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Můžete nás potkat 
v kavárnách, přednáškových 
sálech, ale i v České televizi či 
na vlnách Českého rozhlasu.

80 
veřejných akcí 
jsme pro vás 
uspořádali.

15 
knih a studií 
jsme vydali.

31
zahraničních hostů 
z Evropy i USA 
jsme hostili v ČR. 

160
přednášejících 
jsme hostili na 
našich akcích.

Sociální demokracii 

mapujeme po celém 

světě a spolupracujeme 

s mnohými zahraničními 

sociálně demokratickými 

instituty. V rezidenci 

španělského velvyslance 

v Praze jsme uspořádali 

mezinárodní kulatý stůl 

nad studií o výsledcích 

sociální demokracie 

ve španělských 

parlamentních volbách, 

kterou pro nás napsal 

politolog Jorge Galindo 

(na fotce vpravo).
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Vážené přítelkyně, 
vážení přátelé, 

před pětadvaceti lety se Jaroslav Šabata 
v Listech ptal, odkud přichází a kam jde 
sociální demokracie. Na jeho otázku tehdy 
po několik měsíců odpovídala řada osobností 
ze sociální demokracie, ale i z lidoveckého 
prostředí, akademiků i novinářů. Sociální 
demokracie tehdy stála na prahu svého 
polistopadového politického vzestupu, 
formulovala svůj vztah k různým koaličním 
strategiím i různým politickým cílům. 

Je příznačné, že další podobně 
obsáhlou a emocemi nabitou debatu 
česká levice zažívá od konce roku 2019 po 
vydání českého překladu Tajností levice, 
knižního eseje francouzského filozofa 
Jeana-Clauda Michéy. Sto dvacet stran textu 
s řadou poznámek zapůsobilo v době, kdy 
parlamentní i neparlamentní levice zažívá 
řadu starostí, s nebývalou razancí. Potřeba 
promyslet a strukturovaně popsat vlastní 
pozice jako by nás vracela do poloviny 
devadesátých let. S devadesátými lety 
nás spojuje i leckde vyjadřovaná potřeba 
vymezit se proti establishmentu, kterým 
jsme se ovšem v mezičase sami stali. 

Nechci zde Michéu vykládat; 
ostatně jde o text, který se ve svých 
hlavních tazích čte snadno. Jsem ale 
rád, že to byla Masarykova demokratická 
akademie (MDA), kdo aktuální debatu 
o politických cílech levice vydáním Tajností 
levice v českém prostředí rozpoutal. 
Vyvolávat otázky, stavět hrany a inspirovat 
veřejnou debatu je totiž podle mě jedním 
z ústředních úkolů politického think-tanku. 

I vášnivý nesouhlas některých Michéových 
recenzentů tak mám za úspěch. Nechtěli 
jsme totiž vydáním Tajností levice debatu 
uzavřít, ale začít. A to se podařilo. 

V průběhu roku 2019 jsme ale 
nezaháleli v žádné oblasti své činnosti. 
Jedním z vrcholů naší práce byl stovkami 
lidí navštívený diskusní den na fóru 
Meltingpot konaném v rámci hudebního 
festivalu Colours of Ostrava. Debaty 
o oligarchii s americkým politologem 
Jeffreym Wintersem, levici s francouzským 
filozofem Alainem de Benoistem nebo válce 
a míru v Afghánistánu s polským reportérem 
Wojciechem Jagielskim byly vysoce 
hodnoceny i organizátory celého festivalu. 

Prostor pro debatu domácích 
a zahraničních akademiků, odborářů 
a politiků otevřely mezinárodní Pražská 
konference o sociální Evropě a debata 
Velvet Capitalism, kde o střední Evropě 
30 let po sametové revoluci debatovali 
mj. filozofové Boris Buden a Colin Crouch 
anebo americká politoložka Jodi Dean. 
I díky nim jsme mohli ve veřejném prostoru 
položit otázky po legitimitě, jakou měla ve 
společnosti reprezentace vzešlá ze sametové 
revoluce, a upozornit, že po třiceti letech už 
tato legitimita neplatí. Celá řada rozhovorů 
publikovaná s našimi hosty v týdnech po 
této konferenci dokládá, že jsme skutečně 
zformulovali téma pro veřejnou debatu. 

Významným příspěvkem 
k propojení české a mezinárodní debaty 
byly i dvě diskuse uspořádané ve spolupráci 

s vídeňským Institutem věd o člověku. 
Jak ta s Ivanem Krastevem o evropských 
volbách, tak ta s Robertem Skidelskim 
věnovaná digitalizaci a umělé inteligenci 
přilákaly každá více než stovku posluchačů. 
Jsem rád, že z hlediska humanitních 
věd tak prestižní Institut věd o člověku 
byl ochoten ke vzájemné spolupráci.  

Během konference Velvet Capitalism 
jsem řekl, že nostalgie znamená, že lidé 
nejsou spokojeni se svými současnými 
životy. Hovořil jsem o našem vztahu 
k osmdesátým letům, ale stejné lze 
vztáhnout na dnešní situaci sociálně 
demokratického prostředí. Lidský život ale 
neumožňuje návrat do minulosti, do nějaké 
zlaté éry, kterou jsme si částečně vysnili 
a částečně jsme třeba i sami skutečně byli 
jejími účastníky. Život plyne stále dopředu, 
což platí i o životě politických organizací. 

Náš úkol být připraven 
k mezinárodnímu rozhovoru, otevírat debaty 
a stavět v nich hrany, přinášet politické 
inspirace ze zahraničí a zpřístupňovat 
prameny k poznávání naší minulosti 
zůstává v platnosti i v roce 2020. Je to 
nejlepší cesta, jak přispět k obnově 
a rozvoji sociálně demokratického prostředí 
i Masarykovy demokratické akademie 
coby jeho politického think-tanku. 

Za práci odvedenou v roce 2019 
děkuji kanceláři Masarykovy demokratické 
akademie, za spolupráci chci za sebe 
poděkovat především dr. Petru Aghovi 
a prof. Petru Drulákovi za koncept 

Úvodní slovo 
předsedy 
MDA

a spoluorganizaci konference Velvet 
Capitalism, a také Anne Seyfferth, ředitelce 
pražské kanceláře Friedrich-Ebert-Stiftung 
(FES). Děkuji tak nejenom našemu 
nejdůležitějšímu organizačnímu 
partnerovi, ale gratuluji také kanceláři 
FES k třiceti letům práce ve prospěch 
zdejšího sociálně demokratického hnutí. 

PhDr. Lubomír Zaorálek 
předseda 
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Vážené přítelkyně, 
vážení přátelé, 

množství a témata akcí uspořádaných 
Masarykovou demokratickou akademií 
v roce 2019 najdete v přehledné podobě 
na následujících stranách. Jde o práci, 
která by nebyla možná nejen bez 
zaměstnanců a zaměstnankyň naší 
kanceláře a práce našich klubů v krajích, 
ale především bez spolupráce s dalšími 
neziskovými organizacemi, akademickými 
pracovišti a politickými nadacemi v České 
republice i dalších unijních zemích. Právě 
otevřenost a připravenost k domácímu 
i mezinárodními dialogu jsou hodnotami, 
které umožňují našemu politickému 
think-tanku s omezenými lidskými 
i finančními prostředky oslovovat stále 
nové publikum a ukazovat mu výhody 
sociálně demokratických přístupů 
k otázkám rozvoje sociální, ekologické, 
bytové anebo zahraniční politiky. 

Dobré renomé, které si Masarykova 
demokratická akademie získala 
v posledních letech, stojí nejen na šíři témat 
a počtu účastníků našich akcí, ale i na 
spolupráci s relevantními akademickými 
institucemi a akademiky. Dobrým příkladem 
jsou zde jména akademických pracovníků, 
kteří se v roce 2019 zapojili do našich 
přednáškových a debatních cyklů o umělé 
inteligenci, Africe, mezinárodní migraci 
anebo komunální politice. Prof. Zdeněk 
Žalud z Ústavu výzkumu globální změny 
AV ČR, v. v. i., prof. Dušan Drbohlav 
z Přírodovědecké fakulty UK anebo 
prof. Karel Maier z Českého vysokého 

učení technického patří ke špičkám 
svých oborů a spolupráce s každým z nich 
a každým z jejich kolegů a kolegyň si cením 
jak osobně, tak jako velké příležitosti 
k formulaci politických přístupů v debatě 
s otevřenými a kompetentními partnery.  

Jsem rád, že trvá ochota ke 
spolupráci na různých projektech na 
straně Masarykova ústavu a Archivu AV 
ČR, v. v. i. Díky jeho řediteli dr. Luboši 
Velkovi jsme mohli v roce 2019 odevzdat 
nakladatelství Academia rukopis sborníku 
z naší masarykovské konference v roce 
2017. Zejména příspěvky dvou německých 
autorů o vztahu sociální demokracie 
k Masarykovi nepochybně rozšíří prostor 
domácí masarykovské debaty. 

Ve spolupráci s Ústavem pro 
soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., jsme zase 
odvedli významnou část práce na přípravě 
vydání českého překladu vybraných textů 
polského disidenta a politika Jacka Kuroně. 
Jeho reflexe transformace devadesátých 
let, doby, kdy sám byl ministrem sociálních 
věcí, jistě zaujmou i zdejší čtenáře kriticky 
nahlížející na těsně polistopadové období. 

Během roku 2019 jsme 
pokračovali v ediční činnosti. Mimořádný 
a opakovaný ohlas získala mezi jinými 
studie vysokého úředníka mnichovského 
magistrátu Martina Klamta o bytové 
politice bavorské metropole – témata 
regulace krátkodobých pronájmů, povinné 
účasti developerů na výstavbě veřejné 
infrastruktury anebo ochrany nájemníků 

v nejdražších čtvrtích rezonovaly nejen 
v politických debatách, ale i v českém 
tisku. Politickou a programovou inspiraci 
přinesly aktuální studie o volebních 
úspěších finské a španělské sociální 
demokracie v národních a evropských 
volbách v roce 2019. I hledání programové 
a organizační inspirace pro českou sociální 
demokracii je naším důležitým úkolem. 

Širokým záběrem naší vzdělávací 
a přednáškové činnosti chceme zvát do 
okruhu MDA a sociální demokracie nové 
publikum a využívat jeho zkušeností 
a podnětů k dalšímu zlepšování 
své vlastní práce. Platí to i o kursu 
o urbanismu a udržitelném plánování 
Moderní město – vlajkové lodi naší 
nabídky vzdělávání pro komunální 
politiku a pracovníky obecních, 
městských a krajských úřadů.

Naším nejvýznamnějším partnerem 
byla i v roce 2019 pražská kancelář 
Friedrich-Ebert-Stiftung v čele s paní 
ředitelkou Anne Seyfferth. Při vědomí toho, 
že v roce 2020 pětileté funkční období 
paní ředitelky v Praze skončí, chci Anne 
Seyfferth na tomto místě osobně poděkovat. 
Díky její ochotě a kontaktům se mohli lidé 
z Masarykovy demokratické akademie 
i obou komor Parlamentu opakovaně 
vydat na studijní cesty do Berlína 
nebo Drážďan, do Prahy se na jednání 
nejednou vypravili poslanci Spolkového 
sněmu i řada nad jiné inspirativních 
německy mluvících akademiků. Díky 

Úvodní slovo 
ředitele  
MDA

jejímu mezinárodnímu rozhledu, rozvaze 
a ochotě hledat řešení i komplikovaných 
úkolů byla naše spolupráce vždy radostí. 

