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Zápis 
Z valného shromáždění

České spoleČnosti antropologické
konané on-line dne 29. 1. 2021 od 9.30 hodin

V 9.30 hodin zahájila předsedkyně ČSA valné shromáždění. 
Připojilo se pouze 16 členů společnosti. Proto bylo valné shro-
máždění po chvíli, podle článku 7 odst. 7.1a) 5. stanov ČSA, 
přerušeno na půl hodiny – do 10.00 hodin.

V 10.00 zahájila opět předsedkyně ČSA valné shromáždění 
(presenční listina z MS Teams v příloze).

Omluveni: dr. Stříbrná, doc. Sedlak, dr. Čuta, dr. Bobero-
vá, doc. Horáčková, Mgr. Pavlíková, dr. Jančová, dr. Hrušková, 
dr. Vymazalová

Program:  Zpráva o činnosti a stavu společnosti
  Hospodářská zpráva
  Revizní zpráva
  Volby
  Různé

Na začátku byla ustavena volební komise, ve složení 
doc. Drozdová, dr. Fialová, doc. Vargová a doc. Kopecký.

Předsedkyně společnosti doc.  Eva Drozdová přednesla 
zprávu o činnosti a stavu společnosti. Znění zprávy je uvede-
no v příloze.

Následovala zpráva o  hospodaření společnosti, v  letech 
2018–2020, kterou přednesla hospodářka společnosti doc. Len-
ka Vargová. Celé znění zprávy je uvedeno v příloze.

Po vystoupení doc. Vargové se slova ujaly revizorky společ-
nosti dr. Brzobohatá a dr. Fialová, které přednesly revizní zprá-
vu za období 2018–2020. Celé znění revizní zprávy se nachází 
v příloze zápisu.

V roce 2020 se uskutečnily volby do hlavního výboru společ-
nosti. O organizaci a průběhu voleb informovala doc. Drozdová:

Volby proběhly od 23. 11 do 23. 12. 2020.
Kandidátka se skládala ze všech členů společnosti. Všichni 

členové obdrželi instrukce a kandidátku.
Volby se mohly konat všemi způsoby, které umožňují sta-

novy ČSA. Mgr. Woska zajistil elektronickou formu hlasování. 
Nakonec se hlasovalo pouze elektronicky, protože nikdo ne-
zaslal volební lístek poštou ani nehlasoval v průběhu valného 
shromáždění.

Doc. Drozdová předala slovo doc. Kopeckému, který sdělil 
výsledky hlasování:
1. Drozdová (22 hlasů), 2. Čuta (14 hlasů), 3. Fialová (13 hla-
sů), 4. Vargová (13 hlasů), 5. Horáčková (11 hlasů), 6. Sedlak 
(10 hlasů), 7. Vymazalová (9 hlasů), 8. Kopecký (8 hlasů), 9. Br-
zobohatá (7 hlasů), 10. Stříbrná (7 hlasů), 11. Kikalová (6 hla-
sů), 12. Račanská (6 hlasů), 13. Shbat (5 hlasů), 14. Hrušková 
(4 hlasy), 15. Kutáč (4 hlasy), 16. Dobisíková (3 hlasy), Jaro-
slav Brůžek (2 hlasy), Olga Hudáková (2 hlasy), Jana Kuljavce-
va (2 hlasy), Ivo Mařík (2 hlasy), Eva Neščáková (2 hlasy), Vác-
lav Smrčka (2 hlasy), Zdeněk Tvrdý (2 hlasy), Renata Vařeková 
(2 hlasy), Jana Velemínská (2 hlasy), Petr Velemínský (2 hlasy), 
Věra Vránová (2 hlasy), Michal Beran (1 hlas), Marie Břízová 

(1 hlas), Ivo Budil (1 hlas), Martina Cichá (1 hlas), Vítězslav Ku-
želka (1 hlas), Jitka Machová (1 hlas), Alena Maříková (1 hlas), 
Jan Nováček (1 hlas), Helena Skarupská (1 hlas), Vladimír Še-
divý (1 hlas), Josef Unger (1 hlas), Daniela Vejražková (1 hlas), 
Daniela Zemková (1 hlas).

