. bienální konferenci SASA‐CASA 2018 (přednesla Markéta Zandlová) 

 3. bienální a 5. konference v celkovém pořadí se konala v Bratislavě 9. - 10. 11. 2018. 

 Hostující instituce: Fakulta sociálních a ekonomických věd Komenského univerzity 

v Bratislavě (FSEV). 

 Organizační tým za CASA: 

o Martin Heřmanský, Michal Lehečka, Markéta Slavková, Daniel Sosna, Hana 

Synková, Markéta Zandlová, Luděk Brož; dále kolegové ze SASA a 3 

slovenští studenti. 

 Téma: Vulnerability and Resilience: Adaptive Strategies and Global Change. 

 Účast: cca 46 aktivních (ČR: 21, SR: 12, zahraniční mimo SR: 13), 60 celkem (ČR: 

27, SR: 20, zahraniční mimo SR: 13).  

 Cca 8 zahraničních autorů s příspěvky, 2 zahraniční keynote lectures: Chris Hahn 

(Max Planck Institute) a Antonius Robben (Universiteit Utrecht), 2 zahraniční 

diskutanti: Michael Buchowski (Adam Mickiewicz University in Poznań), Mihály 

Sárkány (Hungarian Academy of Sciences), další zahraniční hosté: Francis Pine 

(Goldsmiths, University of London). 

 Rozpočet: 

o na konferenčních poplatcích vybráno: 1.345 eur (35.000 Kč) 

o CASA hradila Antoniu Robbenovi cestovné: 5.733 Kč 

o náklady na cestovné ostatních zahraničních hostů hradil Ústav sociálnej 

antropológie, náklady na občerstvení hradila FSEV.  

 Zhodnocení konference: 

o Hana Synková: asymetrická participace CASA a SASA na organizaci 

programu, do budoucna třeba zvážit lepší logistiku této spolupráce. 

o Celkově konference úspěšná, s početnou účastí participantů z ČR i SR 

https://amu.academia.edu/
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Počet hlasujících: 29 (12:33 přichází Veronika Seidlová) 

6. Zpráva o Etickém workshopu CASA 2018 (přednesla Hana Synková) 

 Konání: 19. 3. 2018 ve Skautském institutu v Praze. 

 Název: Nové výzvy v etice antropologické praxe.  

 Organizační tým: Hana Synková, Daniel Sosna, Kateřina Sidiropulu Janků. 

 Účastníci: aktivní cca 13, celkem cca 35 (ČR, SR). 

 Zhodnocení: Přínosná diskuse a výhodný menší formát akce. 

o Do budoucna zvažovat vyšší frekvenci těchto akcí. 

o Zásadní: role CASA v utváření prostředí pro diskusi etické praxe napříč 

institucemi. 

o Reformulace etického kodexu: členové a účastníci workshopu se budou moci 

vyjádřit ve sdíleném dokumentu. 

o Snazší proces schvalování změn etického kodexu, když přestal být součástí 

stanov. 

 

7. Zpráva o časopisu Cargo za rok 2018 (přednesl Zdeněk Uherek)  

 Zdeněk Uherek je 1,5 roku šéfredaktorem časopisu. 

 Dokončování čísel: 

o 2017/1-2: edituje Daniela Pěničková. 

 Nyní odevzdáno na zalomení.  

 Editorka neposkytla poslední dodělávané části (Editorial a překlad 

rozhovoru s Veenou Das) šéfredaktorovi ke kontrole.  

o 2018/1: edituje Petra Ezzedine, Barbora Bírová, Hana Synková. 

 Zbývá zredigovat 2 recenze. 

 Dokončení čísla do 1 měsíce, pak technická redakce. 

o 2018/2 

 Prozatím obsahuje 2 recenzované texty. 

o 2019/1 

 Prozatím obsahuje 2 texty (Chris Hann; Alexandra Schwell). 

o 2019/2: editor Petr Skalník 

 V jednání.  

