
Zápis ze schůze předsednictva CASA 7. 4. 2017 

 

Přítomni: Martin Heřmanský, Markéta Zandlová, Michal Lehečka, Daniel Sosna, Zdeněk 

Uherek, Hana Synková 

 

1. Rozdělení funkcí 

 1. místopředseda - Zdeněk Uherek, 2. místopředsedkyně - Hana Synková 

 hospodář – Michal Lehečka 

 nutné změnit podpisové vzory (zrušit vzor Zdeňka Uherka, zajistit vzor 

Michala Lehečky) 

 Martin Heřmanský předá agendu do příští schůze novému hospodáři 

 

2. Agendy 

 oficiální email (info@casaonline.cz) bude nadále obhospodařovat Hana 

Synková 

 informační email (casaonlineinfo@gmail.com) – Martin Heřmanský zjistí u 

Českého Hostingu možnost konferenčního rozesílání (do příští schůze) 

 Facebook (Česká asociace pro sociální antropologii) – zajišťuje Hana 

Synková, zároveň předá práva novým členům předsednictva 

 Markéta Zandlová se zeptá Jakuba Grygara, jestli by neuvažoval o 

zrušení nefungující CASA skupiny, protože při vyhledávání CASA na 

FB dochází ke zmatku 

 Hana Synková se zeptá Petry Ezzeddine, jestli by nemohla i nadále 

občas přispívat na FB, jak činila do teď 

 Web – i nadále zajišťuje Martin Heřmanský 

 Zvaná přednáška 1x za semestr – zajišťuje Daniel Sosna – připraví popisek na 

web a call pro katedry na zimní semestr (do 30. 4.) 

 

3. Soutěž o cenu CASA – zajišťuje Daniel Sosna 

 bude vypsána i letos – nebude možné soutěžit se stejnou prací, bude opět 

vyhlášeno na 3 roky zpětně, porotu budou tvořit 3 hodnotitelé z předsednictva 

lidi + hodnotitelé mimo předsednictvo (mohou být i mimo CASA) 

 členové předsednictva navrhnou potenciální hodnotitele do 30.4. 

 vyhlášení soutěže do 31. 5.; termín pro přihlášení do soutěže do 30. 9. 

 

4. Gellnerovský seminář – zajišťuje Zdeněk Uherek 

 Zdeněk Uherek připraví harmonogram a osloví Alenu Miltovou, zda se 

Sociologická společnost chce i nadále podílej na organizování GS 

 diskutován problém existence dalších seminářů (Kula, Antropie, Sociologické 

večery), návrh na sloučení s některým z nich je patrně problematický z důvodu 

ztráty jejich autonomie,  

 Zdeněk Uherek osloví Nikolu Balaše (Kula), jestli by se nechtěl do 

organizace GS zapojit za podmínky zachování úrovně přednášek.  

 Frekvence GS bude 1x za dva měsíce + v případě příležitosti se vřadí další; 

není nutné zachovávat čtvrtek; návrh posunutí doby začátku na 18:00 (aby 

nekolidoval s výukou posluchačů) 

 návrh na streamování GS přes FB – Michal Lehečka zjistí možnosti realizace  

 Zdeněk Uherek nabízel stativ, Michal Lehečka fotoaparát (bude-li 

technicky dostačovat) 



 každý člen předsednictva navrhne Zdeňku Uherkovi do 30. 4. minimálně 2 

potenciální přednášející  

 

5. Řešení prohlášení a podpor ze strany CASA jako organizace 

 Podpora Petrohradské univerzity - Martin Heřmanský rozešle členům CASA 

email od Michala Buchovskiho, aby se na jeho základě rozhodli, zda chtějí 

vyjádřit podporu individuálně; pro vyjádření podpory CASA jako organizace 

nemá předsednictvo dostatek informací o dané kauze 

 Návrh na systémové řešení – Markéta Zandlová připraví email pro členy 

CASA, po okomentování bude rozeslán členům 

o Markéta Zandlová připraví do příštího Valného shromáždění návrh 

prováděcí směrnice pro řešení hlasování (počet hlasů nutných pro 

platné hlasování, délku hlasování, atd.) 

 vedení záznamů o proběhnutých hlasováních a jejich zveřejňování na webu 

předsednictvo nepovažuje za nutné 

 

6. Celková revize stanov – zajišťuje Markéta Zandlová 

 Návrhy k revizi: zrušení kategorie „členů s omezeným členstvím“, všichni 

členové „řádní“. Studenti budou mít snížený členský poplatek. 