Podle stanov ČSA čl. 7, odst. 7. 1b)3. prvních 6 zvolených 
v pořadí by mělo sestavit hlavní výbor společnosti.

Dosavadní předsedkyně ČSA doc. Drozdová poděkovala čle-
nům za přízeň, kterou jí vyjádřili ve volbách, a zároveň se omlu-
vila členstvu s tím, že potřebuje jedno volební období pauzu, 
a proto nebude do hlavního výboru kandidovat i když byla zvo-
lena vysokým počtem hlasů. První schůzi výboru svolá dr. Fia-
lová, zvolená 3. v pořadí, protože 2. v pořadí dr. Čuta se valného 
shromáždění nezúčastnil.

různé
Doc. Kopecký poděkoval doc. Drozdové za práci v předsed-

nické funkci v rozsahu dvou volebních období.
Doc. Kopecký učinil dotaz, zda může být členem výboru 

i když byl jeho členem po dvě volební období. Doc. Drozdová 
odpověděla, že podle stanov ČSA nesmí být zvolený funkcio-
nář v hlavním výboru v jedné funkci více než dvě období, tedy 
v jiné funkci ve výboru být může i nadále (pokud je zvolen).

Doc. Drozdová přednesla návrh usnesení valného shromáž-
dění. Valné shromáždění hlasovalo o znění usnesení. Toto bylo 
schváleno jednohlasně (pro 21 členů společnosti) nikdo se ne-
zdržel, ani nehlasoval proti.

Doc. Drozdová se s  přáním zdraví a  úspěchů rozloučila 
a ukončila valné shromáždění.

V Brně 29. 1. 2021
Zapsaly Eva Drozdová a Ilona Šťastná

ZPRáVy
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Zprávy

Usnesení valného shromáždění České společnosti antropologické,  
konaného dne 29. 1. 2021 on-line formou

1) Valné shromáždění schválilo volební komisi ve složení: 
doc. Drozdová, dr. Fialová, doc. Kopecký, doc. Vargová.

2) Valné shromáždění schválilo zprávu o činnosti ČSA za 
funkční období 2018–2020.

3) Valné shromáždění schválilo zprávu o hospodaření v období 
2018–2020 a zprávu revizní komise.

4) Valné shromáždění souhlasí s výsledky voleb do hlavního 
výboru ČSA na funkční období 2021–2023 v pořadí kandi-
dátů (bez titulů):
1. Drozdová (22 hlasů), 2. Čuta (14 hlasů), 3. Fialová (13 hla-
sů), 4. Vargová (13 hlasů), 5. Horáčková (11 hlasů), 6. Sed-
lak (10 hlasů), 7. Vymazalová (9 hlasů), 8. Kopecký (8 hla-
sů), 9. Brzobohatá (7 hlasů), 10. Stříbrná (7 hlasů), 11. Ki-
kalová (6 hlasů), 12. Račanská (6 hlasů), 13. Shbat (5 hla-
sů), 14. Hrušková (4 hlasy), 15. Kutáč (4 hlasy), 16. Dobi-
síková (3 hlasy) Jaroslav Brůžek (2 hlasy), Olga Hudáková 

(2 hlasy), Jana Kuljavceva (2 hlasy), Ivo Mařík (2 hlasy), Eva 
Neščáková (2 hlasy), Václav Smrčka (2 hlasy), Zdeněk Tvr-
dý (2 hlasy), Renata Vařeková (2 hlasy), Jana Velemínská 
(2 hlasy), Petr Velemínský (2 hlasy), Věra Vránová (2 hla-
sy), Michal Beran (1 hlas), Marie Břízová (1 hlas), Ivo Budil 
(1 hlas), Martina Cichá (1 hlas), Vítězslav Kuželka (1 hlas), 
Jitka Machová (1 hlas), Alena Maříková (1 hlas), Jan No-
váček (1 hlas), Helena Skarupská (1 hlas), Vladimír Šedivý 
(1 hlas), Josef Unger (1 hlas), Daniela Vejražková (1 hlas), 
Daniela Zemková (1 hlas).