 Šéfredaktor přednesl několik návrhů, týkajících se možné proměny časopisu. 

o Místo zpožďovaných dvojčísel by mohla vycházet dvě menší čísla – znamená 

však vyšší náklady. Bez hostujících editorů by nebylo možné časopis 

ufinancovat. 

o Je třeba zvážit přechod pouze na elektronickou verzi.  

o 2 možné scénáře: 

 A) Zařídit zařazení časopisu do databáze Scopus, což by pozvedlo jeho 

úroveň a atraktivitu pro kvalitní autory a zajistilo by to i více čtenářů. 

 B) Ponechat charakter časopisu ve smyslu prostoru pro publikování 

dokončujících doktorandů. 

o Jakým způsobem můžeme zapojit do organizace více lidí? 

 Dotazy a diskuse: 
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o Jaroslav Klepal: Stav čísla 2013? Není podmínkou registrace ve Scopus 

publikace 3 čísel ročně? 

 Z. Uherek: texty jsou schválené, ale nejsou přeložené. 

 Realizovat? 

o Jakub Grygar: Je problém registrace ve Scopus právě kvůli tomu chybějícímu 

číslu? 

 Z. Uherek: je možné registrovat časopis až od čísla 2015. Nebylo 

zjištěno, že by vyžadovali konkrétní počet čísel za rok. 

 J. Grygar: Publikují autoři textů ceny CASA v Cargo? 

 Dvojčísla byla zavedena kvůli nedostatku textů – strategičtější udržet 

dvojčísla? 

o Z. Uherek: záleží na verzi (papírová či elektronická). 

o A. Horálek: V databázích (Erih, Scopus) je významné dodržovat pravidelnost 

a přesnost.  

o M. Zandlová: Biograf je v Erihu. Ve Scopusu, jak jsme zjišťovali, být 

nemůže, jelikož nevychází vždy včas a u starších čísel nejsou u všech textů 

anglické anotace, což není možné zpětně opravit; aktuálně se vede debata, zda 

k budoucímu zařazení do Scopusu směřovat.  

o H. Novotná: Lidé města/Urban People – nyní žádají o zařazení do Scopus – 

10 let i z tohoto důvodu dodržují formální pravidla. 

o M. Heřmanský: Má smysl uvažovat o Scopusu a napnout na to síly?  

o P. Skalník – ano, je třeba zvýšit kvalitu autorů. 

o H. Novotná: vzhledem k novému hodnocení vědy časopisy, které nejsou 

zařazené v databázích, nebudou již pro většinou autorů jakkoli lukrativní. 

Sestavíme funkční skupinu, která se reformou Cargo bude zabývat? 

o A. Horálek: Ano, jde o to, co chceme od Carga. Máme na realizaci nějakých 

změn po finanční a personální stránce kapacitu?  

o Markéta Zandlová: Otázka není, zda by bylo dobré být ve Scopusu, to jistě 

ano, otázka je, jestli na tom teď začneme pracovat a za 7 let tam budeme a 

zda na toto máme kapacity. Pokud ne, je otázka, zda má smysl časopis 

vydávat.  

o H. Novotná: Je zde několik možností, jak získat finanční podporu, např. 

Národopisný věstník čerpá granty přes Ministerstvo kultury, Ministerstvo 

školství; zásadní je vytvořit jasný profil časopisu a rozhodnout, kam má 

směřovat. 

o P. Ezzedine: podmínkou pro započatí snah o zařazení do databáze Scopus je 

editor, který bude mít placený úvazek.  

o D. Sosna: U GAČR už Scopus i spodní kvartily z Web of Science nemají při 

hodnocení velkou váhu. Proč bychom se měli snažit o něco, když za 7 let 

může být pohled na Scopus jiný než dnes? Smysl pokračování vydávání 

časopisu je tmelení komunity. 

