


Na rok 140. výročí vzniku 
sociální demokracie jsme coby 
nejvýznamnější akci připravili 
slavnostní konferenci. Proběhla 
13. listopadu 2018 v pražském 
Mánesu za účasti více než jednoho 
sta lidí z širokého okruhu sociální 
demokracie a za účasti řady 
zahraničních hostů. Mimořádnou 
pozornost sklidilo jak vystoupení 
profesora Jürgena Kocky 
o historických kořenech sociální 
demokracie, tak vystoupení docenta 
Michela Perottina pozastavující 
se u dlouhodobosti existence 
české sociálně demokratické 
strany nebo politologa Henninga 
Meyera a politoložky Kateřiny 
Smejkalové o úkolech sociální 
demokracie v době digitalizace.

V roce 140. výročí sociální 
demokracie v českých zemích 
jsme také vydali druhé vydání 
ilustrované knižní publikace Za 
svobodu, spravedlnost a solidaritu 
a edici historických programů 
sociální demokracie věnovaných 
hospodářské demokracii pod 
názvem Demokracie a socialismus.
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politolog Henning Meyer a politoložka 

Kateřina Smejkalová, Konference ke 140. výročí 

sociální demokracie v českých zemích



Vážené dámy, 
vážení pánové, 

vzdělávání o politice získává své 
místo v povědomí široké veřejnosti. 
Politické instituty jako nástroj 
vzdělávání o politice existují první 
rok a prvních šest měsíců — od 
léta 2018 — mohly také čerpat 
veřejné prostředky na svou činnost. 
Jsem rád, že jsme s Masarykovou 
demokratickou akademií mohli 
být u vzniku formálních pravidel 
pro politické instituty od počátku. 
Je nám jasné, že důležitý úkol 
i veřejné prostředky, které k němu 
máme svěřené, vyžadují jak kvalitní 
práci, tak otevřenost, pokud jde 
o prezentaci jejích výsledků. 

Masarykova demokratická akademie 
se vzdělávání v politice věnuje 
už 122 let. Vždy jsme přitom dbali 
na vysvětlování pravidel, kterými 
se politika a politické rozhodování 
řídí. Stejně tak jsme se snažili 
formulovat nové a době odpovídající 
sociálně demokratické odpovědi 
na nejrůznější veřejně diskutované 
otázky. Stejným směrem budeme 
postupovat i jako politický institut 
České strany sociálně demokratické. 

Rok 2018 byl z pohledu Masarykovy 
demokratické akademie rokem 
příprav na novou podobu financování 
i činnosti. Zřídili jsme vědeckou 
radu a jsem velmi rád, že se funkce 
jejího předsedy ujal mezinárodně 
renomovaný politolog profesor 
Petr Drulák. Díky spolupráci s ním 
jsme pak mohli za členy vědecké 
rady pozvat téměř tři desítky 
akademiček a akademiků nejen ze 
společensko-vědních oborů, ale 
i kateder a ústavů ochrany přírody 
a digitálních technologií. Naším 

úkolem totiž je v první řadě formulace 
podnětů pro sociálně demokratickou 
politiku v době digitalizace 
a rostoucích ekologických problémů. 

Přinášet do české debaty 
mezinárodní podněty a zastupovat 
českou debatu v zahraničí se 
neobejde bez spolupráce se 
zahraničními partnery. V tomto směru 
si vážím, že ochotu spolupracovat 
s Masarykovou demokratickou 
akademií vyjádřil i vídeňský 
Institut věd o člověku — prestižní 
společenskovědní centrum, díky 
kterému by se nám mělo podařit 
přivést do České republiky světově 
nejuznávanější představitele 
a představitelky sociálních 
věd a politické teorie. 

Náš rok 2018 ale zdaleka nebyl 
věnován jen přípravám. Provedli jsme 
v krajských a okresních městech 
cyklus debat Projektu Evropa. Nejenže 
tak víme, že lidé podporují Evropskou 
unii jako projekt, díky kterému u nás 
rostou mzdy a který nám zajišťuje 
hospodářský růst. A že pro mladé 
lidi nabídka cestování bez celníků 
a psů na hranicích už není zajímavá, 
protože jiný způsob cestování ani 
neznají. Ale především jsme mohli 
dát dohromady širokou koalici 
politických stran, politických institutů, 
zaměstnavatelských a odborových 
organizací, jejichž zástupci se debat 
město od města účastnili. Liší se 
v názorech na podobu Evropské unie, 
jako se liší v názorech na budoucnost 
České republiky. Berou ale Evropskou 
unii za společný prostor pro 
politickou debatu o pravidlech. 

Pokračovali jsme také ve vydávání 
knih a studií. Nově tak mají čeští 
odborníci i veřejnost k dispozici 
třeba zelenou knihu k digitálním 
platformám, kterou připravilo 
spolkové ministerstvo hospodářství 
a energetiky. Velký úspěch mělo 
v roce stého výročí republiky vydání 
životopisu Tomáše G. Masaryka, 
které pod názvem Velký starý muž 
napsal koncem třicátých let sociálně 
demokratický novinář Josef Hofbauer. 

Rok 2019 je pro Masarykovu 
demokratickou akademii rokem plné 
práce na sociálně demokratickém 
výkladu třiceti let společenské, 
politické a hospodářské transformace. 
Chtěli bychom přispět nejenom 
dvojicí publikací a mezinárodní 
konferencí, ale i trvalou přítomností 
ve veřejném prostoru. A nebude to 
zdaleka jen v celostátních médiích, 
v Praze a v krajských městech, 
ale i všude tam, kde působí naši 
členové nebo kluby Masarykovy 
demokratické akademie. 

PhDr. Lubomír Zaorálek,
předseda 

Úvodní slovo 
předsedy MDA



Vážené dámy, 
vážení pánové, 

úkoly a cíle politických institutů 
i nástroje, které mají ve své 
práci využívat, jsou inspirovány 
dlouholetou tradicí práce 
politických nadací v západní Evropě. 
Inspirujeme se nejen u celoněmecké 
Friedrich-Ebert-Stiftung nebo 
v Sasku působící sociálně 
demokratické vzdělávací organizace 
Herbert-Wehner-Bildungswerk 
nebo u francouzské Fondation 
Jean-Jaurès, ale i u našich partnerů 
v Belgii, Švédsku nebo Portugalsku. 
Jsem více než rád, že můžeme být 
platným členem celoevropské sítě 
sociálně demokratických think-tanků 
a vzdělávacích organizací Nadace pro 
evropská progresivní studia (FEPS). 

V úvodu výroční zprávy je ovšem na 
místě nejen hovořit o inspiracích, ale 
především poděkovat organizacím 
a lidem, se kterými jsme mohli 
v minulém roce spolupracovat. Jsem 
rád, že naším nejvýznamnějším 
partnerem zůstala pražská kancelář 
Friedrich-Ebert-Stiftung a její 
ředitelka paní Anne Seyfferth. Díky 
spolupráci s FES jsme nejen provedli 
osmý ročník česko-slovenské 
Akademie sociální demokracie, 
ale třeba i připravili pracovní 
cestu do berlínského ústředí 
FES a Spolkového sněmu pro 
pětici sociálně demokratických 
poslanců a poslankyň. 

Před komunálními volbami na 
podzim 2018 jsme společně s FES 
provedli debatu o regulaci trhu s byty 
a možnostech obecní výstavby 
na příkladu Mnichova, Lipska 
a Drážďan a na letošní rok z této akce 
chystáme i písemný výstup, který 

by měl popsat konkrétní legislativní 
možnosti německých samospráv. 

Masarykova demokratická 
akademie je již tradičně partnerem 
akademických pracovníků a pracovišť 
v České republice. Jsem rád, že 
mohu poděkovat Masarykovu ústavu 
a Archivu Akademie věd ČR a jejímu 
řediteli doktoru Luboši Velkovi za 
spolupráci na vydání knihy Josefa 
Hofbauera Velký starý muž. Sociálně 
demokratický životopis prvního 
československého prezidenta 
a zakladatele naší Akademie napsaný 
navíc koncem třicátých let je nejenom 
přínosem pro studenty a další 
zájemce o meziválečnou republiku, 
Masaryka a sociální demokracii, byl 
také přínosem k rozvoji standardů 
naší vydavatelské práce. 

V roce 2018 jsme mohli znovu 
spolupracovat na evidenci 
fondu Knihovny MDA s Ústavem 
informačních studií a knihovnictví 
Filozofické fakulty Karlovy univerzity. 
Ke konzultacím k projektu digitální 
společnosti nás přizval Výzkumný 
ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

Nelze zde vyjmenovat všechny 
naše spolupracovníky, leckteré 
rozpracované projekty spatří 
světlo světa až v roce 2019. Dovolte 
mi zde ale zopakovat zkušenost, 
která je pro mě samého nesmírně 
pozitivním překvapením. Ochota 
nejvýznamnějších akademiků 
a akademiček a etablovaných 
akademických institucí ke spolupráci 
s Masarykovou demokratickou 
akademií na společných projektech, 
ať jde o vydavatelskou činnost, 

společné konference nebo jednotlivé 
přednášky, je velmi velká. 

