Zápis z Náhradního valného shromáždění CASA 25. 1. 2020
Etnologický ústav AV ČR, budova C, 3. patro, Horní sál, Na Florenci 3, 110 00, Praha 1
Přítomni: 27 (31)
Jmenovitě: Balaš Nikola, Bittnerová Dana, Ezzedinne Petra, Heřmanský Martin, Horák Pavel,
Hrešanová Ema, Hubinger Václav, Jirka Luděk, Klepal Jaroslav, Lehečka Michal, Mašek
Pavel, Novotná Hedvika, Řezáčová Vendula, Sedláčková Tereza, Seidlová Veronika, Skalník
Petr, Slavková Markéta, Sosna Daniel, Stehlíkova Barbora, Synková Hana, Šipoš Michal, Terry
Zuzana, Tobolka Radim, Uherek Zdeněk, Wolfová Alžběta, Zandlová Markéta, Zdrálek Vít
Později v průběhu shromáždění: Rádl Michael
Nově přijaté členky: Hintnausová Marie, Sosnová Jana, Polčová Lenka
Počet hlasujících: 27
Přítomní hosté: 0
Omluveni: Hana Horáková
1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 Hlasování o návrhu zapisovatele a ověřovatelích. Na zapisovatele navržena: Markéta
Slavková; na ověřovatelky navrženy: Hedvika Novotná, Alžběta Wolfová - pro: 24, proti:
0, zdrželo se: 3.
2. Doplnění a schválení programu
 Navrženo doplnění bodů: 6. zpráva o činnosti polární sekce, 16. ustanovení nové sekce,
17. diskuze o případu D. Scheffela.
 Hlasování - pro: 27, proti: 0, zdrželo se: 0.
3. Přijetí nových členů CASA
 Lenka Polčová (1. ročník doktorského studia na FHS, vedoucí T. Stöckelová),
prezentovala svůj výzkum. Jednohlasně přijata předsednictvem.
 Marie Hintnausová (bc. na FHS UK, soutěžící o cenu CASA) jednohlasně přijata
předsednictvem.
 Jana Sosnová (mgr. Sociologie MU v Brně, soutěžící o cenu CASA) jednohlasně přijata
předsednictvem.
 Předseda M. Heřmanský žádá nově přijaté členky o dodatečné zaslání přihlášek a
životopisů.
Počet hlasujících: 30
4. Zpráva o činnosti CASA za rok 2019 (přednesl Martin Heřmanský)
 Členská základna přesáhla v roce 2019 hranici 100 členů (101 “aktivních”).
 Předsednictvo zasedalo dvakrát (3. 6. a 12. 10. 2019), v mezidobí v kontinuálním
kontaktu prostřednictvím emailu. Zápisy ze zasedání na webu CASA.
 Předsednictvo provedlo zápis změn do Spolkového rejstříku.
 Předsednictvo jménem CASA vyjádřilo podporu turecké kolegyni Ayşe Gül Altınay (v
dopise adresovaném tureckému velvyslanectví a vyvěšeném na webu CASA).
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Proběhl 4. ročník soutěže O cenu CASA (podrobně D. Sosna).
Na jaře 2019 proběhla zvaná přednáška na počest Milana Stuchlíka (Milan Stuchlík
Lecture), přednesl Martin Heřmanský (na FF UPa, org. Livia Šavelková).
Proběhl Cargo workshop s cílem rozhodnout o dalším směřování Carga (podrobně Z.
Uherek)
Započala příprava 2. etického workshopu CASA (přípravný výbor H. Synková, H.
Novotná a M. Slavková)
Započala příprava 6. bienální konference CASA 2020 (přípravný výbor totožný
s předsednictvem).