Dle čl. 7, odst. 7. 1b)3. stanov ČSA bude na ustavující schů-
zi nového hlavního výboru ČSA z uvedených zvolených čle-
nů sestaven 6 členný výbor, 3 další členové HV vzejdou z vo-
leb jednotlivých poboček (předsedové poboček). Dva členové 
z přímé volby, kteří se nestanou členy HV, budou, podle čl. 7, 
odst. 7. 1a)11. navrženi na členy revizní komise pro funkční 
období 2021–2023.

Zpráva předsedkyně Čsa  
za volební období 2018–2020

stav členské základny
Aktuální počet členů společnosti je 104, z nich je možné ko-

munikovat s 87 z nich komunikovat elektronicky. U 13 z nich 
sice máme e-mailové adresy, ale ty jsou neplatné. Od 20 členů 
máme jen poštovní adresu. Proto prosím aktualizujte průběž-
ně své údaje. Společnost preferuje elektronickou komunikaci se 
členy, která šetří čas i peníze.

Do společnosti v uplynulém volebním období vstoupilo šest 
členů: Dr. Nováček, Dr. Horák, Mgr. Vaníčková, Dr. Tvrdý, Dr. 
Mačeková, Dr. Neščáková.
Vystoupila doc. Přidalová.
Zemřeli: dr. Šaňková, doc. Bláha, doc. Novotný a doc. Lorencová.
Nebyli jmenováni noví čestní členové.

Ve volebním období se nevylučovalo pro neplacení příspěv-
ků, ač byla platební morálka členských příspěvků mizerná, stej-
ně jako v minulém volebním období. Toto je stálý jev.

poděkování členům hlavního výboru Čsa
Hlavní výbor společnosti pracoval efektivně a dobře. Bylo 

mi ctí se členy výboru spolupracovat.

Složení odstupujícího hlavního výboru společnosti:
•	 Doc. Drozdová – předsedkyně
•	 Doc. Kopecký – místopředseda
•	 Doc. Vargová – hospodářka, předsedkyně brněnské pobočky
•	 Dr. Stříbrná – tajemnice
•	 Doc. Horáčková – členka
•	 Dr. Čuta – člen
•	 Doc. Bláha – člen, předseda pražské pobočky
•	 Doc. Přidalová – členka, předsedkyně olomoucké pobočky 

do listopadu 2018, kdy vystoupila ze společnosti

Na tomto místě děkuji za vynikající spolupráci také kolegy-
ním a kolegům v ostatních funkcích v ČSA, kteří nejsou členy 
hlavního výboru:
•	 Redaktorce časopisu Česká antropologie Dr. Kateřině Ki-

kalové
•	 Správkyni webových stránek ČSA Mgr. Věře Pavlíkové
•	 Administrátorovi webových stránek ČSA Mgr. Aleši Wosko-

vi, který zajišťuje elektronickou část voleb do hlavního vý-
boru a spolupráce s ním je tradičně vynikající.

Na tomto místě chci vyzvednout také výbornou spolupráci 
s představiteli města Humpolce, které si jako společnost veli-
ce vážíme.

Činnost Čsa v letech 2018–2020
Kromě tradiční činnosti v pobočkách, která se týkala pře-

devším schůzí, odborných přednášek, exkurzí a údržby hro-
bu prof. Suka, byla hlavní náplní činnosti ČSA organizace 6. 
Mezi národního antropologického kongresu Dr. Aleše Hrdličky.