Je to ocenění naší dosavadní práce 
a zejména závazek do prvního 
roku, ve kterém se budeme moci 
jako politický institut věnovat této 
práci skutečně plnohodnotně.

PhDr. Vladimír Špidla, 
ředitel 

Úvodní slovo 
ředitele MDA 



.
 
Úředníci samospráv, sociální 
demokraté z různých úrovní strany 
i samosprávy i lidé z dalších stran 
a z neziskových organizací se 
účastnili druhého ročníku kurzu 
Moderní město. Garanty našeho 
vzdělávacího program v roce 
2018 byli Ing. arch. Jan Auerbach 
a ředitel MDA dr. Vladimír Špidla. 

Na přednáškách Moderního 
města vystupují lidé z univerzit, 
politiky, samosprávy i nevládních 
organizací. V roce 2018 mohli 
účastníci a účastnice vyslechnout 
mj. přednášku bývalého primátora 
Bratislavy Milana Ftáčnika o politice 
bydlení v čtyřsettisícovém městě. 
Vystoupili i dr. Veronika Šindlerová 
z Fakulty architektury ČVUT 

Moderní město. 
Jak vytvořit dobré 
místo k životu. 
Kurz o urbanismu, územním 
plánování a udržitelném rozvoji měst

s přednáškou o územním plánování 
a pravidlech, díky kterým mohou 
být veřejné služby lidem ve 
městech skutečně dostupné, 
a prof. Karel Maier z FA ČVUT na 
téma města krátkých vzdáleností.

závěrečné setkání kurzu Moderní město



MDA je instituce s dlouholetou 
tradicí ve vzdělávání i zkušenostmi 
s popularizační a odborně politickou 
prací. Úkolem a posláním MDA je 
představovat sociálně demokratické 
pohledy na politické a společenské 
otázky, podporovat účast občanů 
a občanek na politickém dění 
a rozvíjet politickou kulturu založenou 
na důvěře veřejnosti v instituce 
demokratického státu. Masarykova 
demokratická akademie navazuje 
na práci Dělnické akademie 
a Masarykovy dělnické akademie 
a v oblasti vzdělávání a politické 
programatiky působí od roku 1896. 

MDA je prostor, na kterém se 
s tématy a přístupy setkávají 
akademici a akademičky, mladí lidé, 
politici a političky, lidé pracující 
v nevládních organizacích i zástupci 
a zástupkyně široké veřejnosti. 

MDA je formálně zapsaný spolek, 
od roku 2018 působí jako politický 
institut České strany sociálně 
demokratické. Ke dni 31. prosince 
2018 měla MDA 174 členek a členů. 

MDA působí v jedenácti regionálních 
klubech, kde sdružuje účastníky 
a účastnice blízké sociálně 
demokratickému hnutí. Každoročně 
tak díky členům a členkám MDA 
probíhají desítky přednášek, exkurzí 
nebo společenských setkání 
napříč Českou republikou. Kluby 
MDA k 31. prosinci 2018 působily 
v Brně, Bruselu, Karviné, Kroměříži, 
Olomouci, Pardubicích, Plzni, 
Praze, Praze 5, Třebíči a Zlíně. 

Masarykova 
demokratická 
akademie 
politický institut ČSSD 

V roce 2018 jsme se v MDA věnovali 
převážně tématům:  

 ■ evropské politiky,  

 ■ politického systému 
a institucí demokratického 
státu, 

 ■ hospodářské politiky 
a budoucnosti práce,  

 ■ trvale udržitelného rozvoje 
a moderního urbanismu,  

 ■ role médií v demokratické 
společnosti, 

 ■ 140. výročí sociální 
demokracie v českých zemích. 

K našim výstupům patří texty 
popisující sociálně demokratické 
přístupy k jednotlivým tématům, 
překlady publikací vzniklých 
v zahraničí, videa či tematické weby.

Součástí MDA je také veřejná 
knihovna, která je určena pro 
odbornou veřejnost zabývající 
se zejména dějinami politického 
stranictví, politologie a dalších 
společenských věd a nabízí 
mj. meziknihovní výpůjční 
či poradenské služby.

Trvalou součástí činnosti členů MDA 
jsou veřejná vystoupení, komentáře, 
analýzy a diskuse k aktuálnímu 
dění v politice i ve společnosti. hejtman Pardubického kraje 

a místopředseda ČSSD Martin Netolický, 

Konference ke 140. výročí sociální 

demokracie v českých zemích



8. ročník Akademie sociální 
demokracie (ASD) proběhl od 
května do prosince 2018 za účasti 
čtyřiadvaceti účastníků a účastnic 
z České a Slovenské republiky. 
Uspořádat jsme ho mohli díky 
spolupráci s pražskou a bratislavskou 
kanceláří Friedrich-Ebert-Stiftung 
a bratislavským Institutem ASA. 

ASD nabízí v šesti víkendech 
účastníkům a účastnicím 
přednášky a semináře na témata 
dějin, hodnot a programu sociální 
demokracie, věnuje se veřejným 
a sociálním politikám, postojům 
sociální demokracie v hospodářské 
a zahraniční politice. V roce 2018 
jsme se soustředěněji věnovali 
otázce obnovy bývalých uhelných 
regionů České republiky. 

Mezi absolventy Akademie sociální 
demokracie patří mezi jinými 
ministryně práce a sociálních věcí 
vlády ČR Jana Maláčová nebo premiér 
Slovenské republiky Peter Pellegrini. 
Společně s nimi se osmi ročníků 
ASD účastnilo na sto padesát lidí 
z prostředí odborů, neziskových 
organizací, médií a české a slovenské 
sociálně demokratické strany. 

Akademie 
sociální 
demokracie 

8. ročník Akademie sociální demokracie



MDA spolupracuje s širokou škálou 
vzdělávacích a výzkumných institucí, 
mezinárodních organizací, politických 
nadací či neziskových organizací 
a dalšími institucemi obdobné 
politické a kulturní orientace.

V roce 2018 jsme spolupracovali mj. 
s následujícími organizacemi: 

 ■ Český svaz 
vědeckotechnických 
společností, z. s. 

 ■ Ekumenická akademie, z. s. 

 ■ Friedrich-Ebert-Stiftung, 
zastoupení v České 
a Slovenské republice (FES) 

 ■ innogy 

 ■ Institut ASA 

 ■ Masarykovo demokratické 
hnutí, z. s.  

 ■ Masarykův ústav a Archiv 
Akademie věd ČR, v. v. i. 

Spolupracujeme 
doma… …i v zahraničí

Hlavním zahraničním partnerem 
Masarykovy demokratické akademie 
v roce 2018 byla Nadace pro evropská 
progresivní studia (FEPS). S ní 
jsme jednali nejen o spolupráci 
na společných projektech, jakým 
byl například pražský kulatý stůl 
z cyklu Výzvy pro Evropu / Call to 
Europe, ale i o přípravě projektů 
na rok 2019. Do konce roku 2018 
byla dohodnuta spolupráce mj. na 
sociologickém průzkumu práce 
na digitálních platformách pod 
názvem Digital Footprint nebo na 
spolupořádání 3. ročníku Pražské 
konference o sociální Evropě. 

Ve spolupráci s FES jsme připravili 
pracovní cestu do jejího berlínského 
ústředí a Spolkového sněmu pro 
skupinu pěti sociálně demokratických 
poslanců a poslankyň.

Na Slovensku jsme spolupracovali 
s Institutem ASA na 8. ročníku 
Akademie sociální demokracie 
a organizací Proforum. 

 ■ Nadace Jeana Jaurèse  

 ■ Nadace pro evropská 
progresivní studia (FEPS)  

 ■ Nakladatelství 
Burian a Tichák, s. r. o. 

 ■ Seliger-Gemeinde 

 ■ Ústav informačních studií 
a knihovnictví Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy 

 ■ Výzkumný ústav práce 
a sociálních věcí, v. v. i. 

