Zápis ze schůze předsednictva CASA ze dne 9. 6. 2017
Místo konání: FHS UK, U Kříže 8, Praha 5, Jinonice
Přítomni: Martin Heřmanský, Michal Lehečka, Hana Synková, Zdeněk Uherek, Markéta
Zandlová.
Via Skype: Daniel Sosna
1. Podpisové vzory předsedy a pokladníka: ještě nedošlo ke změně. Je též nutné změnit
jméno statutárního zástupce v zápisu spolku na soudě – je k tomu třeba dokumentace
z valného shromáždění, prezenční listina – nutné se zeptat v bance, jak mají
dokumenty na změnu podpisových vzorů vypadat; zeptají se a zabezpečí Martin
Heřmanský a Michal Lehečka. Pro zjednodušení dalších administrativních kroků je
třeba ve stanovách CASA definovat jednatele CASA.
2. Automatický mailing list: Gmail toto neumožňuje. Nutno zjistit, zda nabízí
podobnou službu Český Hosting – zabezpečí Martin Heřmanský.
3. Zvané přednášky: Iniciativa by měla vycházet ze zvoucího pracoviště, každý semestr
jedna přednáška, na jednom pracovišti jedenkrát v akademickém roce. Předsednictvo
upřesní pravidla v průběhu léta a připraví call, obojí vyvěsí na web. Pravidla sepíše
Markéta Zandlová, vyvěšení na web zařídí Martin Heřmanský.
4. Soutěž o cenu CASA: Návrh na změnu fotky v callu, návrhy posílat Danovi Sosnovi.
Hana Synková vypracuje návrhy na pravidla soutěže, na web vyvěsí Martin
Heřmanský. Hana Synková napíše maily výhercům z minulého roku, zda chystají
článek pro Cargo.
5. Komise soutěže o cenu CASA: Měla by být zastoupena jednotlivá pracoviště.
Předsednictvo schválilo následující složení - za předsednictvo: Dan Sosna, Michal
Lehečka, Zdeněk Uherek; ze členů CASA budou osloveni: Jaroslav Šotola, Kateřina
Janků, Barbora Spalová.
Administraci obstará Hana Synková.
6. Gellnerovský seminář: v červnu vystoupí Luděk Jirka. Jeden Gellnerovský seminář
by se mohl udělat u příležitosti Antropofestu jako pokračování diskuse nad filmovou
produkcí. Další typ na Gellnerovský seminář - Přemysl Mácha. Diskutovalo se též o
možnosti streamování - není s tím zkušenost. Možnosti streamování zjistí Michal
Lehečka.
7. Mandát na zaujímání stanovisek k událostem v akademickém prostředí: Proběhlo
hlasování per rollam členů CASA, v němž předsednictvo žádalo mandát, aby se
mohlo vyjadřovat k probíhajícím urgentním aktuálním událostem, kde je nebezpečí
z prodlení (např. Středoevropská univerzita), aniž by probíhalo všeobecné hlasování
členské základny po internetu. Výsledek: předsednictvo má mandát zaujmout
stanovisko za celou CASA, pokud se jednomyslně shodne. Směrnici k tomu vypracuje
Markéta Zandlová.
8. Konference SASA/CASA: Předsednictvo deleguje Barboru Bírovou a Markétu
Slavkovou, aby spolupracovaly za CASA na přípravě konference se SASA/CASA.
Martin Heřmanský vyjedná se SASA.

9. CARGO: Zdeněk Uherek připraví „retročíslo“. Petra Ezzeddine pracuje jako hostující
editorka na dvojčíslu 2017. Další číslo (dvojčíslo?) připravuje Daniela Pěničková.
Hana Synková zjistí stav rozpracovanosti.
10. Spoluúčast CASA na Antropofestu: CASA může dodat odborníky k diskusím po
projekcích; CASA by mohla zajistit překladatele titulků; šíření informací vyzývajících
ke spolupráci na antropologická pracoviště; možné uspořádat Gellnerovský seminář,
pokud bude prezentovat někdo zajímavý - lze jako rozšířenou diskusi s autorem (buď
přímo na Antropofestu nebo jako regulérní GS). Dle zjištění Hany Synkové bude
výběr filmů hotov v druhé polovině listopadu, pak budou jasnější možní hosté.
Předsednictvo též doporučuje reklamu na Antropofest v Cargu, na webovkách a
facebooku CASA. Zpráva z Antropofestu může být zveřejněna v Cargu, CASA se
může podílet na doprovodném programu. Možnost mít na Antropofestu informační
stánek s Cargy, katedry budou mít možnost zaplatit si promítací čas pro své
prezentační video. Jednání se zástupci Antropofestu povede Hana Synková.
11. Filmové výstupy a jejich hodnocení v RIV: Proběhla diskuse, jak prosadit, aby se za
filmové výstupy byly body v RIV. Je třeba kontaktovat Radu vlády pro výzkum vývoj
a inovace. Není prozatím jasné, kdo je na Radě vlády pro jednání kompetentní. Dále
řeší Zdeněk Uherek.
12. Facebook: Byla zrušena stará a nefungující skupina CASA na Facebooku. Hana
Synková i nadále spravuje facebookovou stránku CASA, zařídila její vyhledatelnost
podle hesla CASA.
13. Webové stránky: s Národní knihovnou byla uzavřena smlouva o archivaci webových
stránek CASA.
14. Institucionální členství: Markéta Zandlová vznáší připomínky: pokládá otázku, co to
přináší jednotlivým členům katedry; vidí jako nedořešený problém, že instituce,
kolektivní člen, nemůže zabezpečit dodržování etického kodexu u jednotlivých
zaměstnanců. Michal Lehečka a Hana Synková zjistí, jak je institucionální členství
řešeno v jiných institucích a na příští schůzi bude diskuse o institucionálním členství
pokračovat.
15. Etický kodex by se měl revidovat. Předsednictvo navrhuje uspořádat workshop
k etice mimo konferenci CASA na jaře 2018. Měla by se též řešit i otázku sloučení
etického kodexu a etických směrnic.
16. Programové prohlášení dokončí Martin Heřmanský. Deadline konec června.
17. Hlavičkový papír: Navrhne Michal Lehečka a představí na další schůzi.
18. Sídlo CASA: Pokud se budou měnit stanovy, mělo by se uvažovat i o změně sídla
CASA. V Etnologickém ústavu AV ČR to již není výhodné. Mělo by se měnit sídlo
vždy se změnou předsedy? Je možné, aby bylo sídlo CASA na obvodním úřadě?
Otázka zůstala otevřená.
19. Doplnění informací na webové stránky: Na webu chybí vyvěšené výsledky soutěže
o cenu CASA - Martin Heřmanský vyvěsí. Doplní i poslední Gellnerovské semináře a
dodá IČO a DIČ do hlavičky webové stránky.
20. Databáze členů CASA: Michal Tošner chtěl kdysi udělat databázi členů CASA. Po
diskusi předsednictvo usoudilo, že je prozatím dostačující seznam odborníků.
Podrobná databáze na webu není nutná.

21. Antropologie na středních školách: Přehledovou publikaci o migracích podle
požadavku udělal Zdeněk Uherek s kolektivem. Další vstupy do výuky na středních
školách budou diskutovány na příštím jednání předsednictva. Zkušenosti s tématem
má Hana Horáková, jako téma k diskusi by se mohlo otevřít též na valném
shromáždění.
Zapsal: Zdeněk Uherek

