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Zápis z 14. valného shromáždění České společnosti
pro religionistiku (26. listopadu 2021 9:00)
Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvodní slovo předsedy.
Zpráva tajemníka.
Zpráva hospodáře.
Zpráva apelační a revizní komise.
Volba výboru ČSR a apelační a revizní komise.
Sbírka usnesení.
Projednání institucionalizace pravidelné obměny redakční rady časopisu
Religio.
8. Hlasování o návrzích na čestné členství.
9. Různé.

Usnášeníschopnost
Valného shromáždění se v čase zahájení (9:00) neúčastní nadpoloviční většina členů ČSR
(55 nebo více), není tedy zatím usnášeníschopná. Dle stanov bude moci přijímat usnesení
hodinu po začátku. („Valné shromáždění je schopno usnášet se za účasti alespoň poloviny
členů ČSR. Nesejde-li se do jedné hodiny od začátku shromáždění alespoň polovina členů, je
valné shromáždění usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů.“)

Úvodní slovo předsedy
Tomáš Bubík přivítal účastníky a představil ohlédnutí za 30letou historií ČSR. Připomněl
současné výzvy, např. covidovou situaci, která dopadá na výuku i naše další činnosti, zmínil
také ne zcela uspokojivý počet kvalitních uchazečů o studium religionistiky. Na druhou stranu
poukázal i na významné úspěchy: česká religionistika získává významné mezinárodní granty,
např. nedávno grant ERC, a naše publikační aktivity často směřují do zahraničí, třeba i
poněkud na úkor počtu kvalitních příspěvků docházejících do redakce časopisu Religio. ČSR
je dobře zapojena do mezinárodních struktur, je zastoupena i v jejich orgánech (aktuálně např.
funkce výkonného pokladníka v EASR) a pořádá významné mezinárodní konference
reprezentující českou religionistiku v mezinárodním prostředí, např. v tomto roce konferenci
ISORECEA v Olomouci.

Zpráva tajemníka za léta 2018-2021
 Konference spolupořádané ČSR v letech 2018-2021:
o Consciously Illicit: Transgression in Western Esotericism: Brno, 6.-7.
června 2018. Akci spolupořádal Ústav religionistiky FF MU a ČSR.
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o Historical Network Research 2018: Brno, 11.-13. září 2018. Mezinárodní
konference, účastníci porůznu z Evropy. Akci spolupořádal Ústav religionistiky
FF MU a ČSR.
o Religious Drugs: Brno, 28.-29. února 2020. Mezinárodní workshop zaměřený
na souvislosti mezi náboženstvím a drogami, využívanými mj. k navození stavů
změněného vědomí. Akci spolupořádal Ústav religionistiky FF MU a ČSR.
o ISORECEA 2021: Ve dnech 15.-17. dubna 2021 se online uskutečnila
konference International Study of Religion in Eastern and Central Europe
Association (ISORECEA), přeložená z původně plánovaného data 23.-25.
dubna 2020. Akci spolupořádala ISORECEA, Česká společnost pro
religionistiku, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
Univerzity Palackého v Olomouci a Ústav religionistiky Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity.
Přednášky ČSR: V letech 2018-2021 (stav k 26. listopadu 2021) pokračovala
přednášková činnost ČSR, je však patrný útlum ke konci období, zejména jsme
nedokázali využít šanci, kterou nám poskytlo všeobecné rozšíření komunikace na dálku
a která ČSR umožňuje pozvat odborníky z celého světa, aniž by bylo nutno hradit
jejich cestu a aniž by museli trávit čas cestováním do ČR. Přednášky ČSR tak již
nemusejí být jen vedlejším produktem fyzické přítomnosti hostů na katedrách.
Stávající tajemník doporučuje příštímu tajemníkovi zaměřit tímto směrem pozornost.
o 2018, 9. 4., Brno: Martin Slobodník (Univerzita Komenského), „Peklo na
zemi“: Tibet v čínské propagandě.
o 2018, 15. 10., Brno: Michael Coogan (Harvard Divinity School), The Bible
and Sex.
o 2018, 22. 11., Brno: Davide Scotto (Universität Basel), Medieval Christian
Strategies for Converting Muslims: Juan de Segovia on Miracle, War, Mission
and Peace.
o 2019, 22. 10., Brno: Andrea De Antoni (Ritsumeikan University), The End is
the Beginning is the End: Healing from Spirit Possession Beyond Cognition in
Contemporary Japan and Italy.
Účast členů ČSR na konferencích EASR a IAHR: Světový kongres plánovaný na
rok 2020 v novozélandském Dunedinu byl z důvodu pandemie koronaviru COVID-19
zrušen bez náhrady, příští kongres IAHR se má konat v r. 2025, místo konání zatím
nebylo oznámeno. Konference EASR probíhaly ve všech předmětných letech kromě r.
2020 (v letech kongresu IAHR se ovšem nekonávají), a sice v r. 2018 ve švýcarském
Bernu, v r. 2019 v estonském Tartu a v r. 2021 v italské Pise. V r. 2018 byla účast
členů ČSR nižší, v dalších letech uspokojivější. V r. 2022 se bude konference konat
v irském Corku (https://www.easr2022.org/), přihlašování příspěvků je možné do 10.
prosince 2021.
Účast členů ČSR v orgánech EASR a IAHR: V letech 2020-2022 působí David
Zbíral jako zástupce hospodáře EASR (od května 2021 jako výkonný hospodář).
Časopis Religio: Časopis Religio zůstává nejstabilnějším okruhem činnosti ČSR, a
zároveň finančně nejnáročnějším, zejm. v podobě 50% úvazku výkonné redaktorky. Od
léta 2021 je výkonnou redaktorkou na základě výběrového řízení dr. Kamila
Klingorová (https://www.soc.cas.cz/lide/kamila-klingorova).