Kromě řady pracovních schůzek 
a jednání jsme se zúčastnili 
i slavnostního otevření pražské 
kanceláře Rosa-Luxemburg-Stiftung. 
Od června 2018 díky tomu 
v Praze působí kanceláře všech 
politických nadací působících při 
politických stranách zastoupených 
ve Spolkovém sněmu. 

mluvčí SPD pro evropskou politiku a poslanec 

Spolkového sněmu Christian Petry, premiér 

Slovenské republiky Peter Pellegrini, 

místopředseda ČSSD a poslanec 

Roman Onderka a ředitelka zastoupení 

Friedrich-Ebert-Stiftung v České a Slovenské 

republice Anne Seyfferth, zahájení 8. ročníku 

Akademie sociální demokracie v Bratislavě



Vnější 
prezentace
Kancelář MDA rozesílá 
v několikatýdenních intervalech 
newsletter s pozvánkami na budoucí 
akce MDA a spřátelených organizací, 
informacemi o nových publikacích 
nebo pracovních nabídkách 
v českých a zahraničních institucích 
sociálně demokratického hnutí. 
Informace o aktivitách MDA lze 
snadno sledovat i na sociálních sítích 
Facebook a Twitter a na naší webové 
stránce a webových stránkách našich 
projektů, mj. www.projektevropa.cz. 

Během roku 2018 jsme spustili nový 
tematický web lidovedomy.cz. Cílem 
je sbírat místa paměti sociálně 
demokratického hnutí — fotografie 
a adresy Lidových domů, místa 
narození sociálně demokratických 
politiků a političek a místa jejich 
posledního odpočinku nebo 
místa významných politických 
shromáždění — třeba oslav Svátku 
práce nebo demonstrací za 
všeobecné volební právo. Ke konci 
roku 2018 jsme shromáždili ke dvěma 
stovkám takovýchto pamětních míst. 

Během podzimu 2018 jsme pak 
dokončili a úspěšně představili sérii 
videospotů, na kterých představitelé 
sociálně demokratického hnutí 
komentují úryvky z textů sociálně 
demokratických programů a jiných 
historických dokumentů týkajících 
se dělnického hnutí a sociální 
demokracie. Projektu se účastnili: 
J. Dienstbier, A. Gajdůšková, 
J. Hamáček, K. Hrubý, R. Onderka, 
P. Pavlík, V. Špidla a K. Valachová. 

Masarykova demokratická akademie 
patří mezi nejcitovanější české 
politické think-tanky, pod naší 
hlavičkou vystupují zejména političtí 
komentátoři Patrik Eichler a Lukáš 
Jelínek a ekonom Michal Pícl. Pod 
hlavičkou MDA pravidelně veřejně 
vystupuje i Vladimír Špidla. Kromě 
veřejnoprávních médií (České televize 
a Českého rozhlasu) se naši autoři 
a autorky pravidelně objevují v deníku 
Právo, Deníku Referendum nebo 
dvouměsíčníku Listy. Publikovali 
jsme ale i v celoevropském časopisu 
Progressive Post, Lidových novinách 
nebo na webech Info.cz a Tiscali.cz. 

Média veřejné 
služby a jak je 
udržet při životě
Jednou z veřejně nejviditelnějších 
akcí Masarykovy demokratické 
akademie se v uplynulém roce 
stal seminář Média veřejné služby 
a jak je udržet při životě. Pod 
záštitou místopředsedy Poslanecké 
sněmovny PČR Tomáše Hanzela a za 
účasti ministra kultury Antonína 
Staňka se v sále Státních akt 
Poslanecké sněmovny PČR sešlo 
několik desítek zástupců médií, 
politiky a akademického světa. 

Debata byla odpovědí na útoky 
populistů a extrémní pravice na 
nezávislost veřejnoprávních médií. 
Jedním z jejích výstupů byla 
jasně formulovaná potřeba zvýšit 
stávající koncesionářské poplatky.

předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček 

a poslankyně za ČSSD Alena Gajdůšková 

a Kateřina Valachová, videospoty ke 140. výročí 

sociální demokracie v českých zemích



Ve spolupráci Masarykovy 
demokratické akademie, 
Nakladatelství Burian a Tichák, 
Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, 
Masarykova demokratického hnutí, 
Seliger Gemeinde, Ústavu Tomáše 
Garrigua Masaryka a Ernst & Gisela 
Paul Stiftung vyšel na podzim 2018 
poprvé český překlad životopisu 
T. G. Masaryka napsaný na podzim 
1938 novinářem Josefem Hofbauerem. 

Hofbauer, přesvědčený sociální 
demokrat, v díle popisuje Masarykův 
život a jeho působení a vykresluje 
republiku, která nabízela občanům 
německé národnosti stejné možnosti 
jako Čechoslovákům. V roce 1938, kdy 
se už většina sudetských Němců od 
Československé republiky odvrátila, 

Josef Hofbauer: 
Velký starý muž. 
Kniha o Masarykovi

představuje Hofbauerova kniha jeden 
z posledních pokusů demokratických 
sudetských Němců, jak získat své 
krajany pro republiku a vyrvat je 
ze spárů Sudetoněmecké strany. 

Prezentace knihy se v Praze v pondělí 
22. října 2018 zúčastnili vnuci Josefa 
Hofbauera Harry a Peter Hofbauerovi.

vnuci Josefa Hofbauera Harry a Peter 

Hofbauerovi, křest knihy Velký starý muž



Základní informaci o hospodaření 
MDA za rok 2018 poskytuje přiložená 
zpráva auditora včetně výkazu 
zisku a ztráty. Celkové výnosy 
hospodaření za rok 2018 činily 
8 155 tis. Kč. Hlavním zdrojem příjmů 
v roce 2018 byl příspěvek na činnost 
politického institutu ČSSD ve výši 
7 636 667 milionu Kč. Dalšími příjmy 
byly honoráře za služby, dary od 
fyzických osob, kurzovné, příjmy 
z prodeje či na vydání publikací 
nebo příjmy z členských příspěvků. 

Náklady na zaměstnance včetně 
krátkodobých smluv a DPP 
v roce 2018 činily 2 040 tis. Kč, do 
čehož jsou započítány i odměny 
přednášejícím v klubech MDA či 
odměny pro grafiky či překladatele. 

Darem na činnost Masarykovy 
demokratické akademie v roce 2018 
nejvíce přispěl pan Petr Kučera. 
Jemu i dalším dárcům děkujeme.

MDA používala v roce 2018 dle zákona 
tři bankovní účty u Raiffeisenbank. 
Převod prostředků na účtech do 
roku 2019 činil 4 140 982,96 Kč. 

Hospodaření

poslankyně za ČSSD Alena Gajdůšková, 

I. viceprezident Svazu průmyslu 

a dopravy ČR Jan Rafaj a vedoucí 

zahraničního odboru České pirátské strany 

Markéta Gregorová, Projekt Evropa ve Zlíně



Seminář pod vedením bývalého 
ministra školství prof. Stanislava 
Štecha probíhá od října 2018 do dubna 
2019. Účastníky provází základními 
tématy českého školství a formuluje 
z nich politická doporučení. 

Zaznělo například, že předškolní 
vzdělávání zásadně podporuje 
společenskou soudržnost, 
pomáhá k přípravě na školní 
docházku a zásadně zvyšuje 
budoucí socioekonomický 
úspěch člověka ve společnosti. 

Smysl 
(školního) 
vzdělávání kurz Smysl školního vzdělávání

exministr školství prof. Stanislav Štech, 

Fakta a vize společného vzdělávání



Vzdělávací program 
Akademie sociální demokracie
Během roku 2018 proběhl osmý 
ročník vzdělávacího kurzu pro 
začínající aktéry a aktérky sociálně 
demokratického hnutí připravený 
organizačním týmem MDA, 
Friedrich–Ebert–Stiftung v Praze 
a Bratislavě a Institutem ASA. Jako 
tradičně se účastníci a účastnice 
v šesti víkendech věnovali 
přednáškám a seminářům na témata 
dějin, hodnot a programu sociální 
demokracie, veřejných a sociálních 
politik, postojů sociální demokracie 
v hospodářské a zahraniční politice. 
V roce 2018 jsme se soustředěněji 
věnovali otázce obnovy bývalých 
uhelných regionů České republiky. 

 ■ I. setkání  
Bratislava,  
25.—27. května 2018  
Hodnoty a teorie sociální 
demokracie a sociální stát  
Vystupovali mj. 
místopředseda ČSSD 
a poslanec Roman Onderka, 
předseda vlády SR Peter 
Pellegrini, ředitel MDA 
Vladimír Špidla nebo 
historička Marína Zavacká.

 ■ II. setkání  
Olomouc,  
15.—17. června 2018  
Sociální politika a její zdroje  
Vystupovali mj. senátor 
a člen představenstva MDA 
Jiří Dienstbier, sociolog 
z Centra společenských 
a psychologických věd 
SAV Richard Filčák, státní 

Vzdělávání jsme se 
v roce 2018 věnovali 
v následujících 
programech 
a kurzech

tajemník pro evropské 
záležitosti Aleš Chmelař, 
prezident Nejvyššího 
kontrolního úřadu Miloslav 
Kala, sociolog Jakub Lysek 
a ekonom Tomáš Novotný. 