PhDr. Vladimír Špidla 
ředitel 
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Rok 2019

Celé jedno odpoledne na Global stage 

diskusního fóra Meltingpot, které se koná 

v rámci hudebního festivalu Colours of 

Ostrava, patřilo naší dramaturgii. Mezi 

hosty jsme přivítali třeba amerického 

politologa Jeffreyho Winterse, polského 

novináře a spisovatele Wojciecha 

Jagielskiho nebo sociology Ondřeje 

Lánského a Daniela Prokopa a novinářku 

Sašu Uhlovou (poslední dva na fotografii).
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28. 2. – 1. 3. 
Pražská konference 
o sociální Evropě: 
Sociální soudržnost 
v době digitalizace
Místem pro dialog mezi domácími 
a zahraničními pohledy je jednou za dva 
roky Pražská konference o sociální Evropě. 
V roce 2019 byly jejími tématy digitalizace 
a sociální politika. Digitalizace totiž 
zásadně proměňuje trh práce a vyžaduje 
modernizaci vzdělávacích a sociálních 
systémů. Do svého středu si 3. ročník PSEC 
dal myšlenku soudržnosti a mezinárodní 
spolupráce na ochraně pracovně-právního 
prostředí i ekologických limitů. 

Odbory mají nástroj – sociální 
dialog a kolektivní vyjednávání. To 
předpokládá silné odbory v členských 
státech. A my usilujeme o vznik orgánů 
pro pracovní právo na evropské úrovni, 
abychom na celoevropské úrovni 
dokázali vymáhat platná pravidla. 

Liina Carr 
tajemnice Evropské 

odborové konfederace (ETUC) 

Veřejná debata dnes běží 
na platformách, které 
spravují firmy, a spravují je 
ve prospěch svého zisku, 
ne ve prospěch veřejné 
debaty. Potřebujeme 
vytvořit veřejnou diskusní 
platformu, která se bude řídit 
požadavky demokratické 
veřejné a politické debaty.

Uwe Optenhögel 
ekonom, místopředseda 

Nadace pro evropská 

progresivní studia (FEPS) 

Na Západě mají pocit, že na nás 
doplácejí, protože dávají peníze do 
kohezních fondů. My máme pocit, že 
od nás odtéká příliš velké množství 
dividend. Spor mezi státy a kapitálem 
vnímáme jako spor mezi státy. 
Potřebujeme jiný popis tohoto dění.

Lubomír Zaorálek 
poslanec a předseda Masarykovy 

demokratické akademie
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27. 5. 
Evropa po volbách 
do Evropského 
parlamentu – debata 
s Ivanem Krastevem 
V pondělí po volbách do Evropského 
parlamentu, 27. května 2019, jsme společně 
s vídeňským Institutem věd o člověku 
(IWM) připravili v Poslanecké sněmovně 
PČR debatu s bulharským politologem 
a veřejným intelektuálem Ivanem 
Krastevem. Po okraj zaplněný sál Státních 
akt sledoval rozhovor o rostoucí skepsi jak 
k Evropské unii, tak k národním státům 
a mohl slyšet, že Evropa aktuálně nečelí 
ani tak střetu liberálně-proevropských 
a nacionalistických sil, jako spíše obecnému 
zmatení a rozmlžení politických kategorií.

Britská elita byla vždy respektovaná. Ať s ní 
lidé souhlasili či ne. Dnes vidíme, že se není 
schopna shodnout na ničem, ničí vlastní 
strany, parlament. Je to silný moment, který 
posiluje skepsi vůči elitám jako takovým. 
Není potřeba o tom mluvit, stačí se dívat. 

Ivan Krastev 
politolog, předseda sofijského Centra 

liberálních strategií a stálý spolupracovník 

vídeňského Institutu věd o člověku (IWM)
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Stovky lidí na Global stage diskusního fóra 
Meltingpot na hudebním festivalu Colours 
of Ostrava sledovaly debaty o Afghánistánu, 
budoucnosti levice, oligarchiích, klimatické 
změně a chudobě a exekucích. 

Na pódiu jsme přivítali například 
zahraniční hosty amerického politologa 
Jeffreyho Winterse, francouzského filosofa 
Alaina de Benoista nebo polského novináře 
a spisovatele Wojciecha Jagielskiho. 
Českou perspektivu reprezentovali 
sociologové Ondřeje Lánský a Daniel 
Prokop, ředitelka Hnutí DUHA Anna 
Kárníková nebo novinářka Saša Uhlová.

18. 7. 
Meltingpot – Colours 
of Ostrava 2019

Oligarchové jsou ti, jejichž moc 
se odvíjí od bohatství. Ochrana 
bohatství je politika. Protijedem na 
oligarchii je co nejnižší koncentrace 
bohatství na jednom místě tak, 
aby nikdo nemohl bohatstvím 
pootočit systém ve svůj prospěch. 

Jeffrey Winters
americký politolog a autor 

knihy Oligarchy (Cambridge 2001) 
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Centrum současného umění DOX hostilo 
16. října 2019 akci, která měla z nabídky 
MDA zřejmě největší mediální ohlas. 
Svědectvím jsou série rozhovorů s našimi 
hosty vydávané v různých médiích ještě 
řadu týdnů. Panely Postkomunismus 
a odkaz roku 1989 a Od protestu k politice 
protestu přivedly na pódium nejen domácí 
politology Petra Aghu a Pavla Baršu, ale 
třeba i chorvatského filozofa Borise Budena, 
americkou politoložku Jodi Dean, ekonomku 
Stephany Griffith-Jones anebo filozofa 
a historika Andreje Ledera. Akce vznikla 
ve spolupráci s Ústavem státu a práva 
AV ČR, v. v. i., Friedrich-Ebert-Stiftung, 
zastoupení v ČR, a bruselskou Nadací 
pro evropská progresivní studia (FEPS). 

16. 10. 
Sametový 
kapitalismus – k 30 
letům listopadu 1989 

Východ a Západ už nejsou kategorie; pokud 
stále existuje dělnická třída, pak je to na Jihu. 
Problém je, že naše politické instituce to nevidí. 
Nevidí to politicky. Ale globální klimatická 
krize povede ke konfliktu na ose Sever-Jih.

 
Andrzej Leder 

polský historik a filozof, mj. autor průlomové 

knihy Prześniona rewolucja věnované společenským 

proměnám Polska v letech 1939–1956

Nostalgie znamená, že 
lidé cítí nespokojenost se 
svými současnými životy. 

Lubomír Zaorálek
předseda Masarykovy 

demokratické akademie 

a předseda zahraničního výboru 

Poslanecké sněmovny PČR 
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Nástroje pro bytovou výstavbu v Mnichově, 
regulace ochrany bytových prostor 
v Düsseldorfu a zastropování nájemného 
spolu s ochranou životního prostředí 
v Berlíně – to byla témata mezinárodní 
konference o rozvoji a příležitostech 
komunální politiky bydlení.

Inspirativní příklady ze zahraniční 
praxe řešení dostupnosti bydlení 
české veřejnosti představili hosté, kteří 
se na projektech přímo podílejí.

22. 10. 
Jak budeme bydlet? Rozvoj 
a příležitosti komunální 
politiky bydlení

Mnichov má politickou shodu na 
smlouvách s investory, jejichž 
součástí je, že 30 % bytů v projektu 
musí být sociální byty a že investor 
v rámci investice přebírá část 
výdajů na výstavbu infrastruktury, 
jako jsou silnice anebo školky.

Martin Klamt 
politolog a právník, pracovník 

Referátu plánování rozvoje města a bytové 

výstavby magistrátu města Mnichova 

Pravidla pro nakládání s byty 
v Düsseldorfu stojí na zásadě, že 
pronájem bytu déle než na prázdniny, 
je možný jen na povolení pod pokutou 
až 50 tisíc eur. Zneužití k jiným 
účelům než k bydlení je definováno 
„krátkou dobou“ a „výší nájmu“ .

Matthias Herz 
mluvčí pro bytovou politiku klubu 

SPD v zastupitelstvu města Düsseldorfu
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25. 9. a 7. 11. 
B14/100: Symposia ke 100. výročí 
založení školy Bauhaus

Bauhaus nebyl ostrov. Nebyla to 
architektonická škola. Byla to škola 
tvorby, škola vzdělávající odborníky pro 
novou fázi industrializace, škola učící, 
jak držet krok s proměnou výroby. 

prof. Max Welch Guerra
politolog a urbanista, 

Univerzita Bauhaus Výmar

Bydlení je dnes základní sociální 
otázka. Bauhaus mj. říkal, že dobré 
podmínky k životu tvoří nového 
člověka. V dnešních debatách by to byl 
argument nový, moderní. A podpořil by 
třeba i projekty typu Housing First.  

Kateřina Smejkalová 
politoložka, vědecká pracovnice 

Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze 

Celý svět si v roce 2019 připomínal 100 let od 
založení umělecké školy Bauhaus. Stranou 
jsme nezůstali ani my a k oslavám jsme 
se připojili symposii v Praze a v Brně.

Na nich jsme tradici Bauhausu 
aktualizovali i pro otázky soudobé 
společnosti. V Praze jsme tak pod názvem 
Bydlení ve věku strojů / bydlení dnes 
připomínali bauhausovskou debatu 
o bydlení jako základní životní potřebě.

Brněnské symposium 
hledalo odpověď na otázku, jak se 
Bauhaus vypořádal s obdobím plným 
převratů, ve kterém vznikl, a jaká je 
vlastně role umění nebo designu ve 
zvládání společenských výzev.
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Slavnostní večer připomínající 30 let 
od publikace Prohlášení přípravného 
výboru o obnově činnosti sociálně 
demokratické strany uspořádala v úterý 
19. listopadu 2019 Masarykova demokratická 
akademie ve spolupráci se zastoupením 
Friedrich-Ebert-Stiftung v ČR v prostorách 
pražského Goethe-Institutu. Kromě 
předsedy ČSSD Jana Hamáčka vystoupila 
na akci také saská ministryně pro vědu 
a umění Eva Maria Stange a politologové 
Michel Perottino z Karlovy univerzity 
a Christian Demuth z Technické univerzity 
v Drážďanech. Slavnostní debaty se 
zúčastnilo přes sto lidí jak z prostředí ČSSD 
a jí blízkých organizací, tak diplomatického 
sboru a akademické veřejnosti.

19. 11. 
Slavnostní debata 
k 30. výročí obnovení 
činnosti Československé 
sociální demokracie

Bilance německé jednoty je z pohledu 
jednotlivce velmi rozdílná. Politicky jde 
o krok k mírovému spolužití v Evropě; 
ale mohla to být a byla to leckde 
katastrofa pro odborné zaměstnance, 
vychovatele ve školkách, ženy. 
Leccos z toho jste v České republice 
zažili stejně. I vy můžete být hrdí na 
to, co jste zvládli ve svých zemích 
v posledních letech prosadit. Hranice 
bez železné opony jsou přes všechny 
problémy jednou z těch věcí.

Eva-Maria Stange
saská ministryně pro vědu 

a umění, zástupkyně Sociálně demokratické 

strany Německa na slavnostní debatě

Vědomi si všestranné hluboké 
stagnace... Nevidíme jiné 
východisko, než obnovit činnost 
sociálně-demokratické strany...