o M. Lehečka: Pokud budeme i nadále finanční prostředky čerpat pouze 

prostřednictvím dotací Rady vědeckých společností a účastnických poplatků, 

není možné vydávat 2 čísla ročně.   
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o A. Horálek: V nové hodnocení vědy je měření společenské relevance jeden 

z pilířů (odborný přínos, společenská relevance). Nemá tedy smysl jít cestou 

společenské relevance? Zaměřit se na aplikovaný výzkum, na výstupy 

relevantní pro lokalitu? 

o M. Heřmanský: Je třeba dohlédnout na to, aby se plánovaná čísla v roce 2019 

skutečně vydala. To je možné prostřednictvím mobilizace redakční rady, aby 

Cargu definovala směřování. Vytvoříme pracovní skupinu? Uspořádáme 

workshop ke Cargu, jehož výsledkem by měla být pracovní skupina? 

o H. Novotná: Redakční rada dává časopisu mantinely a navrhuje změny. 

o J. Grygar: Z workshopu by měly vzejít ideje o podobě a směřování časopisu. 

o M. Heřmanský: Na workshop je třeba připravit podklady o stavu časopisu 

včetně jeho finanční situace. Workshop svolá předsednictvo. 

 

8. Zpráva o Gellnerovských seminářích za rok 2018 (přednesl Zdeněk Uherek) 

 Proběhlo 8 seminářů. 

 Celkem proběhlo tedy v roce 2018 8 Gellnerovských seminářů: 

o Stephanie Short (11.1) 

o Mauro Bucci (26.1.) 

o Petr Špecián (7.3.) 

o Přemysl Mácha (22.3.) 

o Stefan Ecks (11.4.) 

o Jerome Krase (15.5.) 

o Rik Adriaans (15.11.) 

o Nafsika Papacharalampous (19.11.). 

 Příprava Gellnerovských seminářů na 2019 

o prozatím dohodnutí přednášející: Monika de Frantz (23.1.), Séverine Enjorlas a 

Magali Bragard (24.1.), Daniel Fisher (5.2.), Conrad Fisher (březen 2019)  

 Dotazy? 

o P. Skalník: jak probíhá spolupráce se Sociologickou společností? 

 Zdeněk Uherek: Alena Miltová distribuuje pozvánky po sociologických 

sítích, ale aktivně se na tom nepodílejí – tzn. pouze rozšiřuje distribuční 

síť. 

 

9. Zpráva o hospodaření za rok 2018 (přednesl hospodář CASA Michal Lehečka) 

 Výsledky hospodaření CASA za rok 2018 byly následující:  

 Ke dni 31. 12. 2018 disponovala CASA celkovou částkou 75 041,39,- Kč + 60,- EUR. 

Za období 1. 1. 2017 až 31. 12. 2017 činily příjmy 68 436,- Kč a výdaje 75 875,99,- 

Kč (detailní soupis jednotlivých finančních pohybů je k nahlédnutí u hospodáře). 

Rozdíl příjmů a výdajů tedy činil -7 349,99,- Kč. 

 Z celkové částky, kterou CASA disponuje, činí finanční hotovost v pokladně 60 EUR 

a 24 256,- Kč. 

 Komentář: 

o Veškeré dotace jsou řádně vyúčtované, odevzdané na Radě vědeckých společností. 
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o Neplatíme daň z příjmu, ale podáváme potvrzení, že jsme nevykázali zdanitelné 

příjmy. 

 Zhodnocení: 

o Situace je stabilizovaná; největší finanční zátěž je tisk časopisu Cargo. 

o 2018: zdvojnásoben výběr příspěvků cca z 30 na 50 tisíc – vyšší roční obrat 

asociace.  

 

10. Zpráva revizní komise za rok 2018 (za revizní komisi přednesla Dana Bittnerová) 

 Komise zasedla dne 9. 1. 2019 ve složení: Dana Bittnerová, Martin Hříbek, Michael 

Rádl. Dokumenty k revizi předložil hospodář Michal Lehečka. Byla provedena revize 

hospodaření CASA za období 1. 1. 2018 až 31. 12. 2018 (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.  