 ■ III. setkání 
Košice,  
21.—23. září 2018 
Stát versus trh — sociální 
demokracie, veřejné služby 
a politiky nediskriminace 
Vystupovali mj. ředitelka ETP 
Slovensko Slávka Mačáková, 
ředitelka odboru rodové 
rovnosti MPSVaR SR Olga 
Pietruchová, místopředseda 
vlády SR Richard Raši, 
europoslankyně strany 
SMER-SD Monika Smolková. 

 ■ IV. setkání  
Ostrava,  
19.—21. října 2018 
Sociální politika 
a hospodářská politika státu  
Vystupovali mj. sociolog 
Tomáš Majliš, ekonom 
Tomáš Novotný, bývalý 
náměstek MPSV Jiří Vaňásek 
nebo ředitel Dětí země 
SR Juraj Zamkovský. 

 ■ V. setkání 
Beladice u Nitry,  
23.—25. listopadu 2018 
Sociální demokracie 
a hospodářská politika státu, 
komunální a lokální politika  
Vystupovali mj. bývalý 
primátor Bratislavy Milan 

Ftáčnik, ekonomka Brigita 
Schmögnerová nebo ředitel 
MDA Vladimír Špidla. 

 ■ VI. setkání  
Praha,  
7.—9. prosince 2018 
Evropská unie  
Vystupovali mj. členka 
ECOSOC a PMDA Zuzana 
Brzobohatá, člen PMDA 
a senátor Jiří Dienstbier, 
ekonomka Brigita 
Schmögnerová a předseda 
MDA Lubomír Zaorálek. 

Vzdělávací program 
Moderní město. Jak vytvořit 
dobré místo k životu
Druhý ročník vzdělávacího programu 
o urbanismu, udržitelnosti a územním 
plánování Moderní město probíhal 
od prosince 2017 do května 2018 
ve spolupráci s olomouckou o. p. s. 
Civipolis v prostorách Filozofické 
fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci. Registrována byla 
dvacítka účastníků z úřadů 
samosprávy, politiky i nevládních 
organizací. Na závěr proběhlo 
slavnostní předání certifikátů 
o absolvování vzdělávacího programu 
z rukou ředitele MDA Vladimíra Špidly.

Během roku 2018 proběhly 
tyto semináře:

 ■ 13. ledna 2018 
Dostupné a kvalitní bydlení 
Bydlení jako základní 
předpoklad plnohodnotného 
života a jeho dostupnost. 

 ■ 10. února 2018 
Systém územního 
plánování, sídliště 
a veřejná prostranství 
Územní plánování jako 
nástroj efektivního 
a odpovědného rozvoje 
měst v souladu se zásadami 
udržitelného rozvoje. 

 ■ 10. března 2018  
Doprava ve městech a nové 
přístupy v rámci rozvoje měst  
Vliv dopravy na rozvoj 
města a jeho obyvatele. 
Zvyšování kvality městského 
prostoru jako součást 
územního plánování.

 ■ 14. dubna 2018  
Rozvoj strukturálně 
postižených měst 
a regionů — šance a úskalí  
Restart — projekt 
restrukturalizace 
Moravskoslezského, 
Ústeckého a Karlovarského 
kraje. Brownfieldy — potenciál 
rozvoje obce. 

 ■ 12. května 2018  
Prostor pro všechny 
Plánování veřejných 
prostranství ve vztahu 
k jednotlivým skupinám 
obyvatel a zapojení veřejnosti. 

Na jednotlivých setkáních kurzu 
vystupovali mj. Ing. Stanislav Endel, 
Ph.D., stavební inženýr, pedagog, 
Fakulta stavební Vysoké školy 
báňské - Technické univerzity 
Ostrava, prof. Ing. arch. Karel Maier, 
CSc., architekt, vedoucí Ústavu 

politoložka 

Kateřina Smejkalová, 

manažer výstavby bydlení 

plánovací komise v Mnichově 

Martin Klamt, člen klubu 

SPD v zastupitelstvu města 

Lipska Henrik Fischer 

a radní SPD v Drážďanech 

Hendrik Stalmann-Fischer, 

Moderní město: Bydlení, 

doprava a další úkoly 

komunální politiky



prostorového plánování, Fakulta 
architektury ČVUT, politoložka 
Mgr. Markéta Kos Mottlová z o. p. s. 
Fórum 50 %, Mgr. Linda Sokačová, 
vedoucí Oddělení sociálního 
bydlení a sociálního začleňování, 
Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR, nebo Ing. arch. Veronika 
Šindlerová, Ph.D., architektka, 
pedagožka, Fakulta architektury ČVUT 
a Fakulta životního prostředí ČZU. 

Vzdělávací kurz 
Digitalizace práce: Dopady na 
zaměstnanost, pracovní právo 
a sociálně demokratické programy
Cyklus osmi večerních seminářů 
MDA a FES na témata digitalizace 
a budoucnosti práce pod vedením 
politoložky Kateřiny Smejkalové, M. A., 
probíhal od října 2017 do června 
2018. Hostem závěrečné debaty byl 
ředitel MDA dr. Vladimír Špidla. 

Během roku 2018 se uskutečnily 
následující semináře: 

 ■ 9. ledna 2018 
Kvalitativní důsledky 
digitalizace práce I: Práce 
v Průmyslu 4.0, 

 ■ 13. února 2018  
Kvalitativní důsledky 
digitalizace práce II: Práce 
na digitálních platformách 
(uberizace práce / 
zakázková ekonomika),

 ■ 6. března 2018  
Kvalitativní důsledky 
digitalizace práce III: 
Genderové dopady 
digitalizace práce,

 ■ 10. dubna 2018  
Vládní strategické 
dokumenty k digitalizaci 
práce, 

 ■ 15. května 2018  
Sociálně demokratické 
programy k digitalizaci 
práce,  

 ■ 18. června 2018 
Závěrečná debata.

Vzdělávací kurz 
Objevování teorie sociální 
demokracie
Seminář nad základními texty z teorie 
sociální demokracie probíhá pod 
vedením členů PMDA Mgr. Jana 
Chmelíčka a PhDr. Oty Novotného 
od října 2018 do června 2019. 

V roce 2018 proběhla setkání 
semináře s následujícími tématy: 

 ■ 17. října 2018 
Úvod do objevování teorie 
sociální demokracie,

 ■ 14. listopadu 2018  
Seznámení s Karlem Marxem,

 ■ 12. prosince 2018 
Robert Owen: Socialismus 
jako utopie a experiment.

Vzdělávací kurz 
Smysl (školního) vzdělávání
Seminář pod vedením bývalého 
ministra školství prof. Stanislava 
Štecha probíhá od října 2018 do 
dubna 2019 vždy v úterý od 18 hod. 
v kanceláři MDA. Účastníky provází 
základními tématy českého školství. 

A to jak koncepcí samotného 
systému vzdělávání od mateřských 
škol až po vysoké školství a s nimi 
spojenými společenskými 
diskusemi, tak tematickými otázkami 
společného vzdělávání, role expertů 
a samozřejmě i postavení učitelů. 

Na kurz je registrováno 30 účastníků 
a účastnic, kteří vytvořili ojedinělé 
pestré prostředí dobře reprezentující 
odbornou, ale i laickou veřejnost. 
Kurzu se účastní jak pedagogové 
a studenti z FF UK a PedF UK, 
tak členové školských odborů 
a ČSSD nebo v neposlední řadě 
zástupci ministerstva školství 
a neziskové sektoru zabývajícího 
se vzděláváním. Diskuse v rámci 
setkávání se tak stává platformou 
pro kvalitní dialog o vzdělávání.

Semináře, které se 
odehrály v roce 2018: 

 ■ 16. října 2018 
Předškolní vzdělávání (péče),

 ■ 20. listopadu 2018 
Základní vzdělávání,

 ■ 11. prosince 2018 
Prohloubení společného 
vzdělávání. 

Debatní cyklus 
Projekt Evropa 
Od května 2018 zrealizovala kancelář 
MDA sérii moderovaných debat 
občanů s politiky, zástupci odborů 
či profesních sdružení o Evropské 
unii v různých městech ČR v rámci 
vzdělávacího a osvětového Projektu 
Evropa. Součástí projektu je i webová 

stránka (www.projektevropa.cz), na 
kterém byly zveřejňovány aktuality 
týkající se EU a plánovaných debat. 

Na projektu se podílejí 
Českomoravská konfederace 
odborových svazů, Svaz průmyslu 
a dopravy ČR, TOP 09, Zelení, Institut 
pro křesťansko-demokratickou 
politiku či Česká pirátská strana. 
Generálním partnerem projektu 
se stala firma innogy, a. s.