Valné shromáždění vzalo na vědomí zprávu tajemníka ČSR.
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Zpráva hospodáře za léta 2019-2020
Hospodář ČSR, Jakub Cigán, představil zprávu o hospodaření ČSR v letech 2019-2020.
 Příjmy ČSR sestávají zejména z členských příspěvků, prodeje časopisu Religio,
dotace Rady vědeckých společností na podporu činnosti a na členství v mezinárodních
organizacích a plateb z časopiseckých databází. Výběr členských příspěvků
dlouhodobě zůstává na nízké úrovni.
 Výdaje ČSR tvoří zejména náklady na vydávání časopisu Religio, běžné provozní
výdaje, náklady za doménu http://www.casr.cz, náklady spojené s pořádáním
konferencí a veřejných přednášek a členské poplatky mezinárodních organizací, jejichž
je ČSR členem (EASR a IAHR), drobný spotřební majetek a bankovní poplatky.
 Hospodaření v roce 2019:
o příjmy: 78 777,30 Kč (z toho členské příspěvky 8 400 Kč, prodej časopisu
Religio 3 900 Kč, dotace RVS 64 016 Kč, platby z časopiseckých databází
751,30 Kč).
o výdaje: 75 008,44 Kč (z toho náklady na vydávání a distribuci časopisu Religio
56 788 Kč, poplatky za členství v mezinárodních organizacích (IAHR a EASR)
14 016,44 Kč, poplatek za doménu casr.cz 265 Kč, drobný spotřební materiál
631 Kč, bankovní poplatky 3 073 Kč).
o celkový finanční výsledek: 3 768,86 Kč.
 Hospodaření v roce 2020:
o příjmy: 91 197,89 Kč (z toho členské příspěvky 12 400 Kč, prodej časopisu
Religio 3 970 Kč, dotace RVS 74 034 Kč, platby z časopiseckých databází
793,89 Kč).
o výdaje: 82 440,85 Kč (z toho náklady na vydávání a distribuci časopisu
Religio 66 060 Kč, poplatky za členství v mezinárodních organizacích (IAHR
a EASR) 14 034,86 Kč, poplatek za doménu casr.cz 264,99 Kč, bankovní
poplatky 2 069 Kč).
o celkový finanční výsledek: 8 757,04 Kč
 Hospodaření v roce 2021 (stav k 12. 11. 2021): 95 169,94 Kč (bankovní účet 91
725,94 Kč, pokladna 3 444 Kč)
o příjmy, výdaje a celkový finanční výsledek za rok 2021 prozatím nevyčísleny.
Aktuální počet členů (k 12. 11. 2021): 110
Diskuse:
 Číslo bankovního účtu by mělo být přidáno na web ČSR, aby bylo jednoduše dostupné.
Provede tajemník.
 Proběhla diskuse o neplatících členech, zazněly názory o striktnější i méně striktní
revizi členské základny. Tajemník informoval, že na prosbu, aby ti, kdo již nechtějí být
členy, tuto skutečnost oznámili, nikdo nereagoval (osloveni jen členové, u nichž máme
evidovánu emailovou adresu).
Valné shromáždění vzalo na vědomí zprávu hospodáře ČSR za léta 2019-2020.
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Zpráva apelační a revizní komise za léta 2019-2020
Iva Doležalová představila zprávu apelační a revizní komise.
Členové revizní a apelační komise provedli dne 24. listopadu 2021 kontrolu hospodaření
České společnosti pro religionistiku za léta 2019-2020. Komise neshledala v hospodaření
ČSR žádné nedostatky.
Valné shromáždění vzalo na vědomí zprávu apelační a revizní komise ČSR.