Prohlášení přípravného 

výboru Československé sociální 

demokracie 19. listopadu 1989
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Petr Agha  
vědecký pracovník Ústavu 

státu a práva AV ČR, v. v. i., 

a odborný asistent katedry 

politologie a sociologie 

Právnické fakulty UK 

László Andor  
ekonom, generální 

tajemník Nadace pro 

evropská progresivní 

studia (FEPS), bývalý 

evropský komisař 

pro sociální věci

Alain de Benoist  

francouzský filozof 

a spisovatel

Boris Buden  
chorvatský filozof 

a spisovatel

Liina Carr  
tajemnice 

Evropské odborové 

konfederace ETUC

Colin Crouch  
politolog a sociolog, 

emeritní profesor na 

University of Warwick 

a externí vědecký člen 

Institutu Maxe Plancka 

pro studium společností

Jodi Dean  
americká politoložka, 

profesorka na Hobart 

and William Smith 

Colleges ve státě New 

York a jedna z editorek 

politologického časopisu 

Theory and Event

Christian Demuth 
politolog, předseda saské 

sociálně demokratické 

vzdělávací organizace 

Herbert-Wehner-

Bildungswerk, pedagog 

Technické univerzity 

v Drážďanech

Petr Drulák 
politolog, velvyslanec 

v Paříži, předseda 

vědecké rady MDA 

J. E. Manuela Franco
velvyslankyně Portugalska 

v České republice 

Milan Ftáčnik  
matematik, vysokoškolský 

pedagog, primátor 

Bratislavy (2010–2014)

Jorge Galindo  
politolog, Univerzita 

v Ženevě

Sacha Garben  
profesorka evropského 

práva na College of Europe

Naděžda Goryczková  
generální ředitelka 

Národního 

památkového ústavu

Stephany 
Griffith-Jones  
ekonomka, členka 

vědecké rady MDA 

Björn Hacker  
ekonom, Univerzita 

pro hospodářství 

a techniku v Berlíně

Naši hosté
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Jan Hamáček  
předseda ČSSD, 

1. místopředseda vlády 

a ministr vnitra ČR

Wojciech Jagielski   
polský reportér 

a válečný zpravodaj 

Naďa Johanisová  
pedagožka, spisovatelka 

a ekonomka

Pavel Karous  
výtvarník a pedagog

Anna Kárníková
ředitelka Hnutí DUHA

Martin Klamt  
politolog a právník, 

pracovník Referátu 

plánování rozvoje 

města a bytové 

výstavby magistrátu 

města Mnichova 

Ivan Krastev  
politolog, předseda 

sofijského Centra 

liberálních strategií 

a stálý spolupracovník 

vídeňského Institutu 

věd o člověku (IWM)

Ondřej Lánský  
sociolog, vysokoškolský 

pedagog 

Andrzej Leder  
filozof, pracovník 

Filozofického ústavu 

Polské akademie věd 

J. E. Angelo Lossada 
Torres-Quevedo  
mimořádný 

a zplnomocněný 

velvyslanec Španělského 

království 
 

Karel Maier  
architekt, pedagog, 

vedoucí Ústavu 

prostorového plánování, 

Fakulta architektury ČVUT

Jana Maláčová   
místopředsedkyně 

ČSSD, ministryně práce 

a sociálních věcí

Viktória Nagy
prezidentka 

mládežnického výboru 

Evropské odborové 

konfederace

Danuše Nerudová  
ekonomka, rektorka 

Mendelovy 

Univerzity v Brně

Roman Onderka  
statutární místopředseda 

ČSSD a poslanec

 
 

Uwe Optenhögel  
ekonom, viceprezident 

Nadace pro evropská 

progresivní studia (FEPS)

Naši hosté
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Michel Perottino  
politolog, Institut 

politologických studií 

Fakulty sociální věd 

Univerzity Karlovy

Tomáš Petříček  
místopředseda 

ČSSD, ministr 

zahraničních věcí ČR

Daniel Prokop  
sociolog

Conny Reuter  
generální tajemník Solidar

Beatriz Corredor 
Sierra
ředitelka Pablo 

Iglesias Foundation 

Robert Skidelski  
politický ekonom

Ania Skrzypek  
ředitelka pro výzkum 

a vzdělávání, Nadace 

pro evropská progresivní 

studia (FEPS)

Kateřina Smejkalová 
politoložka, vědecká 

pracovnice   

Friedrich-Ebert-Stiftung, 

zastoupení v ČR

Júlia Sokolovičová
ředitelka organizace 

Zelený kruh

Josef Středula  
předseda Českomoravské 

konfederace 

odborových svazů 

Michal Šmarda   
místopředseda ČSSD 

a starosta Nového 

Města na Moravě

Tomáš Tožička  
odborník na 

regionální rozvoj

Naši hosté

Saša Uhlová  
novinářka

Ondřej Veselý  
místopředseda 

ČSSD a poslanec

Max Welch Guerra  
politolog a urbanista, 

Univerzita Bauhaus Výmar 

Jeffrey A. Winters  
americký politolog 

a specialista na 

chování oligarchií
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Spolupracujeme s mnoha vzdělávacími 
a výzkumnými institucemi, mezinárodními 
organizacemi, politickými nadacemi 
či neziskovými organizacemi 
a dalšími institucemi obdobné 
politické a kulturní orientace.

V roce 2019 jsme spolupracovali 
mj. s následujícími organizacemi:

Spolupracujeme

Centrum současného umění – DOX

Ekumenická akademie, z. s.

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

Institut pro vědy o člověku (IWM) 

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

Nadace Jeana Jaurése 

Nadace pro evropská 
progresivní studia (FEPS)

Nadace Pablo Iglesiase

Nakladatelství Burian a Tichák, s. r. o.

Seliger-Gemeinde

Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i.
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MDA je instituce s dlouholetou tradicí 
ve vzdělávání i veřejném angažmá. 
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.

V MDA debatují akademici 
a akademičky, mladí lidé, politici a političky, 
lidé pracující v nevládních organizacích 
i zástupci a zástupkyně široké veřejnosti.

MDA je spolek, od roku 2019 působí 
jako politický institut České strany sociálně 
demokratické. Ke dni 31. prosince 2019 měla 
MDA registrovaných 152 členek a členů 
a dalších 17 členů a členek v klubech MDA. 

Kluby MDA existují v Brně, Bruselu, 
Karviné, Olomouci, Pardubicích, Plzni, 
Praze a Zlíně. Pořádají akce v regionech 
a účastní se tamějšího veřejného života. 
Každoročně se tak díky členům a členkám 
MDA může veřejnost seznámit s aktuálními 
společenskými i politickými tématy či se 
zúčastnit některé z diskusí či společenských 
setkání napříč Českou republikou. 

Vydáváme studie o úspěších 
sociální demokracie v Evropě či 
k problematice veřejných politik. 
Překládáme inspirativní texty od 
zahraničních autorů, vydáváme texty 
od našich autorů. Nabízíme zájemcům 
tematické weby, zajímavé publikace či 
videa k aktuálním tématům a politickým 
otázkám. V MDA také funguje veřejná 
knihovna, která kromě odborného obsahu 
nabízí mj. meziknihovní výpůjční služby. 

Během roku jste nás mohli 
slyšet na nejrůznějších debatách 
a akcích či jste si mohli přečíst 
komentáře a analýzy k aktuálnímu dění 
od našich autorů a komentátorů.

Politický 
institut

Debata Budoucnost levice: Nová 

agenda pro sociální demokracii 

volně navazovala na jarní 

diskusi o úkolech levice. S plným 

Steinerovým sálem v Lidovém domě 

diskutovali místopředsedové ČSSD 

Jana Maláčová, Roman Onderka, 

Michal Šmarda a Ondřej Veselý.
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Semináře pod vedením Mgr. Jana Chmelíčka 
a PhDr. Oty Novotného si vzaly za úkol 
seznámit účastníky s hlavními myšlenkami 
předních teoretických proudů „soutěžících“ 
o teoretickou legitimizaci sociální 
demokracie, ale i demokratické levice 
v širším smyslu. 

 ■ 16. ledna 2019  
John Rawls: Teorie spravedlnosti 

 ■ 13. února 2019  
Eduard Bernstein: Pátrání  
po liberálním socialismu 

 ■ 13. března 2019 
Antonio Gramsci: Hegemonie 

 ■ 17. dubna 2019  
Adam Przeworski: Sociální 
demokracie a kapitalismus 

 ■ 15. května 2019 
Ernesto Laclau: Postmarxismus  
bez omluv 

 ■ 19. června 2019 
John Dewey: Demokracie  
jako způsob života a kultura

Vzdělávací kurs:  
Objevování teorie 
sociální demokracie 
říjen 2018 — duben 2019

Digitalizace a umělá inteligence jsou 

jedněmi z hlavních témat, kterým se 

dlouhodobě věnujeme. Ve spolupráci 

s Centrem současného umění 

DOX a vídeňským Institutem věd 

o člověku se nám do Prahy podařilo 

pozvat lorda Roberta Skidelskyho 

k přednášce na téma Umělá inteligence 

jako nová cesta do nevolnictví?

Vzdělávání
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Semináře pro pedagogy i nepedagogy 
o vzdělávání, úloze učitele i školském 
systému a jeho jednotlivých stupních 
se odehrály pod vedením bývalého 
ministra školství prof. Stanislava Štecha 
z Pedagogické fakulty UK. 

 ■ 22. ledna 2019:  
Role expertů – od „ďáblových 
advokátů“ k servismanům politiků 

 ■ 26. února 2019:  
Vysoké školství mezi Humboldtem 
a výrobnou užitečného zboží 

 ■ 26. března 2019:  
Učitel – těžce zkoušené povolání 
(stres, vyhoření, tendence 
k de-profesionalizaci, odcházení 
z profese, neaprobovanost atd.) 

 ■ 23. dubna 2019:  
Jednotná škola je proti přírodě? 
Gaussismus a návrat elitářství

Vzdělávací kurs: 
Smysl (školního) 
vzdělávání  
říjen 2018 — červen 2019

Pestrá směsice lidí z různých oborů 

a prostředí vytvořila dobré diskusní 

prostředí v kursu Smysl (školního) 

vzdělávání. Vedl ho bývalý ministr 

školství prof. Stanislav Štech.
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Přední čeští odborníci představili Afriku 
tak, aby ji posluchači začali vnímat jako 
sousedský kontinent se svébytnou kulturou 
i historií, plný rozmanitosti a potenciálu. 
Série devíti přednášek o současné Africe 
pro všechny, kdo o ní chtěli vědět víc, 
než znali z médií. Vedoucími kursu byly 
doc. Hana Horáková, Ph.D., z Metropolitní 
univerzity Praha a Andrea Filipi, MSc. 
Garantem byl PhDr. Vladimír Špidla. 

 ■ 30. března 2019  
Úvod: Klíčové momenty v historii 
afrického kontinentu. Kolonizace, 
její příčiny, průběh a důsledky  
(Hana Horáková, Andrea Filipi) 

 ■ 6. dubna 2019 
Dekolonizace a vznik samostatných 
států. Národní a mezinárodní 
kontext, průběh, odkaz  
(Andrea Filipi) 

 ■ 13. dubna 2019  
Africké politické systémy. Mezi 
demokracií a diktaturou, příčiny 
a charakter válek  
(Kateřina Werkman) 

Vzdělávací kurs: 
Současná Afrika: 
Tradice a modernita 
březen — červen 2019

 ■ 27. dubna 2019  
OSN a mírové mise v Africe  
(Andrea Filipi) 

 ■ 4. května 2019  
Humanitární pomoc a rozvojová 
spolupráce. Jak tyto pojmy vznikly, 
co znamenají, jak a kdo je realizuje 
v praxi a jaká je jejich budoucnost 
(Jan Mrkvička, Tomáš Tožička) 

 ■ 11. května 2019 
Ekonomický vývoj Afriky od 
kolonizace k současnosti  
(Tereza Němečková) 

 ■ 18. května 2019  
Hudební kultura v subsaharské 
Africe (Vít Zdrálek) 

 ■ 25. května 2019  
Československo a Afrika v kontextu 
studené války 1945-1989  
(Petr Zídek) 

 ■ 1. června 2019  
Závěr kursu: Afrika mezi 
tradicí a modernitou (Hana 
Horáková), Afrika v globálním 
systému. Minulost, současnost 
a budoucnost (Andrea Filipi)

Africe jsme se věnovali i mimo 

kurs Současná Afrika. Portugalská 

velvyslankyně v ČR J. E. Manuela 

Franco pro nás přednášela o vztahu 

portugalské zahraniční politiky 

a Afriky a jeho kontextech a politické 

a diplomatické dimenzi.
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Cyklus tří přednášek ukončený závěrečným 
kulatým stolem byl vytvořen jako 
příspěvek k veřejné diskusi o umělé 
inteligenci, jejích dopadech na lidskou 
existenci, trh práce či etický kodex.