V rámci tohoto projektu proběhly 
následující debaty Projektu Evropa:

 ■ 16. května 2018 v Praze, 

 ■ 19. června 2018 v Plzni, 

 ■ 11. října 2018 v Olomouci, 

 ■ 24. října 2018 v Kladně, 

 ■ 5. listopadu 2018 ve Zlíně, 

 ■ 23. listopadu 2018 v Karviné. 

historik prof. Jürgen Kocka, 

Konference ke 140. výročí 

sociální demokracie 

v českých zemích



Dne 5. ledna 2018 vystupoval 
Lukáš Jelínek na semináři pro 
studenty středních škol v muzeu 
v Jindřichově Hradci s přednáškou 
na téma role prezidenta v ústavním 
systému České republiky.

Dne 13. února 2018 proběhla na 
české ambasádě v Paříži panelová 
debata na téma budoucnost 
práce, na které vystoupil jako 
jeden z hostů Vladimír Špidla.

Dne 1. března 2018 vystoupil Vladimír 
Špidla na konferenci s názvem 
Aging Workforce: Older Workers 
and Immigrants as New Pillars of 
Western Economies?, kde přednesl 
příspěvek k tématu důsledky stárnutí 
populace, postavení lidí na trhu 
práce dle věku zaměstnance. 

Dne 19. března 2018 proběhla 
přednáška Vladimíra Špidly na 
Gymnáziu ve Frýdlantě k tématu 
budoucnosti EU a její politiky.

Dne 2. května 2018 přednesl 
na téma ČR a Evropská unie 
přednášku Vladimír Špidla na půdě 
Mendelovy univerzity v Brně.

Na konferenci Evropa v pohybu 
— Europa im Aufbruch? vystoupil 
dne 18. května 2018 v Berlíně na 
pozvání Heinrich-Böll-Stiftung se 
svým příspěvkem Vladimír Špidla.

Dne 31. května 2018 se Patrik 
Eichler na pozvání FES zúčastnil 
v Berlíně workshopu a semináře 
Reclaiming Action — Progressive 
Strategies in Times of Growing 
Right-Wing Populism. 

V rámci série přednášek 
Multikulturního centra Praha 
vystoupil dne 6. června 2018 
Vladimír Špidla s tématem Situace 
cizinců na českém pracovním 
trhu: interkulturním vzděláním 
a prožitkem k toleranci a respektu 
na Gymnáziu Arabská v Praze 6.

Ve dnech 11. a 12. října 2018 proběhla 
přednáška Vladimíra Špidly na 
konferenci pořádané FES v Berlíně 
k 100. výročí německé republiky. 

Ve dnech 13.—15. září 2018 se 
Jiří Koubek a Daniela Vašátková 
zúčastnili s příspěvkem konference 
v Bratislavě na téma Politická situace 
ve střední Evropě — levicové síly, 
demokracie a další vývoj v regionu. 

Dne 15. října 2018 se zúčastnil Vladimír 
Špidla diskuse o nepodmíněném 
příjmu v rámci Festivalu Fotografie 
v Kampusu Hybernská v Praze.

Dne 28. října 2018 vystoupil 
na panelové diskusi Krize 
levice na Inspiračním fóru 
2018 v rámci Mezinárodního 
festivalu dokumentárního filmu 
Ji.hlava Vladimír Špidla. 

Dne 5. listopadu 2018 proběhlo 
vystoupení Vladimíra Špidly na 
Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně 
k tématu ČR a budoucnosti EU.

Dne 19. listopadu 2018 byl Vladimír 
Špidla pozván na Vysokou školu 
ekonomickou, kde přednesl přednášku 
k tématu dalšího vývoje EU. 

Zúčastnili jsme se 
řady dalších akcí

Dne 28. listopadu 2018 se Vladimír 
Špidla zúčastnil panelové diskuse 
v Bratislavě s názvem Jsme 
připraveni na nástup robotů 
připravené ve spolupráci FES 
Bratislava a Progresivního fóra. 

Na konferenci dne 3. prosince 
2018 s názvem Československo 
1918—1928, revoluce v sociálním 
zákonodárství pořádané 
Ministerstvem práce a sociálních věcí 
vystoupili Vladimír Špidla, Michal 
Pícl, moderoval Patrik Eichler.

Dne 4. prosince 2018 Vladimír 
Špidla přednesl příspěvek na 
historické konferenci v Heidelbergu 
k tématu vývoje Československa 
po první světové válce a rozpadu 
Versailleského systému.

rektorka Mendelovy univerzity v Brně 

a ekonomka prof. Danuše Nerudová, 

Výzvy pro Evropu: Budoucnost 

evropské měnové unie



Průvodce po památkách 
českého dělnického a sociálně 
demokratického hnutí je naše 
nabídka, jak se můžete nově 
rozhlížet po vlastním okolí, a výzva 
ke spolupráci na mapování dějin 
nejstaršího českého politického hnutí. 

Po stopách sociální 
demokracie. 
Pátrejme společně 
www.lidovedomy.cz

Po stopách sociální demokracie. 
Pátrejme společně.

www.lidovedomy.cz



Knihovna MDA nabízí zapůjčení titulů 
z oblasti společenských věd včetně 
ekonomie, teoretické a historické 
sociálně demokratické literatury. 

Od března do června 2018 probíhal 
v kanceláři MDA opět seminář pro 
studenty knihovnictví na Ústavu 
informačních studií a knihovnictví 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
pod vedením PhDr. Radky Římanové, 
během kterého studenti zpracovávali 
část knihovního fondu MDA.

Dne 27. června 2018 MDA převzala 
od časopisu Listy rozsáhlou knižní 
a písemnou pozůstalost významné 
osobnosti pražského jara Dušana 
Havlíčka. Do budoucna počítáme 
s katalogizací a zpřístupněním 
knižní části pozůstalosti a jednáme 
s Národním archivem o předání 
písemné pozůstalosti. 

Knihovna MDA
Součástí rozvoje knihovny MDA bylo 
na konci roku 2018 učiněné rozhodnutí 
o pronájmu prostor v Dělnickém domě 
v Kladně a příprava stěhování části 
fondu do těchto prostor. V prosinci 
2018 podala kancelář MDA grant 
na novou instalaci knihovního 
katalogu a softwaru v rámci 
programu Veřejné informační služby 
knihoven u Ministerstva kultury.

Během roku 2018 byl Archivu ČSSD 
předán písemný materiál vzniklý 
činností MDA v letech 1945—2008 
k odbornému zpracování a uložení. 



Reprint českého překladu 
Beveridgeovy zprávy, Praha 2018.
Text formulující v letech 
II. světové války základy univerzální 
sociální politiky vyšel v českém 
překladu krátce po britském 
originálu v lednu 1943. 

Budoucnost společnosti práce 
a stran práce — 15 tezí, Praha 2018.
MDA připravila český překlad 
diskusního materiálu připraveného 
autorským týmem Debaty o dobré 
společnosti pro listopadovou 
konferenci k budoucnosti 
práce, kterou v Berlíně pořádal 
Friedrich-Ebert-Stiftung. Text se 
věnuje výzvám, kterým dnešní 
sociální demokracie při vědomí 
digitalizace společnosti a práce čelí.

Heda Čepelová, Miro Jašurek: 
Sociální demokracie hledá nové 
místo, příběh i tvář. Nizozemské 
volby 2017, Praha 2018.
Esej dvou členů MDA shrnuje 
hlavní předvolební debaty a témata 
předvolební kampaně před 
nizozemskými parlamentními volbami 
v roce 2017 a dění v nizozemské 
sociálně demokratické Straně práce.

Sebastian Dullien: Hodnocení 
hospodářsko-politického programu 
české sociální demokracie pro 
sněmovní volby 2017, Praha 2018.
Sebastian Dullien z Vysoké školy 
technické a ekonomické (HTW) 
v Berlíně v textu z října 2017 
reaguje na ekonomický seminář 
a jeho materiálové podklady 
na témata aktuální české 
politicko-ekonomické debaty 

MDA. Text do češtiny z německého 
originálu přeložila Lenka Martinková.

Josef Hofbauer: Masaryk: Starý 
velký muž, Praha, Olomouc 2018.
Překlad německé knihy 
prvorepublikového novináře 
o TGM a antifašistický manifest 
sudetoněmecké sociální demokracie. 
Kniha vyšla ve spolupráci MDA, 
Nakladatelství Burian a Tichák, 
Masarykova ústavu a Archivu AV 
ČR, Masarykova demokratického 
hnutí, Seliger Gemeinde, Ústavu 
Tomáše Garrigua Masaryka 
a Ernst & Gisela Paul Stiftung. Knihu 
přeložila Zuzana Schwarzová. 