Kongres se konal 3. – 5. září 2019 v hotelu Fabrika v Hum-
polci. Kongresu se zúčastnilo 140 referujících z 20 zemí. Pro-
běhlo 64 referátů a bylo presentováno 33 posterů.

Na jeho organizaci se podílela celá Česká společnost antro-
pologická v těsné spolupráci s vedením města Humpolce pod 
záštitou starosty města Karla Kratochvíla a jeho místostarostů 
Mgr. Aleny Kukrechtové a Ing. Vlastimila Bruknera. Na orga-
nizaci kongresu se podílel kolektiv pracovníků městského úřa-
du v Humpolci pod vedením tajemníka úřadu Mgr. Jiřího Fia-
ly a vedoucí kulturního a informačního centra města Marcely 
Kubíčkové. Město Humpolec zorganizovalo a financovalo veš-
kerou propagaci kongresu a celou kulturní stránku kongresu, 
dárky účastníkům včetně finančních odměn soutěžícím v sou-
těži o cenu dr. Hrdličky v kategorii doktorských prací.
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Na organizaci kongresu se také spolu s naší společnosti podí-
lela společnost pro Pojivové tkáně při České lékařské společnos-
ti Jana Evangelisty Purkyně, zastoupená jejím předsedou prof. 
MUDr. Ivo Maříkem, CSc. a jeho spolupracovníky. Tato společ-
nost pořádá každoročně Symposium Praha-Lublin-Sydney-St. 
Petersburg s tématikou pohybového ústrojí člověka zaměřené 
na jeho morfologii a léčbu. V létech kongresu pak tradičně spo-
juje síly s Hrdličkovým kongresem. Bylo tomu tak i v roce 2019 
a spolupráce byla tradičně vynikající a jim na tomto místě dě-
kuji za velikou pomoc s organizací kongresu.

Organizační výbor kongresu:
Doc. Eva Drozdová – předsedkyně, členové: doc. Lenka Vargo-
vá, doc. Ladislava Horáčková, dr. Lucie Stříbrná, doc. Miroslav 
Kopecký, dr. Martin Čuta, dr. Kristýna Brzobohatá, dr. Dana Fi-
alová, dr. Kateřina Vymazalová, dr. Michaela Račanská, doc. Pa-
vel Bláha, dr. Andrej Shbat, dr. Kateřina Chmelíková, prof. Ivo 
Mařík, Mgr. Jiří Fiala za město Humpolec.

V rámci kongresu proběhlo slavnostní udělení pamětních 
medailí dr. Aleše Hrdličky v obou kategoriích (odborné i ob-
čanské). V odborné kategorii byly uděleny medaile zahraničním 
badatelům (v abecedním pořadí): prof. Jane Buikstra z Arizon-
ské univerzity v Tempe v USA, prof. Maria Kaczmarek z Uni-
verzity Adama Mickiewicze v Poznani v Polsku a prof. Elizaveta 
Veselovskaya z Ruské akademie věd v Moskvě v Ruské federaci. 
V kategorii významných českých badatelů byla medaile udělena 
(v abecedním pořadí) prof. MUDr. Ivo Maříkovi, CSc. z Ambu-
lantního centra pro léčbu chorob pohybového aparátu v Praze, 
RNDr. Aleně Němečkové, CSc. z Lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy v Plzni a doc. RNDr. Petru Sedlakovi, Ph.D. z Příro-
dovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Dále, v rámci kongresu, proběhla soutěž o cenu dr. Aleše 
Hrdličky v kategorii doktorských prací. Do soutěže své práce 
přihlásilo 7 absolventů Ph.D. studia z různých fakult University 
Karlovy v Praze a Masarykovy univerzity v Brně, kteří absolvo-
vali v letech 2015–2018. Jejich práce hodnotila 8 členná komi-
se složená ze členů České společnosti antropologické a zástup-
ce města Humpolce:
Dr. Lucie Stříbrná – Univerzita Pardubice – předsedkyně. Čle-
nové: doc. Ladislava Horáčková – Masarykova univerzita Brno, 
Dr. Martin Čuta – Masarykova universita Brno, doc. Pavel Bláha 
– Palestra Praha, dr. Martina Hrušková – Jihočeská univerzita 
České Budějovice, doc. Miroslav Kopecký – Univerzita Palacké-
ho Olomouc, dr. Andrej Shbat – Karlova univerzita Praha, Mgr. 
Alena Kukrechtová – místostarostka města Humpolce.