 ■ 15. května 2019  
Potenciál pro vývoj a zavádění  
AI v ČR (Luboš Král) 

 ■ 28. května 2019  
Socioekonomické dopady AI  
(Martin Faťun, Michal Pazour, 
Kateřina Smejkalová) 

 ■ 10. června 2019  
Právní a etické otázky spojené s AI 
(Alžběta Krausová) 

 ■ 25. června 2019  
Kulatý stůl nad vybranými 
tématy AI (Martin Faťun, Michal 
Pazour, Kateřina Smejkalová, 
Luboš Král, Alžběta Krausová)

Cyklus přednášek 
o umělé inteligenci 
květen — červen 2019

Umělá inteligence s sebou přináší nové 

společenské otázky, na které musí být 

společnost připravena. I proto se jí 

dlouhodobě věnujeme a spolupracujeme 

s předními experty a expertkami na 

tomto poli. Úspěšný cyklus přednášek 

o umělé inteligenci je důkazem.
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Setkání s desítkami absolventů 
a absolventek osmi ročníků Akademie 
sociální demokracie (ASD) ze Slovenské 
a České republiky se konalo v Bratislavě. 
Hosty páteční debaty byli ministr financí 
SR Ladislav Kamenický, ministryně práce 
a sociálních věcí ČR Jana Maláčová 
a zástupkyně JUSOS Michelle Rauschkolb.

Základem semináře byla setkání 
několikačlenných skupinek absolventů 
ASD s politickými a odbornými 
mentory a mentorkami. Byli mezi nimi 
mj. exprimátor Bratislavy a exministr 
školství SR Milan Ftáčnik, politolog 
Radovan Geist, sociolog Daniel Gerbery, 
ekonomka Brigita Schmögnerová anebo 
viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová. 

Akademie sociální 
demokracie – Alumni 
Bratislava, 27.—28. září 2019

Akademie sociální demokracie je 

dlouhodobě největším projektem 

Masarykovy demokratické akademie. 

Jsme rádi, že pouhým ukončením 

ročníku to pro absolventy nekončí 

a můžeme navázat i alumni setkáváním.
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Cyklus přednášek věnovaný otázce 
veřejné moci a jejího vztahu k postavení 
jednotlivce v rámci společnosti a ve 
vztahu k ostatním lidem a k veřejné moci. 
Přednášky byly zaměřeny jak na otázky 
právně teoretického a filozofického 
základu problému, tak i na otázky ryze 
praktické. Garantem kursu byl JUDr.  Jan 
Kudrna, Ph.D., z Právnické fakulty UK.

 ■ 10. října 2019  
Ústavní systém ČR  
(Jan Kudrna) 

 ■ 31. října 2019  
Vláda a teorie vládnutí  
(Vít Klepárník) 

 ■ 21. listopadu 2019 
Jednotlivec a lidská práva  
(Vít Klepárník) 

 ■ 12. prosince 2019 
Samospráva a její role  
(Petr Svoboda)

Vzdělávací kurs: 
Veřejná moc. Přednáškový  
cyklus o občanech a státu  
říjen 2019 — leden 2020

Karel Hrubý byl v letech 1989 až 1995 

předsedou exilové Československé 

sociální demokracie. Naší ctí 

i radostí je udržovat s tímto stále 

inspirativním sociálním demokratem 

kontakt. Na podzim roku 2019 jsme 

tak mohli zprostředkovat jeho debatu 

s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem.
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Co byla a je mezinárodní migrace 
obyvatelstva? Co byla a je integrace 
migrantů? Co všechno způsobují a ovlivňují 
tyto procesy? Na tyto otázky v sérii seminářů 
o mezinárodní migraci odpovídali přední 
experti a expertky na migraci z České 
republiky. Do hloubky rozebrali šíři a vývoj 
fenoménu migrace s důrazem na jeho 
sociokulturní, ekonomické, demografické 
nebo environmentální aspekty. Garanty 
tohoto cyklu byli prof. Dušan Drbohlav 
z Přírodovědecké fakulty UK a PhDr. Vladimír 
Špidla. 

 ■ 5. října 2019  
Úvod do problematiky – význam 
mezinárodní migrace a její širší 
zarámování do současné reality; 
základní přehled stavu a trendů na 
globální úrovni (Dušan Drbohlav) 

 ■ 2. listopadu 2019  
Mezinárodní migrace v historii 
(Zdeněk Uherek) 

 ■ 7. prosince 2019  
Definice, statistika a základní 
měření procesu mezinárodní 
migrace, stěžejní metodologické 
přístupy k výzkumu (Kristýna 
Janurová, Lenka Pavelková)

Vzdělávací kurs:  
Mezinárodní migrace.  
Do šířky, do hloubky, do dálky  
říjen 2019 — březen 2020

Už potřetí hostily prostory ministerstva 

zahraničních věcí prestižní mezinárodní 

Pražskou konferenci o sociální Evropě. 

Letos jsme ji věnovali tématu sociální 

soudržnosti v době digitalizace. Mezi 

hlavní řečníky patřili Björn Hacker 

a László Andor (oba na fotografii).
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Dostupnost bydlení, doprava, udržitelnost 
měst, občanská vybavenost, územní 
plánování či Smart City — o tom všem mluvili 
experti a expertky na urbanismus ve třetím 
ročníku seminářů o moderním městě. Kurs 
nabízí seznámení se s moderním pojetím 
urbanismu a k diskusi příklady z praxe. 
Kurs byl především určen zastupitelům 
a zastupitelkám, lidem pracujícím na 
městských úřadech a těm, kdo se pracovně 
věnují rozvoji a plánování měst. Garanty 
programu byli Ing. arch.  Jan Auerbach 
a PhDr. Vladimír Špidla. 

 ■ 18. října 2019 
úvodní debata: Moderní 
město – město pro lidi (Milan 
Ftáčnik, Miroslav Andrt, moderace: 
Vladimír Špidla) 

 ■ 19. října 2019  
Udržitelná města pro všechny 
(Vladimír Špidla, Karel Maier, Pavel 
Nácovský) 

 ■ 23. listopadu 2019  
Dostupné a kvalitní bydlení ve 
městech (Linda Sokačová, Karel 
Maier, Michal Kohout) 

 ■ 14. prosince 2019  
Veřejná infrastruktura I  
(Jan Auerbach, Vratislav Filler, 
Veronika Šindlerová)

Vzdělávací kurs:  
Moderní město III.  
Jak vytvořit dobré místo k životu  
Ústí nad Labem, říjen 2019 — červen 2020

Moderní město už patří mezi 

tradiční a úspěšné kursy Masarykovy 

demokratické akademie. Vystupují na 

něm přední čeští odborníci a odbornice 

na urbanismus a příbuzná témata. 

Na fotografii přednáší Markéta Kos 

Mottlová z organizace Fórum 50 %.
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 ■ Debata s prof. Petrem Drulákem ke 
knize Tajnosti levice, 3. ledna 2019, 
kancelář MDA, Praha (Petr Drulák)
Nad pracovním překladem 

knihy Tajnosti levice francouzského 
esejisty Jeana Clauda Michéy proběhla 
diskuse s prof. P. Drulákem, který knihu 
přeložil a napsal k ní předmluvu.

 ■ Seminář: Udržitelná města,  
22. ledna 2019, Volnočasové centrum 
Mnichovo Hradiště (Karel Maier, 
Petr Rejnuš, moderace: Václav Haas)

 ■ Diskuse: Úkoly levice, 
31. ledna 2019, Steinerův sál, Lidový 
dům, Praha (Jana Maláčová, 
Kateřina Valachová, Ondřej Veselý, 
moderace: Vladimír Špidla) 
Co to dnes znamená pracovat? 

Jakým způsobem je možné se prosadit mezi 
pravicí a populisty? Debata s vedením ČSSD 
odpovídala na základní otázky pro sociální 
demokracii. 

 ■ Mezinárodní diskuse:  
Výzvy pro Evropu:  
Jak znovu scelit Evropu?, 
14. února 2019, Univerzita Palackého, 
Olomouc (Anna Kárníková, 
László Andor, Conny Reuter, 
Viktoria Nagy) – Ve spolupráci se 
zastoupením FES v ČR a FEPS. 
Mezinárodní diskuse, která se konala 

v rámci celoevropské akce Call to Europe, 
hledala odpovědi na řešení nerovností 
v rámci EU. 

Přehled akcí

Kancelář MDA

Nedílnou součástí práce Masarykovy 

demokratické akademie jsou expertní 

debaty. Na půdě Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR jsme například 

uspořádali kulatý stůl Budoucnost 

politiky odzbrojování, kterého 

se mezi jinými účastnil i ministr 

zahraničních věcí Tomáš Petříček.

 ■ Mezinárodní konference: 3. ročník 
Pražské konference o sociální 
Evropě — Prague Social Europe 
Conference 2019: Sociální 
soudržnost v době digitalizace,  
28. února — 1. března 2019, Černínský 
palác, ministerstvo zahraničních 
věcí (László Andor, Liina Carr, 
Barry Colfer, Sofia Fernandes, 
Sacha Garben, Björn Hacker, Aleš 
Chmelař, Danuše Nerudová, Uwe 
Optenhögel, Vít Samek, Josef 
Středula, Anne Seyfferth, Lucie 
Studničná, Vladimír Špidla, Kateřina 
Štěpánková, Lubomír Zaorálek) – 
Ve spolupráci se zastoupením FES 
v ČR, FEPS a Fondation Jean Jaurès.
Třetí ročník mezinárodní konference 

na vysoké úrovni, která je prostorem pro 
diskusi o možných cestách k posílení 
evropské integrace v sociální oblasti, se 
zaměřil na kroky nezbytné k hladkému 
zvládnutí probíhajícího procesu digitalizace 
v programové i praktické rovině. Digitalizace 
zásadně proměňuje trh práce a vyžaduje 
modernizaci vzdělávacích a sociálních 
systémů. Implementace Evropského pilíře 
sociálních práv vyžaduje ucelený přístup, 
který přinese sociální práva a ochranu 
lidem v atypických a nových formách 
zaměstnání. Předmětem debaty bylo také 
zajištění finančních zdrojů Evropské unie 
a národních států, které umožní prosazení 
účinné sociální politiky v celé Evropě. 
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 ■ Seminář o sudetoněmecké sociální 
demokracii a její emigraci,  
20. března 2019, kancelář MDA, Praha 
(Thomas Oellerman, Sylvia Dantrey)
V kanceláři MDA proběhl seminář 

pro studenty Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf. Tématem semináře pod 
vedením historika Thomase Oellermanna 
byla sudetoněmecká sociální demokracie 
a její emigrace. Vystupovala také Sylvia 
Dantrey, dcera sudetoněmeckého 
emigranta a příslušníka československé 
zahraniční armády Herberta Löwita.