5. Zpráva o činnosti sekce Medicínské antropologie (přednesla Ema Hrešanová a Jaroslav
Klepal)
 Přípravný výbor sekce ve složení E. Hrešanová, A. Wolfová, J. Klepal oslovil 30 kolegů
a kolegyň. Ustavující schůzi v listopadu 2019 přítomno 12 osob. Předsednictvo zvoleno
ve složení – předsedkyně: E. Hrešanová, místopředsedkyně A. Wolfová.
 Cílem sekce rozvoj odborné debaty v ČR, zejména otázek terminologických,
metodologických a etických. Snaha o propojení akademických a aplikovaných proudů
medicínské antropologie v ČR.
 Sekce připravuje na konferenci CASA panel věnovaný medicínské antropologii.
 Poděkování Alžbětě Wolfové za organizaci voleb a za ostatní práci pro sekci.
6. Zpráva o činnosti Polární sekce
 Činnost sekce stále v hibernaci.
 Kvůli nepřítomnosti L. Brože, který se nemohl vyjádřit k dalšímu fungování sekce,
hlasování o jejím zrušení přesunuto na VS v roce 2021.
 Předsednictvo požádá L. Brože o vyjádření.
7. Zpráva o časopise Cargo za rok 2019 a Cargo workshopu (přednesl Zdeněk Uherek)
 Zdeněk Uherek informuje o současném stavu přípravy čísel.
 V recenzním řízení nyní 2 studie.
 Číslo 1-2/2020 na téma antropologie ve Střední a Východní Evropě (vychází
z panelu na toto téma organizovaném na konferenci IUAES) připravuje jako
hostující editor P. Skalník.
 Probíhá shromažďování příspěvků na téma Migraton and Generational
Experience.






P. Ezzeddine se ptá na stav tištěné verze Carga 1-2/2018.
A. Wolfová se ptá na stav tištěné verze Carga 1-2/2017.
H. Novotná navrhuje napnout veškeré síly ke sjednocení ročníků s reálným rokem
vydání.
P. Skalník oznamuje, že vydání jeho čísla v 2020 je reálné.
Z. Uherek informuje o průběhu a závěrech Cargo workshopu 29. 11. 2019.
 Redakční rada ustanovena ve složení N. Balaš, H. Červinková, J. Grygar, L.
Jirka, H. Novotná, D. Sosna, Z. Uherek.
 Zachování odborného charakteru časopisu, v následujících letech vyvíjet snahu
o dosažení zařazení do databáze Scopus.
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Vhledem k finanční náročnosti vydávání tištěné verze doporučení přejít
výhradně na verzi elektronickou. Rozhodnutí v kompetenci VS.
Přijata opatření na zlepšení disciplíny vydávání čísel.
Nutno zajistit lepší organizaci práce redakční rady a stálého financování. I
v případě online verze je Cargo každoročně největším výdajem CASA.
Nutno zajistit korektora ČJ.

P. Skalník navrhuje zachovat alespoň několik tištěných výtisků.
M. Heřmanský zdůrazňuje, že financování Carga je dlouhodobý problém, který nelze
řešit žádostí o podporu u jiných institucí (univerzit), protože ty financují vlastní
časopisy. Přechod na výhradně online verzi vidí jako jedinou možnost udržitelnosti
časopisu.
P. Ezzeddine znovu otevírá otázku změnu formátu. Upozorňuje na malou hodnotu
časopisu v rámci hodnocení vědy. Vědecké studie by se z části mohli nahradit různými
úvahami a tak vytvořit z časopisu platformu, který by šířil vědění o antropologii.
D. Sosna odpovídá, že toto byl jeden z bodů řešených na workshopu a účastníci se shodli
na zachování odborného charakteru časopisu. Časopis by bylo možné doplnit
vytvořením méně rigidního blogu.
H. Novotná doplňuje, že tento rok bude využit na dotažení rozpracovaných čísel a
konsolidaci časopisu.
P. Skalník zdůrazňuje důležitost existence antropologického národního časopisu, který
by se mohl zkusit zařadit do databáze Scopus.
D. Sosna upřesňuje, že databáze Scopus přestává být sledována jako relevantní. Např.
AV ČR již hodnotí pouze WOS.
P. Skalník navrhuje usilovat o zařazení do WOS. Zmiňuje nutnost přesvědčit kvalitní
autory, aby publikovali v Cargu.
D. Sosna upozorňuje na důvěryhodnost časopisu ve vztahu k prodlevě vydávaných
čísel.
P. Ezzeddine zmiňuje nedostatek času na publikování v národním časopise vzhledem
míře prekérnosti práce.
M. Zandlová upozorňuje, že byly učiněny kroky k řešení - vznikla pracovní skupina a
nová redakční rada. Výsledky této snahy lze zhodnotit až za rok.
Z. Uherek připomíná, že vědecký časopis by měl sloužit i pro začínající studenty.
A. Wolfová poukazuje na nedosažitelnost WOS, pokud nebude možnost vytvořit pro
editora úvazek.
R. Tobolka podporuje popularizační platformu
D. Sosna upozorňuje, že je třeba rozlišit rozhodnutí o elektronické a fyzické verzi a
rozhodnutí o popularizačním či odborném charakteru.
M. Lehečka připomíná, že prostředky ušetřené na tisk by bylo možné alokovat na
uhrazení práce na časopisu.
P. Skalník podotýká, že někteří autoři věří více tištěným časopisům a mohli by váhat
publikovat pouze online.
D. Sosna argumentuje existencí velmi prestižních e-časopisů.
V. Hubinger dává za příklad skvěle zpracované popularizační elektronické formy český
Aldebaran Bulletin vydávaný Aldebaran Group for Astrophysics.