Lidé a planeta na prvním místě. Nový 
program globálního pokroku. Návrhy 
skupiny Pascala Lamyho, Praha 2018.
Vydání českého překladu zprávy 
o globálních perspektivách sociální 
demokracie Prioritising People and 
Planet připravené pracovní skupinou 
bývalého výkonného ředitele Světové 
obchodní organizace (WTO) Pascala 
Lamyho. Vydání Lamyho zprávy 
v češtině je projektem MDA a FEPS. 
Z angličtiny přeložil Martin Babička.

Reprint debaty Odkud přichází 
a kam jde sociální demokracie, 
Olomouc, Brno / Praha 1996/2018.
Připravili jsme digitální vydání 
debaty Odkud přichází a kam 
jde sociální demokracie, kterou 
v polovině devadesátých let 
dvacátého století inicioval politický 
filosof a následně také člen
představenstva MDA Jaroslav 
Šabata. Z této debaty 
vycházel jeden z diskusních 

Vydali 
jsme… 

panelů během konference 
k nedožitým 90. narozeninám 
J. Šabaty v listopadu 2017.

Projev prezidenta Emmanuela 
Macrona na plénu Evropského 
parlamentu ve Štrasburku 
dne 17. 4. 2018, Praha 2018.
V dubnu 2018 vystoupil před 
plénem Evropského parlamentu ve 
Štrasburku prezident Francouzské 
republiky Emmanuel Macron 
s velmi sledovaným projevem na 
téma evropské integrace. Hovořil 
mj. o potřebě jasné evropské 
suverenity, která jedině může být 
odpovědí demokratické politiky na 
vzdouvající se nacionalismus. 

Radka Šustrová (ed.): Demokracie 
a socialismus, Praha, Olomouc 2018.
Ve spolupráci s nakladatelstvím 
Burian a Tichák jsme vydali edici 
dvou programových dokumentů 
demokratické levice z první poloviny 
20. století, kterou zpracovala 
historička Radka Šustrová. Díky 
publikaci jsou tak znovu vydány 
sociálně demokratické programy: Co 
chtějí socialisté (1934) a Za svobodu 
do nové Československé republiky 
(1941). Jde o programy, kterými lidé 
z meziválečné Akademie formulovali 
své programové představy zejména 
v oblasti hospodářské demokracie.

Za svobodu, spravedlnost 
a solidaritu. Dějiny sociální 
demokracie v českých zemích, 
Praha 2018. (II. vydání)
V průběhu roku 2017 bylo připraveno 
druhé doplněné vydání katalogu 
k putovní výstavě MDA Za svobodu, 
spravedlnost a solidaritu.

Zelená kniha spolkového 
ministerstva práce k digitálním 
platformám, Praha 2018.
Český překlad diskusního materiálu 
německé spolkové vlády k vlivu 
digitalizace na pracovní prostředí, 
ochranu dat při podnikání na 
digitálních platformách a dalším 
rozměrům ekonomiky platforem.



Edice dvou programových dokumentů 
demokratické levice z první poloviny 
20. století je splátkou významného 
dluhu, který jsme měli vůči našim 
předchůdcům z Dělnické akademie. 
Oba programy významně se věnující 
otázkám hospodářské demokracie 
na půdě Dělnické akademie na 
přelomu třicátých a čtyřicátých 
let 20. století vznikly. Velká část 
jejich autorů pak byla umučena 
v nacistických věznicích. 

Edici připravila a opatřila předmluvou 
historička Radka Šustrová a kniha 
je v běžné knižní distribuci.

Demokracie 
a socialismus

filmový teoretik a kritik Jan Svoboda 

a předseda MDA Lubomír Zaorálek, křest 

knihy Demokracie a socialismus



Kancelář MDA:

Prezentace analýzy volebního 
výsledku ČSSD ve volbách do 
Poslanecké sněmovny PČR,  
6. února 2018, 18 hod.,  
Steinerův sál Lidového domu, 
Praha 1. (P. Šaradín, D. Vašátková, 
L. Zaorálek, moderace P. Eichler)

Panelová diskuse Lithiová 
ekonomika. Co z toho skutečně 
můžeme mít?,  
7. února 2018, 16 hod.,  
Steinerův sál Lidového domu, Praha 1. 
(K. Breiter, M. Kloz, P. Pípal, J. Rovenský, 
J. Starý, P. Welser, moderace J. Jakl) 
Akci uspořádal ekologický spolek 
Zvonečník ve spolupráci s MDA. 

Diskuse Bezpečná práce pro 
všechny?, 24. dubna 2018, 18 hod., 
Kinosál v Lidovém domě, Praha 1. 
(Š. Homfray, J. Macíček, O. Varta, 
moderace K. Smejkalová).

Seminář Metropolitní plán,  
25. dubna 2018, 17 hod.,  
Steinerův sál, Lidový dům v Praze. 
(K. Jirsová, K. Maier, V. Zahumenská) 
Seminář byl určený pro 
zastupitele hlavního města Prahy 
a městských částí k problematice 
metropolitního plánu.

Konference Role družstevního 
podnikání v budoucím vývoji ČR,  
16. května 2018, 9.30 hod.,  
Hlavní sál Valdštejnského paláce, 
Praha. (R. Dvořák, J. Maussen, 
L. Němčík, M. Pýcha, M. Štěch, 
I. Švihlíková, J. Vysloužil) Konferenci 
uspořádala Družstevní asociace ČR 
ve spolupráci s MDA a předsedou 
Senátu PČR M. Štěchem.

Projekt Evropa — debata o postavení 
ČR v rámci Evropy,  
16. května 2018, 18 hod.,  
Právnická fakulta UK, Praha. (M. 
Davis, J. Lipavský, M. Pekarová 
Adamová, M. Říha, R. Sokolová, 
R. Špicar, V. Špidla, moderace M. Pícl)

Diskuse Vliv komunální politiky na 
úspěch Labour party,  
22. května 2018, 18 hod.,  
kancelář MDA, Hybernská 7, 
Praha. (T. Ali, L. Baston)

Seminář Fakta a vize společného 
vzdělávání,  
29. května 2018, 18 hod.,  
Kinosál Lidového domu, 
Praha. (R. Jedličková, S. Štech, 
moderace M. Jašurek)

Projekt Evropa — debata o postavení 
ČR v rámci Evropy,  
19. června 2018, 18 hod.,  
Plzeňská radnice, Plzeň. (J. Středula, 
R. Špicar, M. Vosecký, L. Zaorálek, 
M. Ženíšek, moderace M. Pícl) 
Akce se konala ve spolupráci 
s klubem MDA Plzeň.

Konference Moderní město: Bydlení, 
doprava a další úkoly komunální 
politiky,  
26. září 2018, 10 hod.,  
Kavárna Louvre, Praha. (H. Fischer, 
M. Klamt, H. Stalmann-Fischer, 
moderace K. Smejkalová) Akce se 
konala ve spolupráci MDA a FES.

Seznam veřejných 
akcí uspořádaných 
kanceláří MDA a kluby 
MDA v roce 2018

Diskuse  
Práva LGBT+ jako levicové téma,  
1. října 2018, 18 hod.,  
Kinosál, Lidový dům v Praze. 
(J. S. Estevez, S. Martin, 
L. Zachariášová) Akce se konala ve 
spolupráci MDA a spolku Charlie.

Prezentace knihy Porazit pětici obrů: 
Představení reprintu Beveridgeovy 
zprávy o sociálním pojištění,  
2. října 2018, 18 hod.,  
Steinerův sál, Lidový dům 
v Praze. (S. Martin, V. Špidla)

Kulatý stůl Média veřejné služby a jak 
je udržet při životě,  
9. října 2018, 14 hod.,  
Poslanecká sněmovna PČR.  
(Úvodní slova M. Šmíd, J. Veis, 
moderace L. Jelínek) Akce se konala 
pod záštitou mpř. PS PČR T. Hanzela. 

Projekt Evropa v Olomouci:  
Jakou EU chceme?,  
11. října 2018, 17.00 hod.,  
Vlastivědné muzeum v Olomouci. 
(J. Dienstbier, A. Jakubec, H. Melichar, 
T. Prouza, P. Svoboda, moderace 
P. Eichler) Akce se konala ve 
spolupráci s klubem MDA Olomouc.