 ■ Promítání dokumentu Brexitannia 
s debatou, 28. března 2019, Kino 
Atlas, Praha (Martin Buchtík, 
Ondřej Lánský, moderace: Kateřina 
Smejkalová) – Ve spolupráci 
se zastoupením FES v ČR.
Promítání dokumentu Brexitannia 

v předvečer původně plánovaného termínu 
odchodu Velké Británie z EU. Dokument 
nechává voliče napříč všemi sociálními 
skupinami vysvětlovat jejich volbu. Byl tak 
podkladem i pro následnou debatu, která 
hledala odpověď na otázku, proč k Brexitu 
došlo.  

 ■ Seminář: Mnichovo Hradiště: 
Velké rozvojové záměry a jejich 
vliv na území, 2. dubna 2019, 
Volnočasové centrum Mnichovo 
Hradiště (Veronika Šindlerová)

 ■ Debata: Portugalská zahraniční 
politika a Afrika: Kontexty, 
politické a diplomatické dimenze, 
10. dubna 2019, Kampus Hybernská, 
Praha (J. E. Manuela Franco)  
Debata s portugalskou 

velvyslankyní v ČR J. E. Manuelou Franco 
o portugalské zahraniční politice a vztazích 
se subsaharskou Afrikou. Důležitost 
spolupráce s tímto regionem nevyplývá 
pouze z historických a kulturních vazeb, 
ale také z intenzivních politických 

a ekonomických vztahů s dalšími 
africkými zeměmi a různými organizacemi 
působícími na africkém kontinentu.

 ■ Seminář Teorie sociální 
demokracie, 3.–5. května 2019, 
Kouty nad Desnou (Patrik Eichler, 
Lukáš Jelínek) – Ve spolupráci 
s Mladými sociálními demokraty.
MDA připravila pod vedením 

Patrika Eichlera a Lukáše Jelínka 
víkendový seminář pro Mladé sociální 
demokraty o teorii a programatice sociální 
demokracie. Večerní debaty se účastnili 
mj. Jana Maláčová a Aleš Chmelař.

 ■ Debata k národohospodářské 
politice, 15. května 2019, sál 
Baroko, Lidový dům, Praha
Pod vedením Lubomíra 

Zaorálka proběhlo expertní jednání 
k národohospodářské politice. Tématem 
byla současná ekonomická situace 
a možná témata programové práce.

 ■ Přednáška:  Ivan Krastev: Evropa po 
volbách do Evropského parlamentu, 
27. května 2019, sál Státních 
akt, Poslanecká sněmovna PČR 
(Ivan Krastev, moderace: Lubomír 
Zaorálek) – Ve spolupráci s IWM.
Debata s bulharským 

politologem Ivanem Krastevem, jedním 
z nejrespektovanějších intelektuálů východní 
Evropy, o situaci v Evropě po volbách do 
Evropského parlamentu. 

 ■ Přednáška: Umělá inteligence 
jako nová cesta do nevolnictví?, 
3. června 2019, Centrum současného 
umění DOX, Praha (Robert 
Skidelski, Michal Pěchouček) – 
Ve spolupráci s IWM a DOX.
Zatímco ekonomové přicházejí 

s ponurými věštbami masivního propouštění 
a rozšiřování již tak prekarizované práce, 
utopisté ze Silicon Valley usilovně tvrdí, 

že technologie nás propojují a jednou nás 
osvobodí od práce, nemocí a chudoby. 
Ovšem když se lidský život oseká na 
množinu racionální procesů čekajících na 
optimalizaci, riskuje, že pustí ze zřetele 
neredukovatelnou kvalitu toho, co dělá 
člověka člověkem. S charakteristickou 
pozorností vůči detailům lidského údělu 
přední politický ekonom lord Robert 
Skidelsky poutavě vylíčil, co ve věku 
strojů znamená vést dobrý život.

 ■ Panelová diskuse: Klimatická 
stávka: Mileniálové se hlásí 
o slovo, 11. června 2019, Knihovna 
Jiřího Mahena v Brně (Vanda 
Patočková, Lucie Smolková, 
Monika Šatavová, Anna Kárníková, 
moderace: Radovan Bartošek) 
Diskuse zástupkyň stávkujícího 

studentstva se zástupkyněmi občanské 
společnosti o směřování hnutí Fridays for 
Future, aktivním občanství a rozdílech 
environmentálního aktivismu dnes 
a v devadesátých a nultých letech. 

 ■ Kulatý stůl: Budoucnost politiky 
odzbrojování, 12. června 2019, 
Zahraniční výbor Poslanecké 
sněmovny PČR (Matúš Halás, Jan 
Ludvík, Tomáš Petříček, moderace: 
Lubomír Zaorálek) 

 ■ Přednáška: Příroda místo peněz. 
Zpráva OSN o biodiverzitě, 
20. června 2019, Kampus Hybernská, 
Praha (Pavel Kindlmann) 
Spoluautor zprávy OSN o biodiverzitě 

představil její závěry a důsledky pro Česko.

Architekt Karel Maier z Fakulty 

architektury ČVUT je náš 

dlouholetý spolupracovník. Zde 

hostem MDA v Mnichově Hradišti 

na téma územní plánování.
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 ■ Kulatý stůl k výsledkům 
španělských parlamentních 
voleb, 4. července 2019, rezidence 
španělského velvyslance v Praze 
(Jiří Dienstbier, Jorge Galindo, André 
Krouwel, J. E. Ángel Lossada Torres 
Quevedo, Beatriz Corredo Sierra, 
Ania Skrzypek) – Ve spolupráci 
s FEPS a Nadací Pablo Iglesiase.
Mezinárodní kulatý stůl nad výsledky 

španělských parlamentních voleb, na němž 
byly představeny výsledky studie politologa 
Jorge Galinda, kterou MDA vydala i v českém 
překladu. Na setkání navazovaly i kulaté 
stoly v Madridu (MDA zastupoval Jiří Koubek) 
a Bruselu (MDA zastoupena Danielou 
Vašátkovou). 

 ■ Kulatý stůl: Práce na digitálních 
platformách, 11. července 2019,  
Galerie kavárny Louvre, Praha 
(Neil Spencer, Dalibor Holý, Vít 
Samek, Justin Nogarede, Vladimír 
Špidla, moderace: Kateřina 
Smejkalová) – Ve spolupráci s FEPS, 
zastoupení FES v ČR, UNI Europa 
a Univerzitou v Hertfordshire. 
Prezentace výsledků pro Česko 

projektu Nadace pro evropská progresivní 
studia (FEPS), který mapoval platformovou 
práci v různých evropských zemích. Jak 
rozšířená je v ČR platformová práce? Jakou 
má podobu? A koho se týká? Pole práce na 
digitálních platformách není prozkoumané 
zdaleka tak, jak by si tento čím dál výraznější 
fenomén zasloužil. Právě to se celoevropský 
projekt snažil změnit a i za našeho 
přispění byl proveden i v naší republice.

 ■ Diskusní panely na fóru Meltingpot 
v rámci hudebního festivalu Colours 
of Ostrava, 18. července 2019, 
Global stage, Colours of Ostrava, 
Vítkovice (Wojciech Jagielski, 
Lubomír Zaorálek, Alain de Benoist, 
Petr Drulák, Jeffrey A. Winters, 
Ondřej Lánský, Alexander Ač, Júlia 
Sokolovičová, Anna Kárníková, Daniel 
Prokop, Saša Uhlová, Lukáš Jelínek)
Celé jedno odpoledne na Global 

stage fóra Meltingpot bylo v režii MDA. Na 
mezinárodně obsazených panelech jsme 
se spolu se stovkami posluchačů postupně 
dostali k válce v Afghánistánu, možnému 
konci liberalismu, oligarchii v dnešním světě, 
změně klimatu a problému exekucí v Česku.

 ■ Slavnostní setkání u příležitosti 
100. výročí od založení Německé 
sociálnědemokratické strany 
dělnické v Československé 
republice (DSAP), 15.–16. září 2019, 
Teplice (Tomáš Petříček, Natascha 
Kohnen, Abrecht Schläger, Anne 
Seyfferth, Vladimír Špidla) – Ve 
spolupráci se Seliger-Gemeinde 
a zastoupením FES v ČR.
Za účasti českého ministra 

zahraničí, členky Bavorského sněmu, 
spolkového předsedy Seliger-Gemeinde 
nebo ředitelky FES v ČR a ředitele MDA 
jsme si v Teplicích celodenním slavnostním 
programem připomněli 100. výročí založení 
Německého sociálně demokratické strany 
dělnické v Československé republice, jejiž 
činnost dlouhodobě připomínáme např. 
prostřednictvím webu LidoveDomy.cz 
nebo vydáním knihy Josefa Hofbauera 
o Masarykovi. 

 ■ Slavnostní setkání u příležitosti 
výročí návštěvy T. G. Masaryka 
na Olomoucku, 21. září 2019, 
vrch Hradisko u Velkého Týnce. 
Ve spolupráci s Iniciativou pro 
vypálené obce, obcí Velký Týnec. 
Každoroční tradiční setkání 

je výsledkem práce a iniciativy 
členů klubu MDA v Olomouci.

 ■ Symposium: Bydlení ve 
věku strojů / bydlení dnes: 
Bydlení – technologie – společnost, 
25. září 2019, Goethe-Institut 
v Praze (Jan Blažek, Max Welch 
Guerra, Milan Kreuzzieger, 
Lenka Kužvartová, Pavel 
Prouza, moderace: Kateřina 
Smejkalová) – Ve spolupráci 
se zastoupením FES v ČR. 
Symposium připravené 

v rámci programu B14/100 vzniklého 
u příležitosti oslav 100. výročí založení 
umělecké školy Bauhaus. 

V době nástupu fordistické 
sériové průmyslové výroby po 1. světové 
válce se začal řešit problém moderního 
životního stylu a bydlení jako základní 
životní potřeby. Právě na to reagovala 
škola Bauhaus vlastní uměleckou tvorbou. 
Tento historický pohled symposium 
konfrontovalo se současností rovněž se 
potýkající s výraznou technologickou 
změnou, ale řešící více či méně podobnými 
způsoby dnešní problémy: demokratické 
uspořádání, nerovnosti, polarizace 
společnosti, vztah soukromého a komunitně 
sdíleného bydlení nebo rizika sociálních 
a politických zvratů během výrazné 
technologické transformace společnosti.

Na Global stage Meltingpotu 

v rámci Colours of Ostrava 

přijala naše pozvání i ředitelka 

Hnutí DUHA Anna Kárníková. 

Spolu s Júliou Sokolovičovou 

a Alexandrem Ačem mluvila 

o změně klimatu.
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 ■ Mezinárodní konference: Velvet 
Capitalism, 16. října 2019, Centrum 
současného umění DOX, Praha (Jodi 
Dean, Boris Buden, Pavel Barša, 
Colin Crouch, Stephany Griffith-
Jones, Andrzej Leder, Lubomír 
Zaorálek, moderovali: Petr Drulák 
a Petr Agha) – Ve spolupráci se 
zastoupením FES v ČR, Ústavem 
státu a práva AV ČR, v. v. i., a FEPS. 
Hvězdně obsazené mezinárodní 

panely diskutovaly u příležitosti 30. výročí 
od sametové revoluce o postkomunismu 
a odkazu roku 1989 a o vzestupu 
populistických populistických hnutí 
a vzrůstající politické mobilizaci v Evropě 
se zaměřením především na její střední 
a východní část. 

