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ČESKÁ ASOCIACE PRO AFRICKÁ STUDIA 

Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, 
IČO 02504138, www.africkastudia.cz 

 

 

 

Zápis z Valného shromáždění České asociace pro africká studia   
Datum konání: 22.11.2018 

Místo konání: Praha, FF UK 

Účastníci: Hana Horáková, Vlastimil Fiala, Josef Kandert, Luboš Kropáček, Tomáš Machalík, Albert 
Kasanda, Stephanie Rudwick, Iveta Ptáčníková, Otakar Hulec, Vladimír Klíma, Kateřina Mildnerová, 
Vít Zdrálek, Dobrota Pucherová  

 

Program:  

1. Úvod 

Vlastimil Fiala uvítal přítomné a představil program jednání, který byl přítomnými schválen. 
 
Hlasování o schválení programu Valného shromáždění  
Pro: všichni 
Proti: nikdo  
 

2. Výroční zpráva asociace za rok 2017  

Hana Horáková shrnula ve svém vystoupení činnost ČAAS za předcházející rok.  

 Asociaci přibývají členové, aktuálně má ČAAS 36 členů, další čtyři osoby požádaly o členství 
v posledních týdnech.  

 Předsednictvo asociace se v roce 2017 sešlo 4x v Praze na svých pravidelných jednáních.  
 V rámci změny formátu (Bienální aranžmá) se Viva Africa konala v roce 2017 v Hradci Králové, 

v jejím rámci proběhl křest knihy/sborníku připraveného pod vedením editora Petra Skalníka 
– Česká a slovenská afrikanistika po roce 1960. 

 Časopis Modern Africa pravidelně vycházel s přispěním studií, recenzí, zpráv od našich členů. 
 I v roce 2017 byly pod záštitou ČAAS realizovány odborné přednášky pro členy asociace i 

nejširší veřejnosti. 
 Na ECAS v Bazileji v červenci 2017 byl zařazen panel Petra Skalníka, Hany Horákové a Stephanie 

Rudwick, na akci vystoupili mimo jiných také Vít Zdrálek a Kateřina Mildnerová.  
 Členové asociace se zúčastnili konference SOAS, celkový přehled aktivit a publikační činnosti 

našich členů bude uveden ve výroční zprávě. 



2 
 

 ČAAS se dále snaží reprezentovat se také vůči občanskému sektoru a neziskovým organizacím, 
přispívat k popularizaci bádání o Africe (např. Africký informační portál nabízel filmové 
produkce doprovázené moderovanou diskusí, další aktivity proběhly v Knihovně Václava Havla, 
či ve spolupráci s organizacemi Humanitas Afrika, nebo Antropofest).  

  Členové asociace rovněž vystupovali v masových médiích, kde v rámci rozhovorů, diskusních 
příspěvků či reportáží prezentovali nejrůznější témata spojená s Afrikou.  

 Předsedkyně také ve zkratce komentovala významnou událost tohoto roku – dne 16. dubna 
2018 bylo v Praze schváleno členství ČAAS v Radě vědeckých společností Akademie věd. 

 V této souvislosti byl představen výhled do budoucna – v loňském roce byl na AEGIS schválen 
návrh ČAAS na organizaci ECAS v Praze 2023. Tento fakt přináší také automatickou účast 
zástupce organizace na nadcházejících plenárních zasedáních AEGIS. Od roku 2022 do roku 
2024 bude předseda či předsedkyně ČAAS součástí předsednictva AEGIS. 

 Výroční zpráva za rok 2017 je připravována k uveřejnění a bude zavěšena na stránky ČAAS.  
 Na závěr svého vystoupení přednesla Hana Horáková rozhodnutí rezignovat na post 

předsedkyně ČAAS. Důvodem je štvavá kampaň vedená dlouhodobě proti její osobě Petrem 
Skalníkem, která ji profesně, ale především lidsky vyčerpává. Tato kampaň rovněž významně 
poškozuje asociaci. Hana Horáková se tímto nevzdává funkce platného člena předsednictva. 
Písemné odůvodnění tohoto rozhodnutí bylo rozesláno všem členům asociace dne 30. 11. 
2018.  

 
3. Hospodaření ČAAS 

Vlastimil Fiala přednesl zprávu o hospodaření asociace, kterou uvedl apelem na včasnou úhradu 
členských příspěvků (do konce roku je nutné zaplatit příspěvky za kalendářní rok 2018). 

Detailnější rozklad hospodaření ČAAS bude součásti výroční zprávy 2017. 

 

4. Aktualizace stanov  

Vlastimil Fiala představil záměr aktualizace stanov z podnětu členů a současně konstatoval, že změny 
nebude možné odhlasovat přímo na místě, neboť pro tento akt chybí potřebný počet členů. Jednotlivé 
podněty zejména od Viléma Řeháka byly následně diskutovány.  

Významným bodem byla diskuse o statutárním orgánu asociace, kdy oproti návrhu na zakotvení 
předsednictva jako statutárního orgánu převážil názor na udělení statutu pouze předsedovi a 
místopředsedovi, a to z důvodu flexibility jednání a zastupování organizace navenek.  

Zvláště byl také diskutován bod související s hlasováním per rollam – v diskusi mezi přítomnými byl 
odmítnut návrh, že mají být specifikovány konkrétní otázky, kterých se per rollam týkat a o ostatních 
se má hlasovat pouze fyzicky. Hana Horáková navrhuje, aby bylo ponecháno původní znění stanov 
s ohledem na hlasování per rollam. Přítomní se shodli, že hlasování per rollam lze akceptovat ve 
výjimečných případech i pro volbu Předsednictva asociace, ovšem za podmínky autentifikace, resp. 
zapojení takových technických nástrojů, které ošetřují možné manipulace při dálkové volbě.  