 Dotaz: 

o Je potřeba dodat přiznání zdanitelného příjmu do března? 

 Michal Lehečka: Neplatíme daň z příjmu, podáváme pouze potvrzení, 

že jsme nevykázali zdanitelné příjmy. 

 

11. Schválení výše členských příspěvků na rok 2019 (přednesl předseda CASA Martin 

Heřmanský) 

 Na webových stránkách CASA se nalézají všechny informace o členských příspěvcích 

i jejich platbě. 

 Hlasování o ponechání výše příspěvků – 500 Kč pro členy CASA a 200 Kč pro 

studenty a další, kteří si zažádají – Pro: 29, Proti: 0, Zdrželo se: 0. 

 

12. Vyhlášení výsledků soutěže O cenu CASA 2018 (přednesl Daniel Sosna) 

 Do soutěže se přihlásilo: 7 bakalářských prací, 8 magisterských prací. 

 Práce hodnotila komise ve složení: Hana Horáková (MUP), Václav Hubinger (bez 

afiliace), Kateřina Mildnerová (UPOL), Daniel Sosna (EÚ AV ČR). 

 

 VÍTĚZKA KATEGORIE BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ  

o Tereza Picková: Stávat se poutníkem: pouť jako proces konstrukce 

poutnického těla. (Fakulta sociálních věd UK, školitelka: Barbora Spalová). 

 

 VÍTĚZKA KATEGORIE MAGISTERSKÝCH PRACÍ 

o Barbora Stehlíková: Má dáti dar. (Fakulta humanitních studií UK, školitel: 

Yasar Abu Ghosh).  

 

Pauza 15 minut do cca 14.15 

 

13. Zpráva Pracovní skupiny k případu Davida Scheffela (za pracovní skupinu přednesl 

Yasar Abu Ghosh) 
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 Vzniku pracovní skupiny (PS) předcházelo veřejné prohlášení předsednictva CASA 

k případu Davida Scheffela. 

 PS byla sestavena z dobrovolníků z řad CASA v následujícím složení: Yasar Abu 

Ghosh, Radim Tobolka, Petr Skalník, Andrej Belák spolu se dvěma nečleny: 

Jaroslavem Skupnikem a Alexandrem Mušinkou. 

 Shrnutí jejího působení: 

o Jednala v návaznosti na emailovou výzvu z června 2018, kde byly 

formulovány návrhy její činnosti. 

o Kromě advokační činnosti (na základě hodnocení souladu praxe s protokoly) 

byla její náplní i identifikovat na tomto příkladu, jak se proměňuje prostředí 

pro výkon antropologie (ospravedlnění výzkumem nebylo pro příslušné orgány 

relevantní), jakým způsobem je pozice antropologů zkoumajících tabuizovaná 

témata problematická.  

o Kromě emailové komunikace se PS osobně setkala 11/2018. 

o Informace, ke kterým měla PS přístup:  

 V závislosti na současných výpovědích Davida Scheffela se měl 

výzkum, ve vztahu ke kterému byl uvalen do vazby, týkat sexuality 

romské mládeže v romských osadách jako projevu rezistence proti 

dlouhodobým vzorům disciplinace sociálně vyloučených ze strany 

Slovenského státu. 

 David Scheffel byl při sestavení PS již 7 měsíců ve vazbě, propuštěn 

byl v říjnu 2018 po 11 měsících. Po celou dobu měl velmi omezený 

kontakt s vnějším prostředím a dlouhou dobu ztížený přístup 

k dokumentům nutným pro sestavení jeho obhajoby. Na základě 

informací o podobě vazby bylo možné pochybovat o regulérnosti jejích 

podmínek. Z oficiálních institucí, které se vyjádřily k případu/obrátily 

se na Slovenské úřady je možné kromě CASA jmenovat: Kanadskou 

antropologickou společnost, síť Visegrádských antropologů pod 

vedením Petra Skalníka, EIS podnícené Petrem Skalníkem. 