Křest knihy J. Hofbauera:  
Velký starý muž,  
22. října 2018, 18 hod.,  
kavárna Academia, Václavské nám., 
Praha. (Hosté: P. a H. Hofbauerové, 
vnukové autora, T. Oellermann, editor, 
FES, Z. Schwarzová, překladatelka, 
V. Špidla, MDA, L. Velek, MÚ a Archiv 
AV ČR, moderace P. Eichler)

Projekt Evropa v Kladně:  
Jakou EU chceme?,  
24. října 2018, 17.30 hod.,  
Středočeská vědecká knihovna 
v Kladně. (J. Dienstbier, 
V. Samek, V. Vais, D. F. Wagner, 
moderace P. Eichler)

Diskuse Manželství pro všechny: 
německá a česká cesta,  
1. listopadu 2018, 18 hod.,  
Evropský dům v Praze. (M. Červíčková, 
R. Hlaváček, P. Köpping, 
L. Zachariášová, moderace 
M. Trusinová) Akce se konala ve 
spolupráci s iniciativou Jsme 
fér a EDIC Dresden. 

Projekt Evropa ve Zlíně:  
Jakou EU chceme?,  
5. listopadu 2018, 17 hod.,  
Kavárna Továrna, Zlín.  
(A. Gajdůšková, M. Gregorová, 
P. Jelínková, J. Rafaj, M. Šojdrová, 
moderace M. Pícl) Akce se konala 
ve spolupráci s klubem MDA Zlín.

Konference Za svobodu,  
spravedlnost a solidaritu,  
13. listopadu 2018, 14.30 hod.,  
Art Restaurant Mánes, Masarykovo 
nábřeží, Praha. Akce k 140. výročí 
sociální demokracie v českých 
zemích. (Ch. Demuth, K. Hrubý, 
J. Kocka, H. Meyer, M. Netolický, 
M. Perottino, J. Rákosník, 
K. Smejkalová, moderace P. Eichler, 
R. Šustrová) Akce proběhla ve 
spolupráci MDA a FES. 

viceprezident FEPS 

Uwe Optenhögel, výzkumník 

FEPS David Rinaldi 

a předseda ČMKOS 

Josef Středula, Výzvy 

pro Evropu: Budoucnost 

evropské měnové unie



Kulatý stůl Budoucnost  
Evropské měnové unie:  
Jak znovu zcelit Evropu?,  
15. listopadu 2018, 10 hod.,  
Braunův dům, Karlovo nám, Praha. 
(D. Nerudová, U. Optenhögel, 
J. Středula, moderace D. Rinaldi) 
Akce se konala ve spolupráci MDA, 
FES a FEPS v rámci projektu Výzvy 
pro Evropu (Call to Europe). 

Kulatý stůl Politika strachu,  
20. listopadu 2018, 16 hod.,  
kavárna Louvre, Praha.  
(S. Blichiewicz, C. Ehing, B. 
Kohlrausch, D. Malová, B. Ságvári, 
V. Špidla) Akce proběhla ve 
spolupráci MDA a FES. 

Konference  
Křesťané v politice a ve společnosti,  
21. listopadu 2018, 16 hod.,  
Zázemí, Praha 1.  
(F. Bublan, J. Klute, D. Pfann, 
M. Smrž) Akce se konala ve 
spolupráci MDA s Ekumenickou 
akademií a Školou alternativ.

Projekt Evropa v Karviné:  
Jakou EU chceme?,  
23. listopadu 2018, 16 hod., 
Společenský dům v Lázních Darkov, 
Karviná. (M. Gill, H. Pavera, V. Špidla, 
moderace P. Eichler) Akce se konala ve 
spolupráci s klubem MDA v Karviné. 

Vánoční večírek a představení knihy 
Demokracie a socialismus,  
11. prosince 2018, 18 hod.,  
Napa bar and gallery, Praha 1.  
(Úvodní slovo L. Zaorálek, 
V. Špidla, P. Eichler)

Brno:

Přednášky se zpravidla 
konaly v budově Pozemstavu, 
Masarykova 31 v Brně, v zasedací 
místnosti KVV ČSSD.

Civilizace na rozcestí,  
16. ledna 2018, 17 hod.  
(R. Valenčík)

Česká republika,  
Evropa, Turecko a EU,  
30. ledna 2018, 17 hod.  
(Z. Zbořil)

Cena za nerovnost,  
27. února 2018, 17 hod.  
(B. Švandová)

T. G. Masaryk  
a jeho odkaz dnešní době,  
13. března 2018, 17 hod.  
(S. Balík)

Poučení z krizového vývoje řecké 
společnosti,  
22. března 2018, 17 hod.  
(H. Golemis) Akce se uskutečnila 
ve spolupráci se Společností 
pro evropský dialog a Klubem 
společenských věd v Brně.

Současná globální moc a její geneze, 
10. dubna 2018, 17 hod.  
(R. Valenčík)

Brno stalinistické,  
17. dubna 2018, 17 hod.  
(A. Brummer, N. Konečný)

Kapitalismus, socialismus 
a budoucnost,  
24. dubna 2018, 17 hod.  
(M. Tejkl, I. Švihlíková)

České národní obrození,  
jak ho neznáte,  
9. května 2018, 17 hod.  
(M. Neudorflová)

Výzvy hospodářské politiky 
v 21. století pro malou exportně 
orientovanou zemi,  
22. května 2018, 17 hod.  
(J. Mládek)

Interbrigadisté,  
29. května 2018, 17 hod.  
(E. Voráček)

Němci proti Hitlerovi,  
19. června 2018, 17 hod., 
Křenová 67, Brno. (S. Motl)

Proč prognostici vadili tehdy 
i poté. O nelehkých osudech 
prognostického ústavu ČSAV,  
25. září 2018, 17 hod.  
(J. Dolejš, J. Malínský)

Slavný brněnský rodák  
Adolf Loos, díl 5.,  
23. října 2018, 17 hod.  
(J. Mlatečková)

Ludvík Svoboda  
a jeho odkaz dnešní době,  
13. listopadu 2018, 17 hod.  
(S. Balík)

Masarykova složitá cesta k založení 
demokratické republiky r. 1918,  
27. listopadu 2018, 17 hod. 
(M. Neudorflová)

Brno v letech 1919—1928,  
11. prosince 2018, 17 hod. 
(J. Mlatečková)

Karviná: 

Volební štáb MDA „Volba prezidenta“,  
27. ledna 2018,  
Žižkova 2364, Karviná-Fryštát.

Mezinárodní den žen  
pod záštitou MDA,  
7. března 2018,  
Kavárna kino Centrum, 
Karviná-Mizerov.

Studijní cesta do Bratislavy,  
28.—29. září 2018.  
(M. Ftáčnik, M. Muránsky, T. Jahelka) 
Akce se konala ve spolupráci 
MDA Olomouc a MDA Karviná.

Karvinsko a vznik republiky 1918,  
6. října 2018, 16 hod.  
ve Společenském domě, Lázně Darkov.  
(O. Kolář)

Projekt Evropa v Karviné:  
Jakou EU chceme?,  
23. listopadu 2018, 16 hod., 
Společenský dům v Lázních 
Darkov, Karviná. (M. Gill, 
H. Pavera, V. Špidla, moderace 
P. Eichler) Společně s K MDA.

senátor za ČSSD 

Jiří Dienstbier, Moderní 

město: Bydlení, 

doprava a další úkoly 

komunální politiky



Olomouc: 

Projekt Evropa v Olomouci:  
Jakou EU chceme?,  
11. října 2018, 17.00 hod.,  
Vlastivědné muzeum v Olomouci.  
(J. Dienstbier, A. Jakubec, H. Melichar, 
T. Prouza, P. Svoboda, moderace 
P. Eichler) Společně s K MDA. 

Pardubice:

Přednáška Ilony Švihlíkové 
a Miroslava Tejkla,  
11. června 2018, od 16.30 hod., 
Dům hudby Pardubice.

Zlín:

Akce k uctění  
výročí narození TGM ve Zlíně,  
7. března 2018.

Projekt Evropa ve Zlíně:  
Jakou EU chceme?,  
5. listopadu 2018, 17 hod.,  
Kavárna Továrna, Zlín.  
(A. Gajdůšková, M. Gregorová, 
P. Jelínková, J. Rafaj, M. Šojdrová, 
moderace M. Pícl) Akce se 
konala ve spolupráci s klubem 
MDA Zlín. Společně s K MDA. 

ORGáNy A STRUKTURA MDA 

Vědecká rada MDA 

Vědecká rada Masarykovy 
demokratické akademie se sešla 
22. června a 29. října 2018 a věnovala 
se přípravě plánu činnosti MDA 
na rok 2019, tematickým a edičním 
prioritám MDA. Vědecká rada MDA 
je poradním orgánem ředitele MDA.