Cenu dr. Aleše Hrdličky za svoji doktorskou práci získaly: 
1. místo dr. Kristýna Brzobohatá – Přírodovědecká fakulta Ma-

sarykova univerzita Brno, 
2. místo dr. Dana Fialová – Přírodovědecká fakulta Masaryko-

va univerzita Brno, 
3. místo dr. Kateřina Vymazalová – Lékařská fakulta Masary-

kova univerzita Brno.

K 150. výročí narození dr. Aleše Hrdličky vydala Česká ná-
rodní banka pamětní stříbrnou minci v hodnotě 200Kč. O vy-
dání mince se zasloužilo město Humpolec i Česká společnost 
antropologická. Předsedkyně společnosti byla jmenována do 
hodnotící komise soutěže medailérů na design mince a zúčast-
nila se výběru vítězného návrhu mince.

Rovněž ke konání kongresu a k výročí narození dr. Hrdlič-
ky proběhla rekonstrukce a zásadní modernizace stálé antro-
pologické expozice v muzeu Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci. 
Ve spolupráci s vedoucí muzea Dagmar Kluchovou a jejím tý-
mem na nové expozici pracovali, v roli expertů, i členové ČSA 

– doc. Eva Drozdová, dr. Kristýna Brzobohatá, doc. Miroslav 
Kopecký, doc. Lenka Vargová, doc. Ladislava Horáčková a Mgr. 
Eva Vaníčková, která spolu s akademickým sochařem Ondřejem 
Bílkem vytvořila realistickou figurínu neandertálského člově-
ka, která je středobodem expozice. Expozice získala na podzim 
roku 2020 zvláštní ocenění v soutěži Gloria musealis 2019 za 
nejlepší expozici zprovozněnou v roce 2019. Tuto cenu udělují 
společně Ministr kultury ČR, Asociace muzeí ČR a Český vý-
bor ICOM.

Město Humpolec také financovalo provoz, vytvoření a de-
sign webových stránek kongresu. Výbor kongresu se postaral 
o jejich obsah. Hrdličkův kongres má nyní i nové logo, vytvoře-
né výtvarníkem Vojtěchem Cejnkem, které odkazuje na variabi-
litu v barvě kůže člověka a potažmo tak na motto dr. Hrdličky: 
„všechno lidstvo je jednoho původu“.

Na tradičním shromáždění předsedů vědeckých společností 
sdružených v Radě vědeckých společnosti při AV ČR zastupoval 
předsedkyni společnosti v letech 2018 a 2019 dr. Andrej Shbat.

V roce 2020 byla činnost České společnosti antropologic-
ké utlumenější, protože hygienická opatření bránila spolkové 
činnosti. Přesto probíhala běžná agenda jako je zaslání účetní 
uzávěrky krajskému soudu, žádost o dotaci od Rady vědeckých 
společností a její vyúčtování či sepsání zprávy o činnosti naší 
společnosti pro tuto radu.

Na konci listopadu byly vyhlášeny volby do hlavního výbo-
ru ČSA na volební období 2021–2023. Proběhly od 23. 11. do 
23. 12. 2020. Protože se nekonaly schůze poboček, byla kandi-
dátka složena ze všech členů společnosti. Volby probíhaly do-
minantně elektronicky, ale bylo možné volit i ostatními dvěma 
způsoby. Nezaznamenala jsem stížnosti na průběh voleb. Proto 
předpokládám hladký průběh.
Vyhlášení výsledků voleb je na volební komisi ČSA.