Scheffelovou rodinou byl založen web: „Justice for David“, informující 

o případu, což se ukázalo jako velmi efektivní způsob sběru 

individuálních vyjádření podpory.  

 Odezvu na případ shromažďoval Radim Tobolka, který překládal 

jednotlivá vyjádření spolu s odkazy médií.   

 David Scheffel se k případu vyjádřil v pro CASA dostupných kanálech 

dvakrát: 

 Prohlášením 5/2018. 

 Dopisem členům CASA 9/2018 s komentářem k jedné 

z reportáží o jeho kauze.  

 PS měla k dispozici dále: zápis z 1. přelíčení 7/2018 (zapsal Andrej 

Belák) a 2. přelíčení 8/2018 (zapsal Radim Tobolka). 

 V předposledním čísle Social Anthropology byla publikována diskuse 

na téma sociální odpovědnosti pří výkonu kvalitativního výzkumu a při 

sdílení dat, kde lze nalézt řadu podrobností k případu.   
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 Hodnocení činnosti:  

o Pokud k propuštění nějak přispěla prohlášení odborných organizací, nebylo to 

výsledkem činnosti PS, ale Petra Skalníka a jeho dalších spolupracovníků. 

o David Scheffel, který není členem CASA, byl dvakrát CASA vyzván ke 

zpřístupnění dokumentů, nutných pro významnější zásah CASA. Na žádnou 

z nabídek D. Scheffel nereagoval, proto nebylo možné rozvinout spolupráci.  

o PS by mohla analyzovat jeho případ do hloubky, pouze pokud by D. Scheffel 

s PS spolupracoval. 

o Není jasné, jak postupovat, jelikož v rámci PS nepanuje konsensus o tom, jak 

by měl další postup probíhat. 

o Pokud by CASA nadále měla zájem o rozvíjení činnosti ve vztahu k případu, je 

nutné vytvořit novou PS. 

 Následovala debata přítomných k tématům formálních etických procedur při 

schvalování antropologických výzkumů, etických komisí a k tématu vlastnictví a 

ochrany dat z výzkumu. 

 Shrnutí: V celém soudním jednání dochází k přehlížení toho, že šlo o výzkum. Datům 

nelze rozumět bez výkladu (problém syrových a interpretovaných dat). Absence 

zažitých etických procedur a možnost je zohlednit v kontextu obhajoby (univerzita 

jako garance) – v ČR jsme ve stejné situaci. CASA na to myslí, ale u poskytovatelů 

grantů toto není podmínkou. 

 Petr Skalník – doplnění: 

o V Anthropology Today vychází v příštím čísle rok zadržovaný článek Davida 

Scheffela o jeho doličném výzkumu.  

 

14. Zpráva o WCAA (přednesl Zdeněk Uherek) 

 V roce 2018 proběhl Biennal Meeting World Council of Anthropological 

Associations, na kterém CASA reprezentoval Zdeněk Uherek, který zde přednesl 

příspěvek o české antropologii. 

 Naplánovaná jednání IUAES 2019 v Poznaňi – „World Solidarities“ – Petr Skalník 

organizuje panel. 

 WAU: spojení WCAA a IUAES do World Anthropological Union – vznik společné 

platformy. 

o Pro CASA významné, že má WCAA etickou „task force“.  

 WCAA dala vzniknout novému časopisu Deja Lu, určenému k znovupublikování již 

publikovaných článků v méně známých jazycích. Existuje možnost každý rok poslat 

text za českou antropologii.  

 Poznámka (D. Sosna): tuto funkci nabízí i časopis Current Anthropology.  

 

15. Zpráva o přípravě konference Why the World Need Anthropologists 2020 (přednesl 

Michal Lehečka) 

 Od 2017 jsme v kontaktu s EASA Applied Anthropological Network, jejímž členem je 

i jeden ze členů CASA – Pavel Borecký.  

 Od roku 2013 pořádá Network dvoudenní konference, jejichž cílem je propojit 

odbornou a neodbornou sféru.  
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 Pavel Borecký navrhuje, aby se konference 2020 konala v Praze. 