Česká asociace pro sociální antropologii, z. s.
Národní 3, 110 00, Praha 1
email: info@casaonline.cz



Hlasování o změnu formátu časopis Cargo z tištěného a elektronického pouze na
elektronický - pro: 26, proti: 1, zdrželo se: 3.




V. Hubinger upozrňuje, že Cargo nemusí být výhradně popularizační.
R. Tobolka podporuje myšlenku flexibilnějšího formátu, který by kombinoval odbornou
stránku i popularizaci vědy.
M. Zandlová vznáší připomínku absence personálního zabezpečení popularizační části
ve formě případného blogu.




Hlasování o zachování Carga jako klasického vědeckého časopisu - pro: 7, proti: 4,
zdrželo se: 19. Jednoznačného rozhodnutí nebylo dosaženo.



M. Heřmanský instruuje všechny zájemce o popularizaci časopisu, aby se s konkrétními
návrhy obraceli na D. Sosnu.
P. Skalník připomíná, že se připravují nové stránky CASA a uvažuje se i o nových
stránkách Carga. Případné popularizační aktivity by do těchto změn bylo vhodné
zahrnout.
D. Sosna navrhuje pokračovat v diskuzi v kuloárech.
N. Balaš navrhuje uspořádat další workshop, který by se věnoval možnostem
popularizace.
M. Heřmanský ukončuje jednání bodu. Redakční rada má mandát do příštího VS. Další
rozhodnutí dle zprávy o časopise na příštím VS.






9. Zpráva o hospodaření za rok 2019 (přednesl Michal Lehečka)
 Stav financí CASA k 1. 1. 2019 činil 75.041,39 Kč a 60,- euro, k 31. 12. 2019 pak činil
71.644,27 Kč a 60,- euro. Za rok 2019 je tedy finanční bilance ztrátová ve výši 3.397,12
Kč.
 Celkové příjmy ve výši 46.439,- Kč.
 Členské příspěvky 26.300,- Kč.
 Dotace RVS na časopis Cargo 18.000,- Kč.
 Dotace RVS na příspěvky WCAA 2.139,- Kč.
 Celkové výdaje ve výši 49.826,12 Kč.
 Náklady na provoz webu CASA 1.526,70 Kč.
 Náklady na VS 801,- Kč.
 Náklady na LHL 8.308,61 Kč.
 Odměny výhercům ceny CASA 6.000,- Kč.
 Členský poplatek WCAA 2.196,61 Kč.
 Členský příspěvek RVS 500,- Kč.
 Bankovní poplatky za platby do zahraničí 400,- Kč.
 I přes ztrátové hospodaření jsou finance CASA stabilizované.
 Výrazně se zlepšila platební morálka při hrazení členských příspěvků.
 Největší náklady představuje jednoznačně časopis Cargo.
 Za rok 2019 CASA neměla žádné zdanitelné příjmy.
10. Zpráva revizní komise CASA za rok 2019 (přednesla Dana Bittnerová)
 Komise ve složení D. Bittnerová, M. Hříbek a M. Rádl zasedala dne 6. 1. 2020.
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Hospodář M. Lehečka dodal všechny potřebné podklady.
Komise neshledala v hospodaření žádné nedostatky a oceňuje příkladnou práci
hospodáře.