Usnášeníschopnost
Je 10:00. Tajemník konstatuje, že je schůze nyní usnášeníschopná bez ohledu na počet
přítomných členů.

Volba výboru ČSR a apelační a revizní komise
Valné shromáždění projednalo následující návrh složení výboru a apelační a revizní
komise v letech 2022-2024, předložený ve shodě se zvyklostmi stávajícím výborem (souhlas
kandidátů byl zajištěn):
Předseda
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Místopředsedové
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
Mgr. Silvie Kotherová, Ph.D.
Mgr. Martin Pehal, Ph.D.
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Mgr. Lucie Valentinová, Ph.D.
Apelační a revizní komise
PhDr. Iva Doležalová
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.
Mgr. Kateřina Mildnerová, Ph.D.
Hlasování o postupu volby: Tajemník ČSR představil následující návrh postupu volby,
navazující na praxi v několika předchozích volbách: pokud nebude na danou pozici navržen
žádný jiný kandidát, bude se o obsazení dané funkce hlasovat veřejně. V opačném případě se
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o dané funkci bude hlasovat tajnou volbou. U funkcí předsedy, místopředsedů, tajemníka a
hospodáře se navrhuje volit po jednotlivých jménech. U dalších členů výboru a u členů
apelační a revizní komise se navrhuje volit souhrnně v případě veřejné volby, v případě tajné
volby budou zvoleni ti, kteří v tajné volbě získají v součtu nejvyšší součet hlasů.
Hlasování o tomto návrhu: pro: 18, proti: 0, zdržel(a) se: 0. Návrh je přijat.
Předseda: nebyl navržen žádný jiný kandidát na tuto funkci, hlasuje se tedy veřejně o
stávajícím návrhu (David Zbíral). Hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel(a) se: 1.
Místopředsedové: nebyl navržen žádný jiný kandidát na tuto funkci, hlasuje se tedy
veřejně o stávajícím návrhu (Tomáš Bubík a Jana Valtrová). Hlasování: Tomáš Bubík: pro:
17, proti: 0, zdržel(a) se: 1. Jana Valtrová: pro: 17, proti: 0, zdržel(a) se: 1.
Tajemník: nebyl navržen žádný jiný kandidát na tuto funkci, hlasuje se tedy veřejně o
stávajícím návrhu (Jakub Havlíček). Hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel(a) se: 1.
Hospodář: nebyl navržen žádný jiný kandidát na tuto funkci, hlasuje se tedy veřejně o
stávajícím návrhu (Jakub Cigán). Hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel(a) se: 1.
Další členové výboru: nebyl navržen žádný jiný kandidát, hlasuje se tedy veřejně o
stávajícím návrhu (Silvie Kotherová, Martin Pehal, David Václavík, Lucie Valentinová).
Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel(a) se: 3.
Apelační a revizní komise: nebyl navržen žádný jiný kandidát, hlasuje se tedy veřejně o
stávajícím návrhu (Iva Doležalová, Aleš Chalupa, Kateřina Mildnerová). Hlasování: pro:
16, proti: 0, zdržel(a) se: 2.
Výsledky voleb: Byl zvolen výbor a apelační a revizní komise ve výše uvedeném složení.