 Konference by měla mít následující strukturu: 

o 1. den je realizováno cca 5 keynote přednášek zaměřených na možné 

způsoby, kterými mohou antropologové vstupovat do světa technologií a 

do veřejného prostoru.  

o 2. den se týká veřejného prostoru, jsou na něj zvaní zástupci neziskového 

sektoru, startupy apod. a v jeho rámci probíhá trh nápadů a workshopy.  

 Akce je zčásti financovaná EASA (pouze liché roky, kdy se nekoná konference 

EASA), dále z dárcovských zdrojů a prostřednictvím různorodých grantů.  

 Kdyby CASA souhlasila s tím, že se bude podílet na organizaci, podmínkou je 50 % 

financování. Tzn. by bylo nutné získat kapitál o hodnotě cca 250 000 Kč.  

 Výhody zapojení CASA do akce: 

o Možnost zviditelnění české antropologie ve vtahu k především evropským 

kolegům; zviditelnění antropologie v ČR; možnost navázání intenzivnější 

spolupráce mezi akademickou sférou a potenciálními zájemci o 

aplikovanou antropologii. 

 Dotazy: 

o Do jaké míry by se mohly zapojit jednotlivá česká antropologická 

pracoviště? 

 Následující kroky: 

o Apel na tvorbu pracovní skupiny, která by komunikovala s členstvem 

CASA. Nutno vyjasnit, jak se CASA do pořádání konference zapojí a 

jakou roli v tom sehrají jednotlivá pracoviště. 

o Michal Lehečka zformuluje informativní email pro členstvo CASA a 

vytvoří pracovní skupinu, která se otázce začne věnovat s průběžným 

informováním předsednictva CASA.  

 Výběr dobrovolníků: 

o Markéta Slavková, Alžběta Wolfová. 

o Hedvika Novotná přislibuje prodiskutování situace stran možnosti 

financování FHS UK.  

Počet hlasujících 30 (14:50 přichází Michael Tošner) 

16. Zpráva o přípravě Gellnerovské konference 2020 (přednesl Petr Skalník) 

 Konference je plánovaní na 5/2020 v ČR a má podporu mezinárodní skupiny 

akademiků (Thomas Hylland Eriksen, David Gellner, Chris Hann ad.). 

 Conference Comitee byl sestaven ve složení: Petr Skalník, Nikola Balaš, Zdeněk 

Uherek. 

o Comitee čeká na vyjádření Daniela Sosny, který byl o participaci požádán. 

 Na organizaci je nutné sehnat 15.000 EUR. 

o Následující kroky: 

 Kontaktovat Open Society Fund. 

 Kontaktovat akademické instituce, které již přislíbily podporu v řádově 

tisících eur.  
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 Kontaktovat akademické instituce, kde Ernest Gellner působil 

(King's College, LSE ad.) 

 Zjistit možnosti dotací v ČR. 

 Zkonzultovat možnosti financování skrze CASA 

 Zřídit zvláštní účet. 

o M. Hříbek: zkušenost z FF, kde funguje jen jeden účet 

a místo podúčtů jsou jednotlivým akcím přiřazeny 

variabilní symboly.  

 Návrh vytvořit další pracovní skupinu. 

 Návrh zaměstnat někoho, kdo by se tomu věnoval po finanční stránce. 

 Diskuse 

o A. Horálek: zaštítit nějakou institucí, která na to má systém, (Akademie věd, 

Univerzita), CASA by to mohla technicky koordinovat, ale na Univerzitě je 

možné na práci na konferenci někoho zaměstnat. 

o M. Zandlová: role CASA jako hlavního pořadatele není jasná. 

o P. Skalník: jinak jsme o tom neuvažovali, mohla by do toho vstoupit i FSV? 

o Z. Uherek: prodiskutujeme. 

