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Zápis z Náhradního valného shromáždění CASA 22. 1. 2021 
 

Na základě epidemické situace proběhlo shromáždění online na platformě Zoom. 

 

Přítomni: 37  

Jmenovitě: Abu Ghosh Yasar, Balaš Nikola, Bittnerová Dana, Brož Luděk, Grygar Jakub, 

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

Jaroslav, Lehečka Michal, Novotná Hedvika, Mašek Pavel, Rádl Michael, Senft Lukáš, Skalník 

Petr, Slavková Markéta, Sosna Daniel, Stehlíková Barbora, Synková Hana, Šavelková Lívia, 

Tremčinský Martin, Uherek Zdeněk, Wolfová Alžběta, Wyss Johana, Zandlová Markéta 

 

Počet hlasujících: 34 

 

Přítomní hosté: 3 

 

Omluveni: Tobolka Radim, Kissová Blanka 

 

Počáteční organizační debata související s online charakterem shromáždění 

Proběhla debata o používání aplikace Zoom, používání kamer, hlášení se do diskuse. Hledalo 

se řešení pro hlasování, které nefungovalo spolehlivě v Zoomu. Jakub Grygar vytvořil 

hlasování v aplikace Doodle, která byla dále užívána po dobu shromáždění. Hlasování o 

navrženém řešení v Doodle: pro: 31, proti: 0, zdrželo se: 3. Následovala debata o způsobu 

počítání členů ve vztahu k nezaplaceným členským příspěvkům. Počítáni byli členové a členky 

včetně těch, kteří nezaplatili příspěvek za max. poslední dva roky. 

 

1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 

 Hlasování o návrhu zapisovatele – navržen: Daniel Sosna: pro: 34, proti: 0, zdrželo se: 

0. 

 Hlasování o ověřovatelích zápisu – navrženy: Hedvika Novotná, Alžběta Wolfová: pro: 

34, proti: 0, zdržel se: 0. 

 

2. Doplnění a schválení programu zasedání  

 Program (19 bodů), který byl předem rozeslán emailem, nyní doplněn o bod 7: Zpráva 

o činnosti Polární sekce. 

 Hlasování o schválení programu shromáždění pro: 29, proti: 0, zdrželo se: 0. 

 

3. Přijetí nových členů a členek CASA (přednesl Martin Heřmanský) 

 Předseda informoval o členech a členkách, kteří se do asociace přihlásili od poslední 

valné hromady v roce 2020 (celkově 31!). 

 Na samotném shromáždění se žádný nový člen či členka nepřihlásili.   

 

4. Zpráva o činnosti CASA 2020 (přednesl Martin Heřmanský) 

 Předsednictvo zasedalo dvakrát (30.10. a 16.12.2020) a to online. V mezidobí probíhala 

kontinuálním komunikaci přes e-maily a telefony. Zápisy ze zasedání jsou dostupné 

online na webu CASA. 

 Vyřešen byl zápis do spolkového rejstříku. 
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 Záznam z poslední Ladislav Holý Lecture, kterou pronesl Martin Fotta, byl publikován 

na kanálu CASA na YouTube, odkaz lze nalézt na webu CASA. 

 Proběhl workshop nově založené sekce Antropologie náboženství, magie a 

nadpřirozena „Nadpřirozené Československo: magie, okultismus a víra v nadpřirozeno 

v kontextu utváření moderního státu“ ve dnech 2.-4.10.2020 v Českém Krumlově 

(připravili Filip Herza, Pavel Horák a Markéta Slavková). 

 Proběhla online konference „Etika v sociální antropologii: Křehké rámce“ dne 

21.11.2020 (připravily Hana Synková, Hedvika Novotná a Markéta Slavková). 

 Proběhla soutěž o cenu CASA, jejíž výsledky byly vyhlášeny (viz níže). 

 Gellnerovské semináře byly kvůli epidemické situaci přerušeny. 

 6. bienální konference CASA byla připravena, ale musela být zrušena a přesunuta na 

rok 2021. 

 Odloženy byly i přípravy na konferenci „Why the World Needs Anthropologists“ ve 

spolupráci s EASA. 

 Na rok 2021 byla odložena i konference „Ernest Gellner’s Legacy and Social Theory 

Today“. 

 Proběhla příprava na volby nového předsednictva. 

 

5. Zpráva o činnosti sekce Medicínská antropologie (přednesly Ema Hrešanová a Alžběta 

Wolfová) 

 Proběhly tři pracovní semináře: první organizovaný Alžbětou Wolfovou, druhý spojený 

s přednáškou Matyáše Müllera a třetí nad textem Marie Hintnausové. 