Členy vědecké rady MDA 
v roce 2018 byli:

 ■ Mgr. Petr Agha, LL.M., Ph.D.
 ■ PhDr. Pavel Baran, CSc.
 ■ prof. Pavel Barša, Ph.D.
 ■ prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
 ■ PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D.
 ■ Jan Drahokoupil, PhD.
 ■ prof. Ing. Petr Drulák, 

Ph.D. (předseda)
 ■ Dr. Anna Durnová, Ph.D.
 ■ doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
 ■ Stephany Griffith Jones, Ph.D.
 ■ doc. Vít Janeček
 ■ JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
 ■ prof. Ing. arch. Karel 

Maier, CSc.
 ■ prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.
 ■ doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.
 ■ Ing. Pavel Pešout
 ■ PhDr. Martin Polášek, Ph.D.
 ■ Ing. Libor Prudký, Ph.D.
 ■ Doc. PhDr. Michal 

Pullmann, Ph.D.
 ■ Ing. Brigita 

Schmögnerová, CSc.
 ■ PhDr. Ondřej Slačálek, Ph.D.
 ■ Kateřina Smejkalová, M. A.
 ■ doc. Mgr. Tereza 

Stöckelová, Ph.D.
 ■ doc. PhDr. Pavel Šaradín, Ph.D.
 ■ prof. PhDr. Stanislav 

Štech, CSc.
 ■ prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.
 ■ doc. Milan Znoj, CSc.

Poradní sbor MDA
Zasedání poradního sboru 
MDA se v roce 2018 konalo před 
jednáním členské schůze MDA. 
Projednán byl vznik vědecké 
rady MDA jako poradního orgánu 
ředitele a proběhla debata o roli 
poradního sboru ve struktuře 
MDA jako politického institutu. 

 ■ 23. února 2018 

Rada koordinátorů klubů MDA
Rada koordinátorů klubů MDA je 
poradním orgánem ředitele MDA, na 

kterém se projednávají se zástupci 
klubů MDA organizační věci, vnitřní 
předpisy či plány práce v regionech. 

V roce 2018 proběhla jednání 
v těchto termínech:

 ■ 2. února 2018,
 ■ 8. června 2018,
 ■ 30. listopadu 2018.

K 31. prosinci 2018 existovaly kluby 
MDA v následujících městech:

 ■ Brno,
 ■ Brusel,
 ■ Karviná,
 ■ Kroměříž,
 ■ Olomouc,
 ■ Pardubice,
 ■ Plzeň,
 ■ Praha,
 ■ Praha 5,
 ■ Třebíč,
 ■ Zlín.

Kancelář MDA
Kancelář MDA zajišťuje koordinaci 
jednotlivých projektů MDA 
a administrativní, pracovně-
právní, ekonomické činnosti. Řídí 
se rozhodnutími členské schůze 
MDA a představenstva MDA.

Kancelář MDA působila během 
roku 2018 v následujícím složení:

 ■ PhDr. Vladimír Špidla  
(ředitel),

 ■ Patrik Eichler 
(zástupce ředitele),

 ■ Mgr. Jan Chmelíček  
(tajemník vědecké rady MDA),

 ■ Bc. Alžběta Kálalová 
(administrativa),

 ■ Mgr. Jiří Koubek, Ph.D. 
(odborný pracovník),

 ■ Bc. Karolína Melichová 
(administrativa, knihovna),

 ■ Daniel Ort  
(odborný pracovník),

 ■ Nikola Šrubařová 
(administrativa).

Představenstvo MDA 
a Revizní komise MDA
Představenstvo MDA je orgánem 
řídicím činnost MDA mezi 
jednotlivými zasedáními členské 
schůze MDA. Je tvořeno 17 členy.

Na členské schůzi MDA dne 24. února 
2018 bylo zvoleno představenstvo 

a revizní komise MDA na pětileté 
funkční období ve složení:

Představenstvo MDA 
PhDr. Lubomír Zaorálek (předseda), 
Mgr. Lukáš Jelínek (1. místopředseda), 
Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá 
(místopředsedkyně),  
Mgr. Jiří Dienstbier,  
PaedDr. Alena Gajdůšková,  
Mgr. Jan Chmelíček,  
Mgr. Miroslav Jašurek,  
Mgr. David Jelínek,  
PhDr. Anna Kárníková,  
JUDr. Dalila Komárková,  
Mgr. Zdeněk Mužík,  
PhDr. Oto Novotný,  
Mgr. Michal Pícl,  
PhDr. Vladimír Špidla,  
doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc.,  
PhDr. Pavel Urbášek,  
Mgr. Daniela Vašátková.

Revizní komise MDA 
doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. 
(předsedkyně),  
Mgr. Heda Čepelová 
(místopředsedkyně),  
Ing. Mgr. Václav Klusák,  
Ing. Květoslava Kořínková, CSc.,  
Ing. Martin Starec. 

Jednání představenstva a revizní 
komise MDA proběhla ve dnech:  

 ■ 19. ledna 2018,
 ■ 13. února 2018  

(pouze RK MDA),
 ■ 24. února 2018,
 ■ 23. března 2018,
 ■ 25. května 2018, 
 ■ 22. června 2018, 
 ■ 14. září 2018, 
 ■ 26. října 2018,
 ■ 14. prosince 2018. 

Karel Hrubý, předseda 

exilové Československé 

sociální demokracie 

(1989–1995), Konference 

ke 140. výročí 

sociální demokracie 

v českých zemích



Zpráva nezávislého 
auditora o ověření 
účetní závěrky 
k 31. 12. 2018: 













předseda MDA Lubomír Zaorálek 

a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy 

Radek Špicar, Projekt Evropa v Plzni

Rok 2018 se nesl také ve znamení 
Projektu Evropa – série debat 
o Evropské unii v regionech 
České republiky. Celkem 6 debat 
v 6 městech po celé České republice 
hostilo 29 hostů z řad vysokých 
politických představitelů a zástupců 
zaměstnanců i zaměstnavatelů, kteří 
s místními občany a občankami 
diskutovat o Evropské unii – jejím 
smyslu, fungování, přínosech, ale 
i budoucnosti a o problémech, na 
které je potřeba najít řešení.
Debaty byly koncipovány jako dialog 
mezi občany a jejich zástupci, 
a proto velký prostor k vyjádření 
dostávali samotní občané. Hosté na 
diskuzích byli zváni z řad partnerů 
Projektu Evropa, tedy Svazu 
průmyslu a dopravy ČR, Institutu 
pro křesťansko-demokratickou 

Hosté 
Daniel Galuszka
zastupitel města Bohumín, Česká pirátská strana
Herbert Pavera
senátor za Opavsko, TOP 09
Jan Rafaj
I. viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
Lubomír Zaorálek
poslanec PČR, ČSSD
a další

Místo 
Společenský dům Darkov (Lázeňská 48/41, Karviná)
Čas a datum
16.00, pátek 23. listopadu 2018

Jakou EU chceme?
moderovaná debata 
občanů s hosty

organizátor generální partner partneři

Projekt Evropa: 
Jakou EU chceme?
moderovaná debata občanů s hosty

politiku, ČMKOS, České pirátské 
strany, strany Zelení, TOP 09 a MDA. 
Široká koalice partnerů umožnila 
debaty obsazovat kvalifikovanými 
osobnostmi, které byly často přímo 
spjaty s regionem hostícím debatu.
Do panelů Projektu Evropa v Praze, 
Plzni, Olomouci, Kladně, Zlíně 
a Karviné usedli např. viceprezident 
SP ČR Radek Špicar, předseda 
MDA a poslanec Lubomír Zaorálek, 
senátor za ČSSD Jiří Dienstbier, 
předseda ČMKOS Josef Středula, 
poslankyně Evropského parlamentu 
za KDU-ČSL Michaela Šojdrová, 
senátor za TOP 09 Herbert Pavera 
nebo poslanec za Českou pirátskou 
stranu Jan Lipavský a další.
Hlavním partnerem debat 
byla společnost innogy.



Naše publikace 
https://issuu.com/mdakademie 

Nahrávky z našich akcí
https://www.mixcloud.com/
masarykova_akademie/

Fotografie a informace 
o chystaných událostech 
https://www.facebook.com/
masarykova.akademie/

Naše vystoupení v médiích 
https://twitter.com/MDAkademie 

Vše o naší činnosti a fungování 
http://masarykovaakademie.cz/

Nehledejte, 
sledujte nás: 

Začátkem dubna 2019 jsme 
představili a začali využívat novou 
vizuální identitu MDA. Potřebovali 
jsme nové kompaktní logo dobře 
využitelné v digitálním prostoru i na 
kancelářských materiálech nebo 
vizitkách. Nová identita odpovídá vizi 
MDA coby laboratoře pro zkoumání 
sociálních a společenských témat 
a otevřené vzdělávací instituce.
Nové logo MDA zachovává jak tradiční 
barevnost MDA od počátku 90. let 
dvacátého století, tak písmena zkratky 
jako náš typický poznávací znak. 
Autorem návrhu je Jan Herynek 
z grafického studia Design Herynek, 
mj. držitel German Design Award 
Special Mention 2019.

Nová 
vizuální 
identita