Přehled úprav bude členům zaslán společně s výzvou k hlasování o přijetí upravených stanov - per 
rollam. Úpravy stanov budou finalizovány Předsednictvem do konce roku 2018. 
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5. Konference Viva Africa 

 Kateřina Mildnerová informovala přítomné, že Univerzita Palackého Olomouc (FF) garantuje 
organizační a finanční zajištění konference pro rok 2019 s výhledem na další ročníky, a to v širším rámci 
snahy o etablování afrických studí na své půdě.  

 
6. Časopis Modern Africa  

Vlastimil Fiala informoval, že v tomto roce bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici šéfredaktora 
Modern Africa. Přihlásili se 4 kandidáti, komise UHK vybrala novou šéfredaktorku, kterou se stala 
Stephanie Rudwick. Předchozí šéfredaktor Petr Skalník obdržel oficiální poděkování od děkanky FF 
UHK. 

 
7. Informace o členství ČAAS v Radě vědeckých společností Akademie věd ČR  

Hana Horáková informovala přítomné o procesu přípravy na členství a průběhu volby, přičemž 
vyzdvihla, že ČAAS obdržela v tajné volbě největší počet hlasů z aktuálně posuzovaných žádostí. 
Členství v Radě s sebou nese i možnosti krytí části nákladů asociace, např. na členství v AEGIS.  

 
8. Různé 

Luboš Kropáček informoval, že na FF UK již neexistuje Ústav Blízkého východu a Afriky – proběhla 
změna na formálně nižší složku univerzity - katedru Blízkého východu. „Afrika“ byla z názvu zcela 
vypuštěna. Uvedl, že doporučuje ke spolupráci a členství doktoranda Víta Šarše, s ohledem na jeho 
aktivity v knihovně Jana Palacha (africké literatury).  Dále uvedl, že knihovna frankofonní africké 
literatury Jarmily Ottové bude k dispozici na FF UK. Letos v létě byla vydána kniha Na cestě 
k porozumění Orientu a Africe, která obsahuje části jeho disertace obhájené v roce 1991. 

Albert Kasanda uvedl, že přes veškerou snahu se na jeho pracovišti nepodařilo etablovat africká studia, 
nicméně do budoucna se otevírá prostor na Katedře sociálních studií FF, která poskytne platformu pro 
výuku afrických předmětů. Dále se vyjádřil k námitkám Petra Skalníka, které byly adresovány vůči jeho 
osobě. Považuje uvedené za nezakládající se na pravdě a vytržené z kontextu.  

Hana Horáková představila nabídku, se kterou se na ni obrátil Vladimír Špidla. Ten ji nominoval jako 
garantku kurzu o Africe, který proběhne v letním semestru 2019 na Masarykově demokratické 
akademii. Hana Horáková bude kontaktovat vybrané členy asociace s nabídkou přednášení v tomto 
kurzu. 

Otakar Hulec navázal na informaci Luboše Kropáčka, kladl důraz na to, aby byl Orientální ústav AV 
obsazen expertem na Afriku. Dále připomněl, že Orientální ústav vydává Archív orientální (African and 
Oriental Studies), přičemž ke konci roku vyjde 3. číslo, které bude kompletně věnováno Africe (8 
příspěvků o Africe, 4 recenze na knihy).  

Josef Kandert informoval, že stále vychází Nový Orient (4 čísla do roka), přičemž vyzval přítomné 
k publikování jejich statí v tomto časopise.   

Vladimír Klíma vyjádřil lítost nad rezignací Hany Horákové, kterou považuje za vynikající předsedkyni a 
vyzval členy asociace, aby se v zájmu úspěšného rozvoje asociace přenesli nad veškeré spory. Luboš 
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Kropáček v rámci příspěvku ke komentářům předřečníků uvedl, že afrikanistika nemusí a neměla by 
být redukována pouze na politologii. Zazněl apel na zachování a prosazování humanistického pojetí 
afrikanistiky.  

Hana Horáková se vyjádřila ke své rezignaci a vysvětlila, že k ní došla po zralé úvaze. Klíčovou motivací 
byla snaha zabránit tomu, aby ČAAS a její členové byli nadále zatahováni do vykonstruovaného sporu, 
který je založen na osobní animozitě Petra Skalníka vůči její osobě.  

Kateřina Mildnerová rovněž vyjádřila politování nad rezignaci předsedkyně a navrhla možnost 
vyloučení Petra Skalníka z ČAAS vzhledem k jeho systematickému podrývání činnosti asociace. Jako 
možnost se jeví sestavení etické komise, která by o této otázce rozhodla, v souladu se stanovami ČAAS.  
Tomáš Machalík navrhl, aby byl Petr Skalník obeslán s výzvou k vystoupení z asociace, neboť z jeho 
vyjádření dlouhodobě vyplývá velký nesoulad s její činností i personálním obsazením. Ostatní členové 
se současně nepřiklání ke stanoviskům P. Skalníka a ataky vůči Haně Horákové odsuzují. Nakonec byl 
přijat návrh Tomáše Machalíka. 

Hlasování o výzvě Petru Skalníkovi, aby sám vystoupil z ČAAS. 
Pro: všichni 
Proti: nikdo  
 

Příští Valné shromáždění proběhne v rámci Viva Africa 2019 (podzim 2019, UP Olomouc)  

 

Zápis sepsala: Kateřina Mildnerová 

Kontrolu zápisu provedla: Hana Horáková  

 

 

 

 

   

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 