Sbírka usnesení
Některá usnesení valného shromáždění se netýkají základních parametrů fungování ČSR a
nevyžadují změnu stanov, přitom však mají trvalejší charakter a bylo by užitečné nemít je
rozptýlené po zápisech z valných shromáždění, nýbrž je mít pohromadě formou sbírky,
analogicky k By-Laws EASR a IAHR. Tajemník proto navrhuje, aby byla usnesení
shromažďována ve sbírce usnesení, technicky by šlo o stránku na webu. Revizním orgánem
by byla, stejně jako v dalších analogických případech, apelační a revizní komise.
Z diskuse vzešel následující návrh usnesení:
„ČSR zřizuje sbírku usnesení, která mají trvalejší charakter a současně nevyžadují změnu
stanov ČSR.“
Hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel(a) se: 1.
Usnesení je přijato.

Zahájení mandátu výboru a apelační a revizní komise k 1. lednu
Stanovy určují: „Výbor je volen valným shromážděním na dobu 3 let“ a „Funkční období
členů apelační a revizní komise je tříleté“. Konání valného shromáždění se však často
přizpůsobuje datům konání religionistických konferencí, což může vést k různě dlouhému
funkčnímu období, např. někdy jen 2,25 let, jindy třeba i 3,9 let. Další nevýhodou stávající
praxe je, že hospodář nastupuje a je nahrazován v průběhu roku, nikoli v rytmu finančních let.
Z těchto a dalších důvodů má např. EASR tu praxi, že je funkční období zahájeno vždy k 1.
lednu a ukončeno k 31. prosinci a trvá přesně 3 kalendářní roky.
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Z diskuse vzešel následující návrh usnesení:
„Tříleté funkční období výboru i apelační a revizní komise ČSR začíná 1. lednem roku
následujícího po zvolení.“
V současné chvíli je přítomno 15 účastníků.
Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdržel(a) se: 1.
Usnesení je přijato.

Redakční rada Religia – periodická obměna
Stanovy určují: „Redakční radu jmenuje výbor ČSR se souhlasem vedoucího Ústavu
religionistiky FF MU. Alespoň čtvrtina členů redakční rady je zároveň pracovníky Ústavu
religionistiky FF MU. Šéfredaktora (šéfredaktory) jmenuje výbor ČSR se souhlasem
vedoucího Ústavu religionistiky FF MU.“
Současný stav je ten, že nemáme institucionalizován proces obměny redakční rady
časopisu Religio, tzn. funkce je na dobu neurčitou (do odvolání výborem, k němuž ale
nedochází periodicky), což jednak znesnadňuje jmenování nových členů, jednak může
působení na dobu neurčitou i některé potenciální členy redakční rady odrazovat, zatímco
členství na dobu určitou by dalo působení v radě jasný časový rámec. Je proto k úvaze, zda
nezavést periodickou obměnu rady, patrně po 3 letech ve vztahu k mandátu výboru (toto
opatření by samozřejmě nevylučovalo nové funkční období členů rady, které výbor opětovně
jmenuje). Spíše než o změnu úpravy ohledně redakční rady jde o zavedení praxe, kdy výbor,
který se nově ujímá funkce, do dvou měsíců od nástupu jmenuje novou redakční radu. Tato
úprava nezasahuje do stanov a nevyžaduje jejich úpravu.
Tajemník navrhuje následující usnesení:
„Období členství v redakční radě časopisu Religio je tříleté a je ukončeno jmenováním
nové redakční rady. Členové rady mohou být jmenováni opakovaně. Nově zvolený výbor
ČSR vždy do tří měsíců od zahájení výkonu funkce jmenuje redakční radu časopisu Religio.
Výbor určí datum, ke kterému vejde jmenování v platnost, tak, aby byl zajištěn hladký
přechod mezi funkčním obdobím staré a nové rady a nebyla narušena příprava na zasedání
rady. Za související komunikaci zodpovídá tajemník, který může tuto komunikaci nebo její
část delegovat na výkonného redaktora Religia.“
V současné chvíli je přítomno 15 účastníků.
Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdržel(a) se: 0.
Usnesení je přijato.

