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Úvodní 
slovo 

předsedy

Vážené přítelkyně, 
vážení přátelé, 

zvu vás ke spolupráci. Přehled o celku naší práce v roce 
2021 najdete na dalších stranách. Přečtete si o vyda-
ných knihách a studiích. Připomenete si naše semináře 
a konference. Zjistíte možná s podobným překvapením 
jako já, že na našich akcích během jednoho roku vystou-
pila více než stovka lidí. 

Tematicky jsme se během roku 2021 věnovali de-
vadesátým letům a dopadům tehdejších rozhodnutí na 
dnešní politický i společenský život. Zmíním jen velmi 

úspěšnou studii Jedna společnost, různé světy a souvi-
sející semináře. 

Připravili jsme cyklus debat k otázce, jak mohou 
a mají politické strany pracovat v digitálním světě. Mohli 
jste navštívit mezinárodní konferenci o muzeích práce 
a dělnictva. Chceme totiž ukázat, že se v čase mění ne-
jenom práce, ale i způsob, jakým o ní vyprávíme. A že na 
způsobu tohoto vyprávění záleží, zda je práce nutnou 
otročinou, nebo místem, kde se člověk setkává s druhý-
mi lidmi a podílí se na společném díle. 

Mé pozvání však platí pro následující období. 
Česká sociální demokracie ve volbách v  říjnu 2021 
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neprošla do poslanecké sněmovny. To ale jen posiluje 
nutnost znovu formulovat politiku zaměřenou na po-
třeby člověka a jeho rozvoj. A vracet do veřejné debaty 
požadavek solidarity, která je „samotným předpokladem 
existence jakékoliv společnosti“. Dnes se věnuje mnoho 
pozornosti chudnutí společnosti či zdražování energií. 
Jenže leitmotivem těchto diskuzí je stále udržení život-
ního standardu, a nikoli osvobození člověka od chudoby, 
zvlášť pokud byl chudý už před příchodem koronavirové 
pandemie a před ruským útokem na Ukrajinu. 

Kdo z  vás, čtenářů a  čtenářek výroční zprávy 
Masarykovy demokratické akademie, by se chtěl zapojit 
do debaty nesené těmito motivy, toho zvu ke spolupráci. 
Úkolem MDA přitom není vítězit ve volbách – naše práce 
se od působení politické strany liší –, nýbrž zachovávat 
přítomnost sociálnědemokratického přístupu ve veřej-
ném diskurzu a podporovat přemýšlení o jeho dnešních 
odpovědích na rostoucí společenské a celosvětové krize. 

Zprávy o  padesátistupňových vedrech v  Indii 
nebo Pákistánu, problémy s vývozem obilí z napadené 
Ukrajiny, samotný ruský útok na svého západního sou-
seda, to vše jsou symboly světa, který se prudce mění. 
Náš úkol, formulovat podobu světa, v němž se lidem na-
vzdory tomu bude nakonec žít lépe, je tím naléhavější. 

Z historie dobře víme, že řada věcí se zdá nemožných, 
dokud je lidé společnou vůlí neprosadí. 

Kdo se chce přidat k naší práci anebo ji podpořit, 
je samozřejmě vítán. I s ohledem na zkušenost pande-
mie, kdy se jeden člověk druhého často spíše stranil, 
chceme také my v  následujícím období být místem 
k inspirativnímu setkávání. 

Naše práce by přitom již dnes nebyla možná bez 
spolupráce řady z vás i dalších organizací, mezi nimiž 
první místo náleží pražské kanceláři Friedrich-Ebert-
Stiftung a jejímu řediteli Urbanu Überschärovi a mezi-
národní Nadaci pro evropská progresivní studia, řízené 
generálním tajemníkem László Andorem. 

Těším se na setkávání a spolupráci s vámi a spo-
lečné úsilí o formulaci lepšího světa. 

PhDr. Lubomír Zaorálek
předseda MDA 
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Úvodní
 slovo

ředitele

Vážené přítelkyně, 
vážení přátelé, 

od počátku své práce pro sociální demokracii jsem 
ji vnímal jako hnutí, které má zlidštit svět ve chvílích 
velkých změn a otřesů. Právě takovou situaci zažíváme 
v posledních letech a zdaleka nejde jen o nynější vál-
ku. Stoupá naléhavost klimatické změny, výrobou, ale 
i službami se šíří robotizace a umělá inteligence. Jde 
o to, jak zvládnout chod a proměnu společnosti v situaci, 
kdy množící se krize a úkoly budou svádět k technokra-
tickým řešením a pro mimořádnost situace se bude zdát, 

že není možné jednotlivé kroky šířeji konzultovat. Právě 
taková podoba proměny hrozí, když sociálnědemokra-
tické přístupy nebudou přítomné ve veřejné debatě. 