 Sekce má nyní 21 členů a sympatizanty i mimo CASA.  

 

6. Zpráva o činnosti sekce Antropologie náboženství, magie a nadpřirozena (přednesl Pavel 

Horák) 

 21.9.2020 proběhla ustavující schůze. 

 Proběhl výše zmíněný workshop „Nadpřirozené Československo: magie, okultismus a 

víra v nadpřirozeno v kontextu utváření moderního státu“ v Českém Krumlově. Odkaz 

na záznam z workshopu lze najít na webu Etnologického ústavu AVČR. 

 Sekce plánuje zvané přednášky a konferenci během roku 2021. 

 Sekce má nyní 9 členů. 

 

7. Zpráva o činnosti sekce Polární antropologie (přednesl Luděk Brož) 

 Sekce nadále hibernuje, ale příchodem Zdenky Sokolíčkové by mohla získat nový 

impuls. Sekce zůstává. 

 

8. Zpráva o časopisu Cargo za rok 2020 (přednesl Zdeněk Uherek) 

 Zdeněk Uherek (editor) popsal přípravu monotematického čísla 1-2/2020 iniciovaného 

Petrem Skalníkem. V čísle chybí dořešit recenzi článku Petra Skalníka a recenze nových 

knih. 

 Na rok 2021 jsou v různých fázích recenzního procesu čtyři další texty. Jeden další text 

byl vrácen k přepracování a jeden text byl zamítnut. 

 Dotaz Lívie Šavelkové na publikační formát Carga v roce 2021. Editor odpovídá, že 

půjde opět o dvojčíslo 1-2/2021. 

 

9. Zpráva o 2. etickém workshopu CASA 2020 (přednesla Hana Synková) 
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 Workshop „Etika v sociální antropologii: Křehké rámce“ musel být nejprve odložen 

kvůli epidemické situaci. 

 Došlo k posunu na 21.11.2020 a volbě online formátu. 

 Popsáno bylo všech pět sekcí workshopu zaměřených na různé aspekty disciplinární 

etiky. 

 Návrhy na úpravu etického kodexu CASA budou dodány v budoucnu. 

 Akce se zúčastnilo 94 participantů. 

 

10. Zpráva o Gellnerovských seminářích za rok 2020 (přednesl Martin Heřmanský)  

 Semináře byly kvůli epidemické situaci přerušeny. 

 

11. Zpráva o hospodaření za rok 2020 (přednesl pokladník Michal Lehečka) 

 Výsledky hospodaření CASA za rok 2020 byly následující: 

 Ke dni 31. 12. 2020 disponovala CASA celkovou částkou 75 642,77,- Kč + 60,- EUR. 

 Za období 1. 1. 2020 až 31. 12. 2020 činily příjmy 64 989, 31,- Kč a výdaje 60 990, 81,- 

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

 CASA v roce 2020 hospodařila s přebytkem 3 998, 50,- kč. 

 Michal Lehečka vyzdvihl zlepšení platební morálky členstva. V roce 2020 se podařilo 

získat doplatky od řady dlouhodobých dlužníků. Zároveň asociaci pomohl příchod 

nových členů a členek. 

 Situace je stabilizovaná. Největší finanční zátěží byl časopis Cargo.  

 

12. Zpráva revizní komise za rok 2020 (za revizní komisi přednesla Dana Bittnerová) 

 Komise zasedla dne 12.  1.  2021 ve složení: Dana Bittnerová, Martin Hříbek, Michael 

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

hospodaření CASA za období 1.1.2020 až 31.12.2020.  

 Na základě zkontrolovaných dokumentů a přepočítání pokladny CASA revizní komise 

konstatovala, že za revidované období je účetnictví CASA v pořádku. 

 

13. Schválení výše členských příspěvků na rok 2021 (přednesl 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: 32, proti: 0, zdrželo se: 1. 

 

14. Vyhlášení výsledků soutěže O cenu CASA 2020 (přednesl Daniel Sosna) 

 Do soutěže se přihlásilo: 4 bakalářské práce, 7 magisterských prací. 

 Práce hodnotila komise ve složení: Nikola Balaš (Praha), Zdenka Sokolíčková 

(University of Oslo & Univerzita Hradec Králové), Daniel Sosna (Akademie věd ČR, 

Praha), Jaroslav Šotola (Palackého univerzita, Olomouc), Johana Wyss (Akademie věd 

ČR, Praha & Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle). 