Přestávka v jednání 14:00-14:15
Předsednictvo popřálo jménem CASA V. Hubingerovi k výročí a vyjádřilo poděkování za
kontinuální podporu CASA, M. Zandlová jubilantovi předala květiny.
11. Vyhlášení výsledků soutěže O cenu CASA 2019 (přednesl Daniel Sosna)
 Soutěže se zúčastnilo 5 bakalářských a 7 magisterských prací z rozličných
antropologických pracovišť z České republiky.
 Práce hodnotila porota ve složení: Jaroslav Klepal (Univerzita Karlova, Praha), Zuzana
Sekeráková Búriková (Masarykova univerzita, Brno), Daniel Sosna (Akademie věd ČR,
Praha), Jaroslav Šotola (Palackého univerzita, Olomouc), Markéta Zandlová
(Univerzita Karlova, Praha).
 Vítězem kategorie bakalářských prací se stala práce Marie Hintnausové (FHS UK,
vedoucí Alžběta Wolfová) s názvem Vyjednávání porodu a porodního vědění:
etnografie jedné české porodnice.
 Vítězem kategorie diplomových prací se stala práce Jany Sosnové (FSS MU, vedoucí
Zuzana Sekeráková-Búriková) s názvem Migrující studenti na Instagramu: fotografie,
vizualita a současná socialita.
12. Zpráva o přípravě bienální konference CASA (přednesla Markéta Zandlová)
 Konference se uskuteční v prostorách Parku Natura v Pardubicích. Lokalita je vhodná
polohou pro dojezd z různých koutů republiky, cenová nabídka zvolených prostor
byla velmi příznivá.
 Konference se bude konat ve spolupráci Univerzitou Pardubice, nicméně mimo
univerzitní půdu.
 Důležitá data – prodloužení termínu přihlášek do 16. 2. 2020; oznámení o přijetí
příspěvků: 23. 2. 2020; zahájení registrace: 23. 2. 2020; ukončení registrace: 31. 3.
2020.
 Konference nebude vázána konkrétním tématem, cílem je prezentace témat, jimiž se
zabývají antropologové v ČR. Konferenčními jazyky bude čeština a slovenština.
 Keynote přislíbil Joseph Grim Feinberg (FF UK).
 Předběžně navržené panely:
 Enviromentální antropologie (M. Zandlová, D. Sosna)
 Medicínská antropologie (Sekce medicínské antropologie CASA)
 Vizuální antropologie (L. Šavelková)



D. Bittnerová klade dotaz ohledně dostupného zázemí.
M. Zandlová upřesňuje – ubytování ve vlastní režii, catering bude zajištěn v rámci
konference.

13. Zpráva o přípravě konference Why the World Needs Anthropologists 2020 (přednesl
Michal Lehečka)
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Konference plánovaná na říjen 2020 v Praze, v jednání prostory CAMP.
Organizována EASA Applied Anthropology Network, hlavní organizátor člen CASA
Pavel Borecký obešle členy CASA s bližšími informacemi.
Podána žádost o podporu Wenner-Gren Foundations ve výši 25.000,- USD, žádost
zaštiťuje Univerzita Pardubice (A. Horálek). Výsledky žádosti budou známy v březnu.
Téma: aplikovaná antropologie a sociální hnutí.
Přípravná a odborná pracovní skupina v čele s Pavlem Boreckým, fundraising v ČR
zajišťuje Marie Heřmanová.
M. Heřmanský upřesňuje formu zapojení CASA - CASA se nepodílí finančně, pouze
spolupráce skrze odbornou pracovní skupinu a pomoc se zajištěním pomoci při průběhu
konference na bázi dobrovolnictví. V jednání podpis memoranda mezi EASA AAN a
CASA.
M. Slavková nabízí participaci na organizaci ze strany EÚ AV ČR.

14. Zpráva o přípravě konference Ernest Gellner Legacy and Social Theory Today 2020
(přednesl Petr Skalník)
 Konference plánována na druhé pololetí 2020, místo konání: Vila Lanna.
 CASA na její přípravě spolupracuje s CEFRES, který na její organizaci získal grant
15.000,- USD.
 Pozváni významní odborníci, mimo jiné T. H. Eriksen, Ch. Hann, A. Gingrich, D.
Gellner, J. A. Hall, A. Macfarlane, M. Sárkány, A. Lahouari.
15. Zpráva o přípravě Etického workshopu CASA (přednesla Hana Synková)
 Pozvánka rozeslána členům přes informační kanál CASA.
 Program složený ze 4 panelů:
 Kulatý stůl zavádění etických komisí (P. Ezzeddine).
 Etnografie na hraně (Yasar abu Ghosh)
 Zvaný panel o akademické prekaritě
 Revize etického kodexu CASA


P. Skalník zmiňuje nedávno vydaný román Halle Butler The New Me, který se věnuje
právě prekaritě. Téma hodnotí jako mimořádně důležité. Informuje, že bude
diskutováno i na konferenci EASA 2020 v Portugalsku.