o M. Heřmanský: Petr Skalník by se mohl obrátit na vedoucí pracovišť s 

dotazem, zda a jak by se případně mohla zapojit a poté o výsledku vyjednávání 

referovat novému předsednictvu CASA. Spolupráce s institucí by mohla být 

cestou pro realizaci konference i se zapojením CASA. Pak je možné 

podniknout kroky pro žádost o podporu od Wenner-Gren Foundation. 

o M. Lehečka: Je nutné koordinovat množství akcí, na kterých budou jednotlivá 

pracoviště participovat. CASA má fungovat jako podpora akademické sféry, 

otázkou je, zda by měla mít jako hlavní organizace odpovědnost za tak velkou 

akci. 

o D. Sosna: Souhlasí – vzhledem k velikosti CASA a rozpočtu tento scénář není 

realistický.  

o A. Horálek: Úkolem CASA je propojování jednotlivých institucí, pracovišť a 

nikoli vytváření něčeho nového.  

 

17. Návrh konání etického workshopu 2019 (přednesla Hana Synková) 

 Zahájeno diskusí ve vztahu k příspěvku PS pro řešení případu Davida Scheffela.  

o H. Synková: Organizace workshopu ze strany PS, kde by se řešily otázky 

nakládání s daty a vztah k institucionálním strukturám? 

 Y. Abu Ghosh: Souhlasí, nicméně problémem je, že o téma, vzhledem 

k tomu, že jsou v PS pouze 3 členové CASA, zájem příliš není.  

 H. Novotná: Podporuje návrh H. Synkové a zdůrazňuje, že případ D. 

Scheffela otevírá množství etických témat, která jsou aktuální. 

o P. Ezzedine: V rámci FHS UK byl založený oficiální orgán Komise pro etiku 

výzkumu (KEF), která tuto problematiku etiky řeší za FHS od 2019, v komisi 

jsou i 2 členové CASA (Petra Ezzedine, Martin Heřmanský). Etickou komisi 

má rektorát UK i jednotlivé fakulty UK.  
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 Hlasování o organizaci etického workshopu, zaměřeného na diskusi otázek, které 

případ Davida Scheffela otevírá – Pro: 28, Proti: 0, Zdrželo se: 2. 

 Organizační skupina workshopu sestavena ve složení: Hedvika Novotná, Markéta 

Slavková, Hana Synková.  

 

 

18. Ustanovení podoborové sekce Medicínská antropologie (přednesla Ema Hrešanová) 

 Předkladatelé: Ema Hrešanová, Jaroslav Klepal. 

 Důvod: Počet výzkumníků, věnující se této specializaci v ČR narůstá, zejména 

v nejmladší generaci antropologů. Impuls pro založení sekce vzešel právě z této 

skupiny spolu s různými jednotlivci ze zahraničí, kteří sháněli kontakt na místní 

„Medical Anthropology Network“. 

 Hlasování o založení podoborové sekce medicínské antropologie – Pro: 29, Proti: 0, 

Zdrželo se: 1.  

 M. Heřmanský: Předkladatelé musí vytvořit výbor sekce a do konce března 2019 

shromáždit členstvo. Sekce za svoji činnost odpovídají předsednictvu. 

 Vytvoření prozatímního výboru podoborové sekce Medicínské antropologie: Ema 

Hrešanová, Jaroslav Klepal, Alžběta Wolfová.  

 Předsednictvo bude ve spojení s Emou Hrešanovou a Jaroslavem Klepalem. 

 

19. Zrušení podoborové Polární sekce 

 V zastoupení za Luďka Brože (předseda Polární sekce) navrhuje Martin Heřmanský 

Polární sekci zrušit, protože je nefunkční a nevyvíjí žádnou činnost. 

o Několik členů CASA konstatuje, že vzhledem k nepřítomnosti předsedy a 

současně jediného člena sekce Luďka Brože, bylo by vhodné zrušení sekce 

odložit. 

 M. Heřmanský vyvolává hlasování o zrušení Polární sekce. 

 Hlasování o zrušení podoborové Polární sekce – Pro: 11, Proti: 5, Zdrželo se: 12.   