 Další podněty k revizi zasílat Markétě Zandlové 

 formální stránku podání změny stanov na obvodní soud zajistí Michal 

Lehečka, včetně případných změn zákonů či nařízení týkající se spolků 

 

7. Konference CASA-SASA 

 SASA navrhuje uspořádat na podzim 2017konferenci CASA-SASA  

 Zdeněk Uherek odkáže Juraje Podobu (SASA) na Martina Heřmanského 

 Martin Heřmanský napíše SASA vyjádření  

o ideální by bylo rok počkat, kdyby to bylo letos, nebudeme se tolik 

angažovat.  

 Michal Lehečka zjistí přes Barboru Bírovou situaci v SASA  

 problém potenciálního posunu konference na první rok mandátu předsednictva 

(nebude dostatek času na přípravu) řešit vytvořením Organizačního výboru 

konference, který nemusí být (zcela) shodný s předsednictvem (i pro další 

konference CASA) 

 

8. Pozice nového šéfredaktora Cargo 

 výběrové řízení na pozici nového šéfredaktora se vypisovat nebude. 

 Zdeněk Uherek převezme pozici šéfredaktora po Jakubovi Grygarovi, 

předsednictvo souhlasí.  

 zjistí od Jakuba Grygara aktuální stav Carga 

 na příští schůzi předsednictva bude informovat o stavu redakční rady, 

míře jejího zapojení a případných návrzích jejích změn 

 

9. Cargo - číslo z roku 2013 

 definitivně rozhodnuto, že bude překladové (ze studií publikovaných ve 

středoevropských jazycích – překlad do ČJ) 

 zajištění potenciálních studií k překladu i tipů na překladatele z jednotlivých 

jazyků – návrhy do 31. 5. 

o Bulharsko- Markéta Zandlová 



o bývalá Jugoslávie - Hana Synková kontaktuje Jaroslava Klepala, 

Martin Heřmanský Davida Verbuče,  

o Maďarsko – Hana Synková kontaktuje Edit Szenássy 

o Rumunsko – Hana Synková kontaktuje Katalinu Tesar,  

o Německo – Michal Lehečka kontaktuje Anju Decker, Markéta 

Zandlová se podívá do německé Ethnologie Europea. 

o Rusko a okolí – Zdeněk Uherek kontaktuje Luďka Brože 

 

10. Časový rozvrh 2017-2018– zajišťuje Martin Heřmanský 

 navrhne (včetně deadlinů) a rozešle k opoznámkování do 30. 4. 

 v průběhu roku bude spravovat a upozorňovat na termíny 

 

11. Programové prohlášení předsednictva  

 Martin Heřmanský vytvoří základ do 30. 4. a odešle ke komentáři 

 Po okomentování bude vyvěšeno na webu 

 

12. Uznávání audiovizuálních děl jako vědeckých výstupů 

 Hana Synková reprodukovala žádost Livie Šavelkové, aby se CASA pokusila 

zasadit o uznávání audiovizuálních děl jako vědeckých výstupů grantů, apod. 

 Zdeněk Uherek se pokusí zjistit na Radě vlády pro výzkum vývoj a inovace, 

jak v daném případě postupovat 

 jako jeden z argumentů lze použít i recenze filmů např. v American 

Anthropologist 

 

13. Spoluúčast CASA na Antropofestu 

 Martin Heřmanský tlumočil návrh Livie Šavelkové, aby se CASA stala 

spolupořadatelem Antropofestu jako jedné z forem rozvíjení vizuální 

antropologie  

 Hana Synková (společně s Livií Šavelkovou) kontaktuje pořadatele 

Antropofestu a zjistí podmínky potenciální spolupráce 

 

14. Smlouva s Národní knihovnou o archivaci webu CASA 

 Martin Heřmanský zajistí uzavření smlouvy (do konce dubna) 

 

15. Prováděcí směrnice o institucionálním členství 

 nevyjasněné některé otázky týkající se dodržování etického kodexu a celkově 

závazků, které s institucionálního členství vyplývají pro CASA, 

institucionálního člena a jeho zaměstnance 

 jednání odloženo na příští schůzi 

 

16. Další schůze předsednictva předběžně v květnu (raději ke konci, po skončení 

semestru). 

 

Zapsala: Hana Synková 