Počet hlasujících: 31 (14:43 přichází Michael Rádl)
16. Ustanovení nové podoborové sekce (přednesla Markéta Slavková a Pavel Horák)
 Pracovní název: Náboženství, magie a alternativní spiritualita
 Navrhovatelné: M. Slavková, P. Horák a F. Herza (F. Herza z rodinných důvodů
nepřítomen).
 M. Slavková představila záměr a cíle sekce.
 Pavel Horák informuje o přípravě workshopu v Českém Krumlově na podzim 2020,
který se touto problematikou bude zabývat.


Hlasování o založení sekce – pro: 31, proti: 0, zdrželo se: 0.
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Navrhovatelé pověřeni uspořádáním ustanovující schůze, o jejím průběhu a výsledcích
informují předsednictvo.

17. Diskuze o případu Davida Scheffela (přednesl Petr Skalník)
 P. Skalník referuje o průběhu kauzy, s D. Scheffelem vede korespondenci a na jejím
základě zpochybnění práci slovenských soudů v případě Scheffel.
 P. Skalník čte dopis D. Scheffela, ve kterém si D. Scheffel stěžuje na nekonzistenci
soudních posudků a řízení, kritizuje právní postup soudu a délku trvání. Soud označuje
za absurdní, zdůrazňuje, že svědci údajně obvinění nepotvrdili. Stěžuje si špatné
podmínky ve vazební věznici, 10 měsíců pobytu v cele o rozměrech 7 m2, hodinovou
vycházku denně a dvacetiminutový telefonát za dva týdny. Zmiňuje zhoršení
zdravotního stavu, zejména vysoký krevní tlak a kardiologické problémy, kterými dle
dopisu před Vánoci předtím netrpěl. Vyjadřuje zklamání z reakcí akademické obce ČR
i SR a upozorňuje, že se jedná o nebezpečný precedent, v němž je úspěšný vědec zničen
na základě falešného obvinění. Proti rozsudku se opakovaně odvolává.
 P. Skalník doplňuje, že D. Scheffel byl na 3 měsíce propuštěn do domácího vězení, ale
nyní je opět ve vazební věznici.














R. Tobolka varuje, že podobná situace se může stát komukoliv z nás.
P. Ezzeddine žádala o projekt D. Scheffela, ale podle všeho se ho nepodařilo najít a D.
Scheffel se tak nemohl účinně bránit. Předkládá domněnku, že projekt není na půdě
Scheffelovy domovské univerzity registrován. Zdůrazňuje, že akademická obec nemůže
posuzovat soudní proces, pouze etiku Scheffelova postupu. Vyjadřuje pobouření nad
projevy D. Scheffela v tisku, v nichž orientalizuje disciplínů a vyjadřuje se rasisticky
vůči romské minoritě.
R. Tobolka nabádá k nutnosti etického ošetření výzkumů, ale na druhou stranu varuje
před nebezpečím cenzury výzkumu jejich „povolováním”.
P. Skalník prohlašuje, že univerzita D. Scheffelovi projekt schválila.
P. Skalník čte další úryvek dopisu, v nemž D. Scheffel kritizuje, že soud zamítl jeho
žádost o znalce v oboru antropologie a namísto něj přizval psycholožku, která nemá
s antropologickým výzkumem zkušenost.
M. Heřmanský připomíná, že CASA zřídila komisi pod vedením Y. Abu Ghoshe, která
situaci přezkoumala. Upozorňuje na problematické posuzování situaci zvenčí bez
znalosti všech relevantních aspektů. Připomíná, že komise došla k závěru, že výzkum
nebyl řádně eticky a právně ošetřený, což bez ohledu na vinu či nevinu D. Scheffela,
vedlo k současné situaci v jeho případě. Nastoluje otázku, zda by vyjádření CASA
v tomto duchu D. Scheffelovi spíše nepřitížilo, pročež se CASA rozhodla rázněji
neintervenovat.
P. Skalník upozorňuje na opětovné zhoršení vazebních podmínek D. Scheffela.
R. Tobolka připomíná, že CASA vydala prohlášení a došlo k propuštění D. Scheffela z
vazby, ale posléze se situace opět zhoršila.
M. Slavková zdůrazňuje, že případ má 2 roviny. První odborná se týká výzkumné etiky,
druhá, týkající se lidských práv, je však aktivistická. Zdůrazňuje, že je nepřijatelné, aby
byl člověk držel v nedůstojných podmínkách ve vazební věznici a soud se neúměrně
protahoval. Chování a reakce D. Scheffela považuje za důsledek nedůstojného
zacházení.
Z. Uherek vyjadřuje podporu příspěvku M. Slavkové.
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P. Skalník navrhuje zřízení soudního znalce pro sociokulturní antropologii (alespoň v
ČR).
M. Heřmanský podotýká, že možnosti intervence ze strany CASA jsou omezené, dopisy
CASA slovenské úřady zamítnuly jako neopodstatněné. Podporuje myšlenku P.
Skalníka o zřízení znalce pro obor sociokulturní antropologie.
Radim Tobolka navrhuje zřízení dobrovolného registru projektů, v některých případech
po schválení projektu etickou komisí, jako prostředku ochrany v nejistých situacích.
D. Sosna zpochybňuje, zda by to mělo být v kompetenci právě profesní organizace.
P. Ezzeddine vysvětluje systém fungování etických komisí na UK.
D. Bittnerová upozorňuje na problém neistitucionalizovaného výzkumu a navrhuje, že
CASA by takový výzkum mohla zaštítit.
M. Heřmanský poukazuje na problém správy osobních údajů ve vztahu k GDPR a
otázku práv v případě zveřejnění projektů zaštítěných institucí pracovníka.
D. Sosna klade otázku, kolik osob provádí výzkum bez institucionální podpory.
M. Slavková reaguje, že vzhledem k prekaritě práce mohou být v této situaci brzy mnozí
z nás.
N. Balaš připomíná, že CASA se již k etice výzkumu vyjadřovala v případě A. Beláka,
na základě jeho vlastní žádosti.
P. Skalník považuj registr za významný zejména z hlediska dlouhodobého výzkumu a
jeho návaznosti.
M. Heřmanský otevírá otázku formátu záznamů projektů a cíle, jemuž má registr sloužit.
D. Sosna upozorňuje, že není v silách CASA provádět pravidelně posudky ani řešit
v této souvislosti GDPR. Zdůrazňuje složitost celé problematiky a riziko, jemuž by se
tím CASA mohla vystavit.
R. Tobolka navrhuje, aby se jednalo o veřejný registr, kde by se výzkumníci mohli sami
dobrovolně registrovat.