 Protože se pro zrušení nevyjádřila nadpoloviční většina přítomných, sekce zůstává 

zachována. 

 Předseda CASA M. Heřmanský bude informovat Předsedu sekce L. Brože, ať podá 

zprávu předsednictvu CASA o činnosti sekce. 

 

20. Volba volební komise 

 Návrhy členů volební komise: Hana Synková, Veronika Seidlová, Hedvika Novotná.  

 Hlasování schválení vytvoření volební komise v tomto složení – Pro: 26, Proti: 0, 

Zdrželo se: 4.  

 Komise si zvolila předsedkyni: Hana Synková. 

 Komise informuje, že jsou podle nového volebního řádu volby dvoufázové: nejprve je 

volen předseda, poté předsednictvo, a nakonec revizní komise. 

 H. Synková, H. Novotná – připomenutí procesu ze stanov: Volí se per rollam, volba je 

otevřena 14 dní, může proběhnout nejdříve za 30 dní po informačním emailu všem 

členům. 
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21. Návrhy na kandidáty na předsedu, do předsednictva a do revizní komise 

 Předseda:  

o J. Grygar: Daniel Sosna – odmítá, Markéta Zandlová – odmítá 

o D. Bittnerová: Martin Heřmanský – přijímá 

o Z. Uherek: Adam Horálek – odmítá, Jakub Grygar – odmítá 

o D. Sosna: Radim Tobolka – odmítá 

 Předseda CASA jménem celého předsednictva nominuje: všechny členy dosavadního 

předsednictva: H. Synková, M. Zandlová, Z. Uherek, D. Sosna, M. Lehečka – H. 

Synková je ve volební komisi, tedy nebude znovu kandidovat, ostatní přijímají. 

 H. Novotná otevírá za volební komisi nominace na předsednictvo, opakuje již 

navržené a navrhuje: Jaroslav Šotola – nepřítomen, bude osloven volební komisí, M. 

Lehečka: Adam Horálek – odmítá, L. Jirka: Petr Skalník – odmítá; M. Zandlová: 

Jaroslav Klepal – přijímá; M. Lehečka: Ema Hrešanová – zváží; M. Heřmanský: 

Barbora Stehlíková – přijímá; P. Skalník: Luděk Jirka - odmítá; M. Zandlová: Nikola 

Balaš - odmítá, M. Heřmanský: Jan Tesárek - bude osloven volební komisí, E. 

Hrešanová: Kateřina Mildnerová – bude oslovena volební komisí; M. Slavková: 

Michael Šipoš – bude osloven volební komisí. 

 H. Novotná: moderuje volbu revizní komise. 

o Nominace: Dana Bittnerová, Martin Hříbek, Michael Rádl. 

 Členka volební komise Hedvika Novotná ukončuje nominace do orgánů CASA. 

 

22. Volné návrhy z pléna 

 M. Heřmanský připomíná členům, aby si zkontrolovali, zda jim hromadné emaily z 

adresa CASA info@casaonline.cz a casachannel@googlegroups.com nepadají do 

spamů.  Pokud by někomu emaily nedocházely, je vyzván, aby kontaktoval předsedu 

CASA M. Heřmanského, který zkontroluje, zda je u daného člena nastavena jeho 

aktuální emailová adresa. 

 Dále připomíná, že casachannel@googlegroups.com funguje tak, že když je na tuto 

adresu odeslán email, zpráva se automaticky přepošle všem členům CASA.   

 M. Heřmanský tlumočí přítomnému členstvu zprávu od Daniely Pěničkové, že 

Agentura pro sociální začleňování zveřejnila call na pozici specialisty na zdraví (DPČ, 

80 h/měsíc).  

Předseda CASA Martin Heřmanský končí Valnou hromadu CASA v 16:05.  

Zapsala: Alžběta Wolfová 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Radim Tobolka     …………………………………… 

 

 

Markéta Slavková     …………………………………… 
 