Protože jsem jako předsedkyně společnosti pracovala po dvě 
volební období, loučím se s vámi z této funkce a přeji nové-
mu předsedovi i všem členům nově zvoleného hlavního výboru 
společnosti hodně zdaru do další práce.

V Brně 29. 1. 2021
Eva Drozdová
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Zápis  
Z UstanovUjící schůZe hlavního výborU  

České spoleČnosti antropologické  
konané online 12. 2. 2021 od 15. hodin

Dne 12. 2. 2021 od 15. hodin proběhla online přes aplikaci 
ZOOM ustanovující schůze do hlavního výboru (HV) České 
společnosti antropologické (ČSA). Svoláním schůze byla pově-
řena dr. Dana Fialová na valném shromáždění společnosti dne 
29. 1. 2021. Schůzi dr. Fialová vedla do zvolení nového předse-
dy České společnosti antropologické. Dále ji tedy vedl zvolený 
dr. Martin Čuta. V hlavním výboru odmítli být zvolení zástup-
ci podle pořadí hlasů: doc. Drozdová, doc. Vargová, doc. Ho-
ráčková, doc. Sedlak, doc. Kopecký a proto byli osloveni a na 
schůzi byli přítomni: dr. Martin Čuta, dr. Dana Fialová, dr. Ka-
teřina Vymazalová, dr. Kristýna Brzobohatá, dr. Lucie Stříbrná, 
dr. Kateřina Kikalová a doc. Lenka Vargová (stávající předsed-
kyně brněnské pobočky).

Hlavním programem schůze bylo zvolení nového předsed-
nictva hlavního výboru. Jednohlasně byli zvoleni všichni dle 
pořadí hlasů ve volbách do ČSA a funkci přijali:
•	 předseda:  Mgr. Martin Čuta, Ph.D.
•	 místopředsedkyně: Mgr. Dana Fialová, Ph.D.
•	 tajemnice:  RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D.
•	 hospodář:  Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.
•	 člen:  Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.
•	 člen:  MUDr. Kateřina Kikalová, Ph.D.

Dále bylo schváleno, že nově zvolený HV společnosti oslo-
ví náhradníky a revizory dle stanov ČSA čl. 7. Jako náhradní-
ky osloví doc. Drozdovou a doc. Vargovou. Doc. Vargová na 
schůzi s pozicí náhradníka souhlasila. Na pozici revizorů bu-
dou osloveni dr. Michaela Račanská a dr. Andrej Shbat, jako 
další v pořadí hlasů.

Nově zvolený předseda informoval o dalších krocích nového 
HV, tedy oslovení bývalé předsedkyně doc. Drozdové a o půso-
bení zástupce HV na plenárním zasedání RVS.

Další program byl ze sekce různé:

Paní dr. Kikalová (výkonná redaktorka časopisu Česká an-
tropologie) upozornila, že časopisu Česká antropologie chybí 
šéfredaktor (po smrti doc. Bláhy), bylo jednáno o tom, že by 
nový předseda společnosti ČSA dr. Čuta svolal redakční radu 
časopisu, kde je potřeba zvolit nového šéfredaktora a projednat 
další záležitosti spojené s časopisem.

Dále bylo konstatováno, že by HV měl oslovit jednotlivé po-
bočky k novým volbám do poboček, a pokud nemá pobočka 
předsedkyni (jako brněnská doc. Vargovou), tak pak tajemníky 
(doc. Kopeckého a dr. Shbata). V té souvislosti byly projedná-
vány další možnosti působení společnosti online formou a se-
tkávání se touto formou napříč všemi pobočkami.

Dále bylo jednáno o možnosti uspořádání online konferen-
ce v roce 2021 (případně v roce 2022), kdy se HV výbor shodl, 
že je nejprve nutné zjistit zájem se takové konference zúčastnit 
v řadách členů ČSA.

V Brně dne 12. 2. 2021 

zapsala Dana Fialová