Hlasování o zřízení komise pro zavedení soudního znalce v oblasti sociokulturní
antropologie – pro: 24, proti: 0, zdrželo se: 7.




Do komise se přihlásili D. Bittnerová, P. Skalník, P. Mašek, Z. Terry.
Hlasování o komisi pro zavedení soudního znalce v oblasti sociokulturní antropologie
ve složení D. Bittnerová, P. Skalník, P. Mašek, Z. Terry – pro: 29. proti: 0, zdrželo se:
2.



Hlasování o vytvoření dobrovolného registru projektů antropologického výzkumu ve
správě CASA – pro: 5, proti: 4, zdrželo se: 22.
Téma bude dále diskutováno v kuloárech, případně na příštím VS.



18. Volné návrhy z pléna
 H. Synková upozorňuje, že o zvanou přednášku Milana Stuchlíka zájem je. L.
Šavelková (Univerzita Pardubice) v tomto směru kontaktovala předsednictvo.
 M. Heřmanský vysvětluje, že zájem projevila právě pouze Univerzita Pardubice
 M. Lehečka v tomto ohledu zdůrazňuje nutnost dobré platební morálky při hrazení
členských příspěvků, aby byly k dispozici finanční zdroje na její pokrytí. V současné
době hradí pravidelně členské příspěvky zhruba 2/3 členů.
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Petr Skalník představuje nově vydanou antologii textů k problematice nacionalismu
Pohled na národ a nacionalismus editovanou Miroslavem Hrochem.
Martin Heřmanský informuje, že člen CASA Luděk Brož získal prestižní ERC grant
zkoumající vztah mezi lovci, divokými prasaty a biologickou bezpečností. Zdůraznil,
že získání tohoto grantu a jeho mediální pokrytí velmi významně propaguje naší
disciplínu.
P. Skalník vyzývá zájemce o vystoupení na konferenci věnované E. Gellnerovi, aby jej
kontaktovali.

Předseda CASA Martin Heřmanský ukončuje Valné shromáždění.
Zapsala: Markéta Slavková
Ověřovatelé:
Hedvika Novotná

…………………………………

Alžběta Wolfová

…………………………………
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