Během roku 2021 jsme se ve spolupráci s řadou 
dalších domácích i  mezinárodních partnerů snažili 
sociálnědemokratické přístupy zpřítomňovat disku-
zemi, kurzy i publikacemi. Tak jako v předchozím roce 
jsme se v samostatných kurzech věnovali rozvoji lidské 
společnosti ve století klimatické změny a mezinárodní 
migraci. V obou případech je zřejmé, že jejich naléhavost 
s časem ještě stoupá, takže i my se k nim budeme vracet. 
Lektoři těchto kurzů věnovali pozornost roli institucí, 
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pomezí trhu a politiky a také mezím naší představivosti, 
pokud jde o zvládání neočekávaných výzev. 

Zvláštní cyklus seminářů jsme věnovali moder-
nímu politickému stranictví. Nešlo přitom o  inspiraci 
koronavirovou pandemií. Digitalizaci politických stran 
jsme sledovali převážně na zahraničních příkladech, 
a to opět nejenom jako techniku práce se členskou zá-
kladnou nebo přípravu volebních kampaní, nýbrž jako 
otázku vytváření legitimity a kvalifikovaného rozhodová-
ní ve chvíli, kdy se lidé nemusejí ve stranické organizaci 
osobně vůbec potkávat. 

Naše publikace se v loňském roce věnovaly téma-
tům praktické politiky, jako například sociálnímu a ce-
nově dostupnému bydlení v Evropské unii. Připomínaly 
historické osobnosti sociální demokracie z  českých 
zemí: vydali jsme třeba životopis předsedy meziválečné 
německojazyčné sociální demokracie Josefa Seligera: 
Obraz jednoho života. Došlo ale i na esejistickou reflexi 
devadesátých let, tentokrát v  knize vybraných textů 
polského levicového politika Jacka Kuroně Naděje 
a rozčarování. 

Každá z aktivit Masarykovy demokratické akade-
mie byla i v roce 2021 vedena vědomím, že smysluplné 
je takové setkání, které slouží k formulaci politického 

obsahu, protože soutěž zájmů ve společnosti nikdy 
nekončí a je vždy potřeba mít zformulovaný sociálně-
demokratický zájem pro dobu velkých změn. 

Oporou MDA jste však vy, kdo se o naši práci zají-
máte, hlásíte se k ní, podporujete ji. Přítomnosti a akti-
vity každého z vás v prostředí MDA a české sociální de-
mokracie si vážíme a chceme ji po letech koronavirových 
omezení znovu rozvíjet i při mnoha osobních setkáních. 

PhDr. Vladimír Špidla 
ředitel MDA 
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Sociolog a historik Miloš Bárta (6. 2. 1925–26. 4. 2022) byl 
členem vedení MDA od obnovy naší činnosti na přelomu 
let 1990 a 1991. Akademie si za jeho výrazného přispění 
jako určující charakteristiky osvojila organizační nezá-
vislost a důraz na politické vzdělávání. V průběhu dva-
ceti let intenzivní práce v různých funkcích rozvíjel naši 
instituci také díky rozsáhlým zahraničním kontaktům 
především v německy a francouzsky mluvících zemích. 
Sám často a rád překládal, podílel se na organizaci kon-
ferencí i naší vydavatelské činnosti. 

Miloš Bárta byl učitelem a osobním přítelem řady 
představitelů a členů MDA, především těch, kteří společ-
ně s ním přišli do prostředí sociální demokracie z klubu 
Obroda. Do úzkého okruhu jeho spolupracovníků patřili 
mezi jinými Miloš Hájek a Vojtěch Mencl.

Vydání Bártových vzpomínek bude za nějakou 
dobu dobrou příležitostí připomenout si jeho osobnost 
a bohatý život a pokračovat v debatě o rozvoji myšlen-
kového zázemí a  tradic české i  mezinárodní sociální 
demokracie.
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2163 km vlakem jsme 
najezdili na akce do regionů