Etická komise
Výbor ČSR předběžným opatřením zřídil Etickou komisi ČSR pro výzkum, které lze
předkládat k posouzení záležitosti etiky výzkumných projektů. Vznik tohoto orgánu ČSR
však dosud nebyl předložen k projednání valnému shromáždění ČSR.
Tajemník proto navrhuje následující usnesení:
„Valné shromáždění zřizuje Etickou komisi ČSR pro výzkum, která je minimálně
pětičlenná a má vždy lichý počet členů. Komisi jmenuje výbor ČSR.“
V současné chvíli je přítomno 12 účastníků.
Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel(a) se: 0.
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Usnesení je přijato.

Slovo nového předsedy ČSR
Nový předseda ČSR, David Zbíral, poděkoval členům za podporu společnosti a
předchozímu předsedovi, Tomáši Bubíkovi, vyjádřil uznání za jeho práci v čele společnosti.
Shrnul úkoly ČSR a vyzdvihl roli religionistických pracovišť, bez kterých by nebyla ČSR
myslitelná.

Čestné členství
Výbor ČSR předkládá valnému shromáždění návrh na čestné členství doc. Heleny
Pavlincové a prof. Pavla Spunara v ČSR za zásluhy o ČSR a časopis Religio.
V současné chvíli je přítomno 11 účastníků.
Čestné členství doc. Heleny Pavlincové: pro: 11, proti: 0, zdržel(a) se: 0.
Čestné členství prof. Pavla Spunara: pro: 11, proti: 0, zdržel(a) se: 0.

Různé
 Lucie Valentinová představila obnovenou religionistiku na Katedře filosofie a
religionistiky Univerzity Pardubice.
 Tomáš Bubík představil novou knihu v anglické a české mutaci: Tomáš Bubík a
Jakub Havlíček (eds.), Academic Study of Religions in a Cognitive,
Anthropological and Sociological Perspective (Olomouc: Palacký University
Olomouc 2021), a Tomáš Bubík a Silvie Kotherová (eds.), Religionistika
v kognitivní, antropologické a sociologické perspektivě (Olomouc: Univerzita
Palackého v Olomouci 2021).
 Přednášky ČSR doporučujeme přenášet i online, aby se mohlo zúčastnit více členů
ČSR.

Přepis prezenční listiny
Andrea Beláňová
Tomáš Bubík
Jakub Cigán
Iva Doležalová
Jiří Dynda
Jakub Havlíček
Aleš Chalupa
Silvie Kotherová
Giuseppe Maiello
František Novotný
Dalibor Papoušek
Martin Pehal
Michal Puchovský
Jan Rokyta
David Václavík

ČSR
Čes ká s po l ečn o st p ro r e lig io n ist ik u , o. s. , Arn a Nová ka 1, 60 2 0 0 Brn o

Lucie Valentinová
Jana Valtrová
David Zbíral
V Brně dne 26. 11. 2021

doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.

doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

Předseda České společnosti pro religionistiku

Tajemník České společnosti pro religionistiku