 ■ Debata: Budoucnost levice. Nová 
agenda pro sociální demokracii, 
17. října 2019, Steinerův sál, Lidový 
dům, Praha (Jana Maláčová, Roman 
Onderka, Michal Šmarda, Ondřej 
Veselý, moderace: Patrik Eichler) 
Aktuální společenská situace 

a programové otázky sociální demokracie 
byly tématem debaty se členy předsednictva 
ČSSD. 

 ■ Mezinárodní konference: Jak 
budeme bydlet? Rozvoj a příležitosti 
komunální politiky bydlení, 
21. října 2019, Galerie kavárny Louvre, 
Praha (Martin Klamt, Matthias Herz, 
Ulrike Mackrodt, Václav Orcígr, 
moderace: Leonie Liemich) – Ve 
spolupráci se zastoupením FES v ČR. 
Mezinárodní konference se zabývala 

řešením otázky dostupnosti bydlení ve 
velkých městech, které se jeví jako čím dál 
zasadnější problém. Volné byty často určeně 
pouze ke spekulacím, krátkodobé pronájmy 
přes Airbnb, vytlačování původních obyvatel 
nebo drasticky rostoucí ceny nájemného 
řeší i celá řada měst v Německu. Mají už 
vypracovány důležité nástroje, pomocí 
kterých nedostupnosti bydlení čelí.

Zástupci vybraných německých 
měst představili české odborné 
i angažované veřejnosti program regulace 
ochrany bytových prostor v Düssledorfu, 
nástroje pro bytovou výstavbu v Mnichově 
a projekt zastropování nájemného 
v Berlíně. Jednotlivé příspěvky byly 
zasazeny i do českého kontextu.

 ■ Symposium:  
Umění-technologie-politika: 
Bauhaus jako fenomén přelomové 
doby, 7. listopad 2019, Fakulta 
architektury VUT v Brně (Pavel 
Karous, Ondřej Lánský, Kateřina 
Smejkalová, Šárka Svobodová, 
moderace: Tomáš Tožička) – Ve 
spolupráci se zastoupením FES v ČR. 
Symposium v rámci programu 

B14/100, který vznikl u příležitosti oslav 
100. výročí založení umělecké školy Bauhaus, 
se zabývalo rolí Bauhausu v debatě o tzv. 
„novém člověku“, novém vztahu člověka 
k technologiím v přelomové době.

Panelisté hledali odpověď na otázky, 
jak se z role Bauhausu v této zásadní debatě 
můžeme inspirovat v dnešní době nebo 
jaká je role umění, designu, architektury 
a urbanismu ve zvládání společenských 
výzev. 

 ■ Panelová debata: Klimatická 
změna a ekonomický (ne)růst, 
13. listopad 2019, malý sál Břetislava 
Bakaly v Brně (Eva Fraňková, 
Naďa Johanisová, Vladimír 
Špidla, Áron Tkadleček, moderace: 
Martin Škabraha) – Ve spolupráci 
s Katedrou environmentálních 
studií MU, Trastem pro ekonomiku 
a společnost, Limity jsme my, Školou 
alternativ, Idealisty.cz, Ekumenickou 
akademií a Alternativou zdola. 
Máme usilovat o nerůst? K čemu 

je a není dobrý ekonomický růst? Jak 
souvisí s klimatickou změnou – a co je 
enviromentální spravedlnost? Na to 
jsme se ptali v diskusi Klimatická změna 
a ekonomický (ne)růst. 

 ■ Slavnostní debata k 30. výročí 
obnovení činnosti Československé 
sociální demokracie, 
19. listopad 2019, Goethe-Institut 
v Praze (Jan Hamáček,  
Eva-Maria Stange, Christian 
Demuth, Michel Perottino, moderace: 
Anne Seyfferth) – Ve spolupráci 
se zastoupením FES v ČR.
Slavnostní mezinárodní debata 

připomněla politickou aktivitu sociálních 
demokratů v čase sametové revoluce 
a představila i dnešní sociální demokracii 
jako sílu, která může dostát požadavkům 
obrany a rozvoje demokratické politiky 
i politické zástupkyně nejširších vrstev 
obyvatel. 

 ■ Vánoční večírek MDA, 
10. prosince 2019, Napa bar 
and Gallery, Praha. 
Na Vánočním večírku předseda MDA 

Lubomír Zaorálek a ředitel MDA Vladimír 
Špidla představili dvě knižní novinky 
MDA: politický esej Tajnosti levice. Od 
ideálu osvícenství k triumfu neomezeného 
kapitalismu a sborník Sametová 
budoucnost? Eseje o naší současnosti.  

 ■ Debata: Potřebujeme v Praze 
mrakodrapy?, 11. prosince 2019, 
zasedací místnost ČSSD Praha 4 
(Lubomír Zaorálek, Petr Hlaváček, 
Naděžda Goryczková,  
moderace: Patrik Eichler)
Veřejná debata o rozvoji Prahy, práci 

s veřejným prostorem a o developerech.
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 ■ Přednáška: O československých 
dějinách – od Mnichova 
1938 po sametovou revoluci 
1989, 27. března 2019, 
Kulturně-společenské centrum,  
Dub nad Moravou (Pavel Urbášek) 

 ■ Přednáška: Československé 
dějiny 1938–1948: Od Mnichova 
po „Vítězný únor“, 13. června 2019, 
sportovní areál SK Slavonín Olomouc 
(Pavel  Urbášek) 

 ■ Debata: Sametová revoluce 1989, 
19. listopadu 2019, dům Českého 
svazu chovatelů, Litovel 
(Pavel Urbášek)

MDA Olomouc

 ■ Debata: České povolební skóre 
a shrnutí evropských voleb 
očima jednoho z nás, kandidáta 
č. 14 za ČSSD Bc. Honzy Košáka, 
31. května 2019, Hotel Darkov, Karviná 
(Jan Košák) 

 ■ Přednáška: 30 let od sametové 
revoluce, 14. června 2019 
(Eva Sikorová) 

 ■ Výroční schůze MDA Karviná, 
11. prosince 2019, Restaurant 
Na Fryštátské, Karviná

MDA Karviná

Díky iniciativě členů klubu 

MDA v Olomouci se každoročně 

spolu s Iniciativou pro podporu 

vypálených obcí a obcí Velký Týnec 

podílíme na připomínce návštěvy 

T. G. Masaryka na Olomoucku. 

Vždy jde o příjemné odpoledne 

naplněné kulturním programem.
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 ■ Přednáška: Sociální 
demokracie – 140 let,  
26. února 2019, přednáškový sál, 
2. patro, Masarykova 31, Brno  
(Jiří Malínský) 

 ■ Přednáška: Výzvy globalizovaného 
světa a politologie, 26. března 
2019, přednáškový sál, 2. patro, 
Masarykova 31, Brno (Emil Voráček) 

 ■ Přednáška:  
Ukrajina – známá i neznámá, 
9. dubna 2019, přednáškový 
sál, 2. patro, Masarykova 31, Brno 
(Ivana Kholostenko) 

 ■ Přednáška: Bylo, nebylo, ale spíše 
bylo..., 23. dubna 2019, přednáškový 
sál, 2. patro, Masarykova 31, Brno 
(Stanislav Jabůrek) 

 ■ Přednáška: Politika a náboženský 
radikalismus, 14. května 2019, 
přednáškový sál, 2. patro, 
Masarykova 31, Brno (Marek Čejka) 

 ■ Přednáška: Úvod do teorie 
bezpečnosti, 28. května 2019, 
přednáškový sál, 2. patro, 
Masarykova 31, Brno (Petr Sak) 

MDA Brno

 ■ Přednáška: NATO – poslání, hlavní 
funkce. Zkušenosti z působení 
v centrále NATO,  
25. června 2019, přednáškový 
sál, 2. patro, Masarykova 31, Brno 
(Josef Procházka) 

 ■ Přednáška o architektuře:  
Brno - předválečné, II. část, 
10. září 2019, přednáškový sál, 2. patro, 
Masarykova 31, Brno  
(Jana Mlatečková) 

 ■ Přednáška: Geopolitické 
dimenze příštího vývoje světa, 
22. října 2019, přednáškový sál, 
2. patro, Masarykova 31, Brno  
(Peter Staněk) 

 ■ Přednáška: Proč tahá 
současná levice v ČR a EU 
za kratší konec provazu, 
12. listopadu 2019, přednáškový 
sál, 2. patro, Masarykova 31, Brno 
(Lukáš Jelínek) 

 ■ Přednáška: Počátky 
sovětizace Československa, 
26. listopadu 2019, přednáškový 
sál, 2. patro, Masarykova 31, 
Brno (Jiří Malínský)

Do posledního místa naplněný malý 

sál Břetislava Bakaly naslouchal 

v Brně debatě o klimatické 

změně, ekonomickém (ne)růstu 

a environmentální spravedlnosti.
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 ■ Pietní akt a debata k výročí narození 
TGM ve Zlíně, 4. března 2019,  
Dům kultury Zlín (Alena Gajdůšková) 

 ■ Debata: Kdo židli má, bydlí, 
1. srpna 2019, Dům kultury Zlín 
(Alena Gajdůšková, Milan Taraba) 
Debata poslankyně Aleny 

Gajdůškové s předsedou Sdružení nájemníků 
ČR Milanem Tarabou o dostupnosti bydlení.

 ■ Debata: Češi v EU, 23. ledna 2019, 
Nadace pro evropská progresivní 
studia (FEPS), Brusel (Martin 
Buchtík, Vladimír Špidla, Irena 
Moozová) – Ve spolupráci s FEPS. 

 ■ Debata a pracovní snídaně s klubem 
MDA Brusel a zástupci holandské 
sociální demokracie, 13. června 2019, 
Leopold Hotel Brussels, Brusel

 ■ Pracovní právo. Práva a povinnosti 
v pracovním poměru, 22. října 2019, 
Pardubice (Miroslav Zajíc) 

MDA Zlín MDA Brusel MDA Pardubice

László Andor (na 

fotografii), Conny Reuter 

nebo Viktória Nagy 

a Anna Kárníková mluvili 

v Olomouci o projektu 

Evropské unie. Debaty 

o Evropské unii jsou 

dlouhodobě jedním 

z tematických pilířů MDA.
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Jean-Claude Michéa: Tajnosti levice. 
Od ideálu osvícenství k triumfu 
neomezeného kapitalismu 

Eseje o příběhu levice, jejích 
kořenech a současnosti z pera francouzského 
filozofa Jeana-Claudea Michéy byly vydány 
ve francouzském originále Les mystères de 
la gauche v roce 2013. Český překlad od 
Petra Druláka, předsedy vědecké rady 
Masarykovy demokratické akademie, je 
obohacen o celé, doposud nezveřejněné 
znění rozhovoru s autorem knihy, pořízené 
pro francouzský deník Midi Libre. 

Petr Agha, Petr Drulák (ed.): Sametová 
budoucnost? Eseje o naší současnosti

Sborník Sametová budoucnost 
zobrazuje třicetiletý vývoj po sametové 
revoluci a představuje kritickou 
reflexi toho, k čemu u nás vlastně 
v posledních třech desetiletích došlo.   

Autory sborníku jsou politolog Petr 
Drulák, historička umění Milena Bartlová, 
filozof Martin Dokupil Škabraha, 
politoložka Anna Durnová, politolog Jaroslav 
Fiala, filozof Michael Hauser, politolog Ondřej 
Slačálek a socioložka Tereza Stöckelová, 
právník Petr Agha.

