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Zápis č. 38 z jednání výboru
České společnosti pro religionistiku, o.s.,
dne 5. 10. 2021 (online)
Prezence
Přítomni:
Tomáš Bubík
Jakub Cigán
Martin Pehal
David Václavík
Jana Valtrová
David Zbíral
Omluveni:
Martin Fárek
Silvie Kotherová
Přítomno je 6 z 8 členů výboru, schůze výboru je usnášeníschopná.

Příprava valného shromáždění
Podle stanov končí v roce 2021 současnému výboru mandát, a je tedy zapotřebí
uspořádat valné shromáždění, které zvolí nový výbor.
Návrh usnesení: Výbor pověřuje tajemníka nalezením vhodného termínu konání valného
shromáždění v listopadu-prosinci 2021 a jeho svoláním.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržení: 0.

Návrh složení příštího výboru a apelační a revizní komise ČSR
V ČSR je zvykem, že návrh složení příštího výboru a apelační a revizní komise předkládá
stávající výbor (nemáme k tomuto účelu zřízenu speciální instituci jako nominační výbor
apod.). Kterýkoli člen ČSR nicméně může na valném shromáždění – či před jeho konáním
k rukám tajemníka – předložit alternativní návrh.
Proběhla diskuse o možných podobách kandidátní listiny, ze které vzešel následující
návrh:
Předseda
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Místopředsedové
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doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Tajemník
Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D.
Hospodář
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D.
Další členové výboru
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Mgr. Silvie Kotherová, Ph.D.
Mgr. Martin Pehal, Ph.D.
Mgr. Lucie Valentinová, Ph.D.
Apelační a revizní komise
PhDr. Iva Doležalová
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
Mgr. Kateřina Mildnerová, Ph.D.
Návrh usnesení: Výbor schvaluje uvedenou kandidátní listinu jako návrh, který chce
předložit valnému shromáždění, a pověřuje tajemníka, aby zjistil souhlas uvedených osob
s kandidaturou.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržení: 0.

Obměna redakční rady časopisu Religio
David Zbíral popisuje současný stav, kdy nemáme institucionalizován proces obměny
redakční rady časopisu Religio, tzn. funkce je na dobu neurčitou (do odvolání výborem).
Navrhuje, abychom zavedli periodickou obměnu rady, asi po 3 letech ve vztahu k mandátu
výboru (toto opatření by samozřejmě nevylučovalo nové funkční období členů, kteří se
činnosti redakční rady zúčastňují a nadále v ní působit chtějí). Tomáš Bubík dále podotýká,
že působení na dobu neurčitou může dokonce některé potenciální členy odrazovat, kdežto
členství na dobu určitou by dalo působení v radě jasný časový rámec.
Proběhla diskuse o možném složení budoucí redakční rady. Současný výbor předá své
podněty budoucímu výboru; vyjednávání povede a novou redakční radu již bude jmenovat
výbor budoucí.
David Zbíral dále informuje, že na základě výběrového řízení je výkonnou redaktorkou
od léta 2021 dr. Kamila Klingorová.
Návrh usnesení: Výbor pověřuje tajemníka, aby předložil valnému shromáždění návrh
usnesení, které stanoví časově omezené období členství v redakční radě Religia a princip
její obměny.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržení: 0.
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Čestné členství pro prof. Spunara a doc. Pavlincovou
Jana Valtrová připomíná zásluhy doc. Heleny Pavlincové o ČSR a časopis Religio.
Ocenění by si také zasloužil prof. Pavel Spunar.
Návrh usnesení: Výbor schvaluje navržení čestného členství doc. Pavlincové a prof.
Spunara nadcházejícímu valnému shromáždění.
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržení: 0.
Valné shromáždění ukládá tajemníkovi předložení tohoto návrhu valnému shromáždění.
V Brně dne 5. října 2021,

doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.

doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

Předseda České společnosti pro religionistiku, o.s.

Tajemník České společnosti pro religionistiku, o.s.
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