 

VÍTĚZ KATEGORIE BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ 

Jakub Kvizda – Střet hyperobjektů: plastové oceány vrací úder (Univerzita Karlova, Fakulta 

sociálních věd, školitel: Martin Tremčinský). 

 

VÍTĚZ KATEGORIE MAGISTERSKÝCH PRACÍ 
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Lukáš Senft – Za plotem čeká vlk: mezidruhové soužití na Broumovsku v antropocénu 

(Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, školitelka: Tereza Stöckelová). 

 

Komise dále vyslovila uznání za výbornou kvalitu bc. pracím Marharyty Golobrodské 

(Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií) a Michaely Rusové (Univerzita Karlova, 

Fakulta humanitních studií) stejně jako mgr. pracím Valentiny Podlesné (Univerzita Karlova, 

Fakulta humanitních studií) a Karolíny Žítkové (Západočeská univerzita, Fakulta filozofická). 

 

15. Zpráva o přípravě 6. bienální konference CASA 2021 (přednesla Markéta Zandlová) 

 Markéta Zandlová popsala přípravy na konferenci, která byla přeložena na rok 2021. 

 Zvolena byla nová lokace a to FHS UK v Tróji z důvodu flexibility rušení či využití 

infrastruktury. Není zřejmé, jak se bude vyvíjet epidemická situace a formát konference 

bude přizpůsoben aktuální situaci. Konference tedy bude buď zcela online nebo 

hybridní nebo fyzicky v prostorách FHS. 

 Již ustavené panely mají možnost své aktivity opět zrealizovat. Organizační výbor je 

ochotný naslouchat i novým návrhům na panely. 

 Spuštěn byl registrační formulář. Více informací je na webu CASA. 

 Dotaz: Kdy bude další konference CASA? Odpověď: Pravděpodobně v roce 2022. 

 

16. Zpráva o přípravě konference Why the World Needs Anthropologists 2021 (přednesl 

Pavel Borecký) 

 Konference se bude s největší pravděpodobností konat v polovině září 2021 v Praze. 

 Marie Heřmanová odjíždí na studijní pobyt do zahraničí a organizátoři budou 

potřebovat někoho jiného, kdo se dobře orientuje v komunikaci s médii. Dále se hledá 

někdo, kdo by byl schopen udělat evaluaci dopadů konference v ČR. 

 Akci podpořila Univerzita Pardubice, která se podílí i na organizaci. 

 Organizátorům se podařilo získat konferenční grant od nadace Wenner-Gren. 

 Pokračuje další fundraising. 

 

17. Zpráva o přípravě konference Ernest Gellner’s Legacy and Social Theory Today 2021 
(přednesl Petr Skalník) 

 Akce se uskuteční v online formátu ve dnech 6-8.5.2021. 

 Akce probíhá ve spolupráci s organizací CEFRES a EÚ AVČR v Praze. 

 

18. Volba volební komise 

 Do volební komise se přihlásily Hana Červinková, Barbora Spalová a Alžběta Wolfová. 

 Hlasování o schválení členek volební komise: pro: 30, proti: 0, zdrželo se: 3. 

 

19. Návrhy na kandidáty na předsedu, do předsednictva a revizní komise 

 Na počátku diskuse o kandidátech ohlásili Martin Heřmanský, Daniel Sosna a Zdeněk 

Uherek, že v dalším období již nebudou kandidovat. 

 Návrhy na pozici předsedy či předsedkyně CASA: nominaci přijali Adam Horálek a 

Markéta Zandlová. 

 Návrhy na pozici člena či členky předsednictva CASA: nominaci přijali Nikola Balaš, 

Jakub Grygar, Jaroslav Klepal, Michal Lehečka, Barbora Stehlíková, Markéta 

Zandlová. O nominaci budou uvažovat Pavel Borecký, Hedvika Novotná a Johana 

Wyss. 
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 Návrhy na člena či členku revizní komise: nominaci přijali Dana Bittnerová, Luděk 

Jirka, Michael Rádl a Markéta Slavková. 

 

20. Volné návrhy z pléna 

 Nikola Balaš – plánuje konferenci věnovanou Ladislavu Holému, pravděpodobně v roce 

2023. 

 Lívia Šavelková – podporuje obnovení zvaných přednášek na počest Milana Stuchlíka. 

 Luděk Jirka – prezentuje informace o možnostech vylepšení webových stránek časopisu 

Cargo. 

 

Předseda CASA Martin Heřmanský končí Valné shromáždění. 

 

Zapsal: Daniel Sosna 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Hedvika Novotná  ……………………………………….. 

 

Alžběta Wolfová  ……………………………………….. 