Ve svých příspěvcích se zabývají 
demokracií, sociálními nerovnostmi, 
vztahem k minulosti a k Západu, ekologií 
či digitalizací. Texty překonávají mýty 
devadesátých let a znovu ujasňují,  
k čemu tehdy došlo a jaké důsledky to má 
pro dnešek, abychom byli schopni lépe 
uchopit problémy, před kterými stojíme.

Jorge Galindo: Inspirovat Evropu: 
Poznatky plynoucí z úspěchu sociální 
demokracie ve Španělsku

Analýza výsledků španělské 
socialistické strany v evropských národních 
volbách v roce 2019 považuje za významný 
krok k úspěchu, že se PSOE rétoricky 
podařilo spojit všechny pravicové strany do 
jedné skupiny, vést politický střet s pravicí 
jako celkem a vytvořit v očích veřejnosti 
ze PSOE druhý pól politického konfliktu.

Podoby platformové práce. Shrnutí 
výzkumu pro Českou republiku

Studie je výstupem mezinárodního 
projektu, jehož rozšíření o ČR MDA 
vyjednala. Identifikuje mj. nadprůměrný 
podíl platformové práce na zaměstnanosti 
v České republice. Jedním z viditelných 
důvodů je nízká výše mezd v ČR.

Vydané knihy
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„Michéa du°sledně sdílí Laschovu kritiku kapitalismu, kulturní kon-
zervativismus i schopnost dívat se na základní otázky společnosti 
zdola, tj. z perspektivy její chudší a slabší části. Snad se nedopus-
tíme žádného násilí vu°či jednomu či druhému, pokud je oba budeme 
považovat za představitele určitého konzervativního socialismu, 
který není ani liberální, ani komunistický.“

Petr Drulák

„Kritika se nesmí spokojovat s tím, že bude rituálně odsuzovat ná-
sledky ekonomického liberalismu (pro tyto účely cudně překřtěné-
ho na ,neoliberalismus‘) a současně posilovat dopady liberalismu 
politického a kulturního, který ho jako siamské dvojče doplňuje po 
stránce psychologické a ideologické.“

„Logika daru (pradávná trojnásobná povinnost dát, přijmout a vrá-
tit) od nepaměti vytvářela základní předivo společenských pout 
(přirozeně nabý vajících nejru°znějších symbolických forem – někdy 
vzájemně rovných, jindy nerovný ch), a to ještě předtím, než si bylo 
vu°bec možné představit právní dohodu či výměnu zboží.“
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Jean-Claude Michéa (1950) 
je francouzský  politický  
filozof a esejista. Navazuje 
na socialistické myslitele 
19. století a je rovněž originálním 
interpretem díla George 
Orwella. Je znám svou kritikou 
kulturního liberalismu, kterému 
vyčítá, že ve jménu „náboženství 
progresivismu“ odvedl levici od 
boje s kapitalismem. Spojenectví 
kulturního a tržního liberalismu, 
které analyzuje v řadě eseju°, 
považuje za hlavní překážku bránící 
dosažení spravedlivější společnosti.
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Vydané studie

Petr Drulák – Petr Agha (eds.)

Sametová  
budoucnost?

Po roce 1989 došla významná část 
českých elit k přesvědčení, že předchozí 
režim představoval historickou anomálii 
vnucenou z Východu, která nás vytrhla 
z našeho přirozeného směřování a která 
je zodpovědná za nejvážnější problémy, 
s nimiž se v současnosti musíme 
potýkat. Podle tohoto přesvědčení jsou 
zmíněné problémy nejsnáze řešitelné 
přejímáním modelů vyspělého Západu – 
posilováním trhů a občanské společnosti, 
decentralizací, nadnárodní integrací 
či posilováním ochrany lidských práv. 
Podezřelá je rovnost, která by přesahovala 
formální rovnost před zákonem. Rostoucí 
část společnosti tento pohled ale odmítá 
a přiklání se k alternativám, jež jsou 
k dispozici. Její hněv a nejistoty se mohou 
obracet proti těm nahoře, proti těm dole 
či proti těm, kteří jsou nějak jiní. Tato 
kniha si klade za cíl posunout stávající 
debatu. Reflektuje českou zkušenost 
s demokracií, sociální nerovností, 
vztahem k minulosti, vztahem k Západu, 
ekologickou udržitelností a digitalizací. 
V humanistickém duchu kriticky 
přehodnocuje dominantní představy 
a nabízí své závěry k veřejné diskusi. 

Vydali jsme:

Havlíček, Dušan – Pelikán, Jiří: 
Psáno z Říma, psáno ze Ženevy (2013) 

Eichler, Patrik a kol.:  
Za svobodu, spravedlnost a solidaritu. Dějiny 
sociální demokracie v českých zemích (2018) 

Šustrová, Radka (ed.):  
Demokracie a socialismus. Dva programové 
dokumenty demokratické levice z první 
poloviny 20. století (2018) 

Hofbauer, Josef:  
Velký starý muž. Kniha o Masarykovi (2018) 

Michéa, Jean-Claude:  
Tajnosti levice. Od ideálu osvícenství k triumfu 
neomezeného kapitalismu (2019)

O sametové budoucnosti píší: 

Petr Agha 
Milena Bartlová 
Martin Dokupil Škabraha 
Petr Drulák 
Anna Durnová 
Jaroslav Fiala 
Michael Hauser 
Ondřej Slačálek 
Tereza Stöckelová 
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INSPIROVAT EVROPU: 
POZNATKY PLYNOUCÍ 
Z ÚSPĚCHU SOCIÁLNÍ 

DEMOKRACIE VE 
ŠPANĚLSKU

Jorge Galindo

Podoby 
platformové 
práce
Shrnutí výzkumu 
pro Českou 
republiku
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Jiří Koubek: Volební chování českých 
velkoměst v historické perspektivě 
se zaměřením na výsledky levice

Studie politologa Jiřího Koubka 
analyzuje volební chování lidí ve 
velkoměstech v ČSR a poté v ČR. Česká 
velkoměsta vykazují silný příklon k pravici, 
ačkoliv ve zbytku Evropy je tomu naopak. 
Analýza ukazuje, že zlomovým bodem je rok 
1996. 
 

Patrik Haratyk: Pokrok k přijetí eura ze 
strany Bulharska, Rumunska a Chorvatska

Studie na téma rozšíření eurozóny 
o státy jihovýchodní Evropy. Patrik Haratyk 
popisuje fenomén vícerychlostní Evropy či 
možnosti přijetí společné měny – eura.

 

Práce – solidarita – lidskost. Nový sociální 
stát pro novou dobu. Část I: práce

Programový dokument, který 
v únoru přijalo předsednictvo německé SPD, 
předkládá hrubé obrysy nových konceptů. 
Do konce roku 2019 by měla probíhat 
vnitrostranická diskuse a následně vzniknou 
konkrétnější programové návrhy. 
 
 

Jiří Koubek: Komunální volby 2018: ČSSD 
a její výsledky v časovém srovnání 

Studie Jiřího Koubka analyzuje 
výsledky komunálních voleb s důrazem na 
volby v roce 2018 a upozorňuje mj. na větší 
důležitost volební geografie než proměnné 
velikosti města anebo na zaostávání 
výsledků ČSSD v komunálních volbách za 
volbami národními. 
 
 

Martin Klamt: Bytová politika 
Mnichova. Strategie a nástroje 
finančně dostupného bydlení

Pracovník mnichovského magistrátu 
pro MDA shrnul pravidla bytové politiky 
v Mnichově, kterou město bojuje s vysokými 
nájmy či gentrifikací, a zkušenosti městské 
správy s aplikací těchto pravidel.

Otto Köngäs: Finská sociální 
demokracie ve volbách 2019. Kontext, 
program, vedení kampaně

Analýza nabízí pohled na volební 
kampaň a její témata. Jako základ 
úspěchu finské sociální demokracie uvádí 
programovou debatu se zapojením až 
pěti set funkcionářů strany a schopnost 
být tím, kdo určuje témata předvolební 
kampaně, protože z programové debaty 
má řadu podnětů, které může udávat.

Ediční řada MDA

Diskusní materiály k budoucnosti 
české i evropské společnosti

Diskusní materiály  
k budoucnosti české  
i evropské společnosti

Pokrok k Přijetí eura 
ze strany Bulharska, 
rumunska a Chorvatska

Patrik Haratyk

 

Diskusní materiály  
k budoucnosti české  
i evropské společnosti

Volební choVání českých 
Velkoměst V historické 
perspektiVě se zaměřením 
na Výsledky leVice

Jiří KoubeK

Diskusní materiály  
k budoucnosti české  
i evropské společnosti

BYTOVÁ POLITIKA MNICHOVA. 
STRATEGIE A NÁSTROJE FINANČNĚ 
DOSTUPNÉHO BYDLENÍ

MARTIN KLAMT

Diskusní materiály  
k budoucnosti české  
i evropské společnosti

Finská sociální demokracie 
ve volbách 2019. kontext, 
program, vedení kampaně 

OttO Köngäs
 

Diskusní materiály  
k budoucnosti české  
i evropské společnosti

Komunální volby 2018:  
ČSSD a její výSleDKy  
v ČaSovém Srovnání

Jiří KoubeK

Diskusní materiály  
k budoucnosti české  
i evropské společnosti

Práce – Solidarita – lidSkoSt. 
Nový SociálNí Stát  
Pro Novou dobu

Programový dokument německé sociální 
demokracie s Předmluvou Jany maláčové
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Překlady pro kurs Mezinárodní migrace
Překlady textů Migrace 

a migranti: Globální přehled (2. kapitola 
světové zprávy o migraci k roku 2018) 
a Ekonomický rozvoj a mezinárodní 
migrace v komparativní perspektivě od 
Douglase S. Masseyho vznikly pro potřeby 
vzdělávacího kursu MDA Mezinárodní 
migrace: Do šířky, do hloubky, do dálky.

Thomas Piketty: Náš manifest jak 
zachránit Evropu před sebou samou 

Český překlad manifestu 
ekonoma Thomase Pikettyho 
o reformách Evropské unie. 

Petr Svoboda: Nový stavební zákon 
a ochrana veřejných zájmů v území

Text byl napsán v prosinci 
2019 jako příspěvek k aktuální debatě 
o novele stavebního zákona. Autorem 
je Petr Svoboda působící na katedře 
správního práva a správní vědy 
Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

 
  
 
 
 
 
 
 

MIGRACE A MIGRANTI: 
GLOBÁLNÍ PŘEHLED 

 
 

Překlad 2. kapitoly Světové zprávy o migraci 2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
© International Organization for Migration (2017) 
© Masarykova demokratická akademie, z. s. (2019) 
Překlad © Pavla Voltrová 
 
Překlad vznikl pro potřeby série seminářů Masarykovy demokratické akademie Mezinárodní  migrace:  
Do šířky, do hloubky, do dálky. 
 
Celá Světová zpráva o migraci 2018 je dostupná na 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf.

Texty k aktuálním 
tématům

1

Nový stavební zákon a ochrana veřejných zájmů v území
Petr Svoboda

Na podzim roku 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) uzavřelo dohodu s Hospodář-

skou komorou ČR o tom, že Hospodářská komora ČR připraví návrh nového stavebního 

zákona. Hospodářská komora je zájmový svaz podnikatelů, který sdružuje mimo jiné nej-

větší tuzemské stavební korporace. Podstatou uzavřené dohody, nazvané „Memorandum 

o spolupráci na projektu rekodi kace veřejného stavebního práva České republiky“, je 

závazek Hospodářské komory připravit pro MMR návrh nového stavebního zákona a od-

povídající závazek MMR tuto legislativní subdodávku přijmout, poskytnout komoře (a de 

facto jí najatým právníkům) „maximální možnou potřebnou podporu a součinnost“ a uči-

nit „maximum pro rychlý postup v legislativním procesu“. Protože Hospodářská komora 

nemá dostatek kvali kovaných právníků, kteří by dokázali napsat tak složitý zákon, nový 

zákon nakonec píší především advokáti, které si k tomu Hospodářská komora zjednala. 

Klíčovou koordinační úlohu hraje v tomto ohledu advokátní kancelář Havel & Partners. 

O ciální informace od státu o tom, kdo vlastně píše nový stavební zákon, nejsou k dispo-

zici. Každopádně je však jisté, že příprava nového stavebního zákona vzniká v prostředí 

klientelismu a závažného střetu soukromých zájmů se zájmy veřejnými.

Letos na jaře Hospodářská komora předala MMR výsledek první fáze své práce: věcný 

záměr nového stavebního zákona. Ten byl velmi rychle projednán v tzv. mezirezortním 

připomínkovém řízení. A aniž by byl předložen Legislativní radě vlády, vláda jej v červnu 

schválila. V současné době na základě schváleného věcného záměru píše blíže neupřesně-

ný a o ciálně neznámý okruh advokátů paragrafové znění zákona. To by mělo být hotovo 

v lednu roku 2020. 

Jaké jsou nejdůležitější změny, které má nový stavební zákon přinést z hlediska ochrany 

veřejných zájmů ve stavebně-právních procesech?
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Jádrem knihovního fondu jsou tituly 
z provenience sociálně demokratické 
a komunistické strany na českém území 
a tituly věnované těmto stranám a obecně 
dějinám mezinárodního a domácího 
dělnického hnutí. Součástí fondu jsou 
mj. sjezdové protokoly z počáteční fáze 
činnosti sociálně demokratické strany, 
dělnické vzdělávací a agitační brožury 
z období první republiky anebo moderní 
zahraniční publikace věnované sociálně 
demokratické programatice a jejím 
teoretickým východiskům. Součástí fondu 
je mj. knihovna novináře Dušana Havlíčka.

Digitalizovaná část dokumentů je 
zpřístupněna na webové stránce knihovny 
MDA – k digitalizaci byly vybrány především 
nejstarší dokumenty, dokumenty ohrožené 
degradací kyselého papíru a dokumenty 
významné pro výzkum dějin sociální 
demokracie – mj. vybrané sjezdové 
protokoly a politické brožury z období před 
první světovou válkou a z meziválečného 
období. Digitalizováno a zpřístupněno bylo 
přibližně 3500 stran. Na začátku roku 2019 
proběhla implementace nového knihovního 
systému KOHA a online knihovního katalogu 
VuFind. V katalogu bylo ke konci roku 2019 
zpracováno 2500 knihovních jednotek. 

Během roku 2019 byly prostory 
depozitáře knihovny MDA v Lidovém domě 
v Kladně upraveny a do kladenského 
depozitáře byla převezena část fondu 
knihovny MDA. Ve dnech 6.–7. května 2019 
byl přesunut knihovní fond z kanceláře 

MDA v Brně do Dělnického domu 
v Kladně. Knihy umístěné v depozitáři 
byly ke konci roku 2019 zpracovávány. 
Probíhalo zpracování bibliografického 
soupisu pozůstalosti Dušana Havlíčka. 

V rámci rozvoje knihovny 
bylo zahájeno jednání o smlouvě 
s Univerzitou Karlovou a s Ústavem 
informačních studií a knihovnictví 
o praxích a stážích v knihovně MDA. 

V létě 2019 byl navázán kontakt 
s Národním muzeem, Sbírkou Muzea 
dělnického hnutí ohledně možné 
spolupráce. V rámci této spolupráce 
proběhla exkurze zaměstnanců NM do 
knihovny MDA a zaměstnanců MDA 
do Ústředního depozitáře NM v Terezíně. 

V prosinci knihovna MDA 
zprostředkovala předání knižní 
pozůstalosti po české divadelní a filmové 
herečce Vlastě Chramostové Krajské 
knihovně v Karlových Varech. 

Knihovna
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Představenstvo MDA je 
orgánem řídícím činnost MDA 
mezi jednotlivými zasedáními 
členské schůze MDA. Je 
tvořeno 17 členy. Na členské 
schůzi MDA dne v roce 2018 
bylo zvoleno představenstvo 
a revizní komise MDA na pětileté 
funkční období ve složení: 

Představenstvo 
a Revizní komise

Představenstvo

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 Mužik

PhDr. Oto Novotný

Ing. Michal Pícl

PhDr. Vladimir Špidla

doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc.

PhDr. Pavel Urbášek

Mgr. Daniela Vašátková

Revizní komise

doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. (předsedkyně)

Mgr. Heda Čepelová (místopředsedkyně)

Ing. Mgr. Václav Klusák

Ing. Květoslava Kořínková, CSc.

Ing. Martin Starec (do 7. června 2019)

Členská schůze MDA proběhla dne 
30. března 2019 ve Steinerově sále 
pražského Lidového domu. 

Jednání představenstva a revizní 
komise MDA proběhla ve dnech:

v pátek 15. února 2019; 

v sobotu 30. března 2019;

v pátek 7. června 2019;

v pátek 4. října 2019;

v pátek 6. prosince 2019.

Zuzana Brzobohatá na debatě 

Jak budeme bydlet? Spolu se 

zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung 

v ČR jsme pozvali zástupce 

a zástupkyně německých 

měst, kteří v Česku představili 

inspirativní řešení krize bydlení.
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Dne 29. dubna a 18. října 2019 
proběhlo zasedání vědecké 
rady. Tématy jednání byla 
ediční činnost, plán práce 
a projekty k reflexi 30 let od 
listopadu 1989 či úkoly a činnost 
Akademie v roce 2020.

Vědecká rada

Vědecká rada MDA je poradním 
orgánem ředitele MDA.
Členy vědecké rady MDA v roce 2019 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. Vit Janeček

JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc.

prof. Ing. Vladimir 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.

Předseda vědecké rady MDA  

Petr Drulák na mezinárodní konferenci 

Velvet Capitalism. Konferenci jsme 

pořádali ve spolupráci se zastoupením 

Friedrich-Ebert-Stiftung v ČR a Ústavem 

státu a práva AV ČR, v. v. i., v prostorách 

Centra pro současné umění DOX.
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Kancelář MDA zajišťuje koordinaci 
jednotlivých projektů MDA a zabezpečuje 
administrativní, pracovněprávní 
a ekonomické činnosti. 

Kancelář MDA působila během 
roku 2019 v následujícím složení:

PhDr. Vladimír Špidla, ředitel 

Patrik Eichler, zástupce ředitele 

Mgr. Jiří Koubek, Ph.D., odborný pracovník  

Daniel Ort, odborný pracovník 

Bc. Alžběta Kálalová, 
administrativní pracovnice   

Nikola Šrubařová (do 18. července 2019), 
administrativní pracovnice

Bc. Alena Kopřivová (od 7. ledna 2019), 
administrativní pracovnice 

Bc. Karolína Melichová, 
vedoucí knihovny MDA 

Bc. Jan Kolář (od 18. listopadu 2019), 
administrativní pracovník 

Zasedání poradního sboru MDA se 
v roce 2019 konalo v pátek 28. června. 
Tématem byla především aktuální 
politická a společenská situace. 

Poradní  
sbor

Rada 
koordinátorů 
klubů

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 2019 proběhlo jednání 
rady klubů dne 29. listopadu 2019.

Kluby MDA k 31. prosinci 2019 
působily v Brně, Bruselu, Karviné, Olomouci, 
Pardubicích, Plzni, Praze a Zlíně.

Kancelář 

S kanceláří MDA také úzce spolupracovali: 

Bc. Adam Dvořák, zajištění akcí MDA 
a spolupráce s knihovnou MDA 

Mgr. Jan Chmelíček (do 4. října 2019), 
odborný pracovník a tajemník VR MDA 

David Hrbek (do 31. května 2019), knihovník  

Politologové Michel Perottino a Christian 

Demuth, předseda saské sociálně 

demokratické vzdělávací organizace 

Herbert-Wehner-Bildungswerk, 

byli hosty Anne Seyfferth, ředitelky 

zastouepní Friedrich-Ebert-Stiftung 

v ČR, na debatě u příležitosti 

30. výročí obnovení činnosti sociální 

demokracie v Československu.
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Základní informaci o hospodaření MDA 
za rok 2019 poskytuje přiložená zpráva 
auditora včetně výkazu zisku a ztráty. 
Celkové výnosy hospodaření za rok 2019 
činily 7,023 milionu Kč. Hlavním příjmem byl 
v roce 2019 příspěvek na činnost politického 
institutu ČSSD ve výši 6,645 milionu Kč. 
Dalšími příjmy byly příjmy za poskytnuté 
služby, kursovné, členské příspěvky 
anebo příjmy z prodeje publikací.

Náklady na zaměstnance včetně 
DPP/DPČ v roce 2019 činily 3,497 milionu 
Kč, do čehož jsou započítány i odměny 
lektorů přednášejících v klubech MDA 
anebo odměny pro grafiky a překladatele. 

MDA používala v roce 2019 dle 
zákona o sdružování v politických stranách 
a politických hnutích tři bankovní účty 
u Raiffeisenbank. Převod prostředků na 
účtech do roku 2020 činil 4,3 milionu Kč.

V roce 2019 měla MDA pronajaté 
tři kanceláře, a to na adrese: Hybernská 
1033/7, Praha 1 (sídlo kanceláře MDA), 
Masarykova 31, Brno (regionální kancelář) 
a nám. Svobody 1460, Kladno (studovna 
a depozitář knihovny MDA). Náklady na 
pronájem a služby těchto prostor činily 
786,5 tisíce Kč. Pronájem kanceláře MDA 
v Brně byl ukončen k 31. prosinci 2019. 

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 na sociálních 
sítích Facebook a Twitter, na webové 
stránce www.masarykovaakademie.cz 
a webových stránkách našich projektů: 
modernimesto.eu, lidovedomy.cz.

Během roku 2018 jsme spustili 
nový tematický web lidovedomy.cz, který 
je nyní i v anglické a německé jazykové 
mutaci. Cílem je sbírat místa paměti 
sociálně demokratického hnutí — fotografie 
a adresy lidových a dělnických 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.

Během léta jsme zveřejnili sérii 
videospotů z Pražské konference o sociální 
Evropě (PSEC) s příspěvky významných 
osobností týkajících se evropského 
sociálního zabezpečení, dvourychlostní 
Evropy či Evropského sociálního pilíře.

Masarykova demokratická 
akademie patří mezi nejcitovanější české 
politické think-tanky, pod naší hlavičkou 
vystupují zejména političtí komentátoři 

Patrik Eichler a Lukáš Jelínek, ředitel 
MDA Vladimír Špidla či ekonom Michal 
Pícl. 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.

Hospodaření Vnější 
prezentace

Rozhovor generálního 

tajemníka Solidar 

Connyho Reutera pro 

Deník Referendum během 

mezinárodní konference 

Výzvy pro Evropu: Jak 

znovu scelit Evropu?, 

která proběhla v Olomouci.
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Nehledejte, sledujte nás

instagram.com/mdakademie

issuu.com/mdakademie 
(publikace)

mixcloud.com/masarykova_akademie 
(nahrávky)

facebook.com/masarykova.akademie

 
twitter.com/MDAkademie 

masarykovaakademie.cz
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Debata Klimatická 

změna a ekonomický 

(ne)růst v Brně.



Příloha