Přes 1300 
odběratelů a odběratelek 
dostává náš newsletter

Rok 2021
Naše akce 
vidělo on-line 

47 531 lidí

Uspořádali jsme 
on-line i naživo 

52 akcí po 
celé republice

Zdigitalizovali 
jsme a zpřístupnili 
pro vás 

6197stran 
historických 
knih a brožur

Vydali jsme

 8 nových 
publikací

On-line jsme oslovili přes 

350 000 lidí

4215 knih 
si můžete půjčit 
v naší knihovně

Vystoupilo na nich 

106 hostů 
z České republiky 
i celého světa
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Sama o sobě v nás věta o právu na práci jako základním 
právu vzbuzuje pocit, že toto právo zajišťuje člověku 
životní jistotu a spravedlivý podíl na životě společnos-
ti. K  tomu ještě přistupuje, že právo na práci je ob-
saženo i v  listině základních práv. To všechno zní na 
první pohled velice slibně. Vede to však k tomu, že řada 
lidí, kteří by to udělat měli, mezi nimi i politici, socio-
logové a příslušníci levicové inteligence, si nepoloží 
otázku, jak se toto základní lidské právo uskutečňu-
je v praxi. A tady začínají problémy a kritické otázky. 
Právo na práci se totiž v  kapitalistické industriální 
společnosti realizuje prodejem pracovní síly člověka 
na trhu. ■ Že se tato část trhu nazývá trhem práce, 
nemění nic na tom, že se tu prodejem své pracovní 
síly člověk sám stává zbožím a  jako všechno, co se 
na trhu nabízí, i on svou hodnotu dostane zaplacenu 
v penězích, ve formě mzdy. Přes trh zprostředkovanou 
hodnotou jeho pracovní síly se řídí i jeho společenský 
status. ■ Dnes se ovšem lidská pracovní síla chápe 
jako komodita a s tímto lidským kapitálem se ziskem 
obchodují pracovní agentury stejně, jako se obchoduje 
s klasickými komoditami, jako jsou rýže, obilí, ropa, do-
bytek, zlato nebo nerostné suroviny. ■ Že právo na 
práci jako základní lidské právo je pro mnoho lidí spojeno 

Esej 
Aleny 

Wagnerové: 
Právo na práci 
a nepodmíněný 

základní 
příjem
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s tvrdým vykořisťováním, si uvědomíme, pojedeme-li na-
příklad na dálnici mezi Plzní a Prahou kolem řady mon-
toven, kde najatí, často ukrajinští dělníci toto základní 
lidské právo na práci ve velkém realizují, a jen o pár ki-
lometrů dál sezónní dělníci v Bavorsku sklízejí chřest 
nebo okurky ve dvanáctihodinových denních směnách. 
Jak své zaměstnance vykořisťuje Amazon, je dostateč-
ně známo. ■ Teorie nás ovšem může ujistit o  tom, 
že lidská kultura je založena na etice práce, podle níž 
má člověk být užitečný společnosti. Chřest i okurky jistě 
užitečné jsou a naplňují lidské potřeby. Otázka ovšem je, 
jestli je to skutečně společnost, která má užitek z aku-
mulace kapitálu, který s každou pracovní silou vzniká, 
a ne především podnikatelské oligarchie. ■ Nechme 
na tomto místě stranou, že právo na práci je dítětem in-
dustriální revoluce. Rozpadem takzvaného velkého domu 
(oikos) jako hospodářské jednotky, v němž se vzájemně 
doplňovaly směnná a užitná hodnota a produkce a re-
produkce, ztratily například stovky a tisíce tkalců mož-
nost živit se prodejem vlastních výrobků a nezbylo jim 
nic jiného než na trhu nabízet a prodávat svou vlastní 
pracovní sílu. ■ Na tuto proměnu práce industriál-
ní revolucí upozornil už Karl Polanyi. Podle něj by člo-
věk neměl muset pro zajištění své existence prodávat 

svou pracovní sílu na trhu práce. „Protože právě zde 
začíná ahumanita kapitalismu, který redukuje člověka 
na pouhou pracovní sílu se všemi důsledky pro jeho 
bytí.“ ■ Součástí této proměny práce industriální re-
volucí se ovšem stalo i to, že jako práce byla uznána jen 
ta činnost, která se realizovala prodejem pracovní síly 
na trhu práce a přinášela zisk. A z člověka samotného se 
stal lidský kapitál. Všechny ostatní činnosti, které dřív 
patřily k celku činností velkého domu s hodnotou užit-
nou a měly charakter mezilidských kontaktů a vztahů, 
označil Adam Smith jako neproduktivní, protože žádný 
produkt, tedy zboží, a tím ani zisk nevytvářejí. Zato ale 
vytvářejí to, co bychom mohli označit jako akumulaci zis-
ku lidského, pro niž ovšem kapitalistická, a už vůbec ne 
neoliberální ekonomika nemají pojmy. A je otázka, jestli 
právě tyto činnosti nenaplňují to, co říká teorie, že totiž 
lidská kultura je založena na etice práce, podle níž má 
být člověk užitečný společnosti. Cílem prodeje pracovní 
síly na trhu práce je ale akumulace kapitálu – ne blaho 
člověka. ■ Viděno ekonomicky nepředstavovalo pře-
nesení těchto „neproduktivních“ činností do soukromého 
prostoru nic jiného než přenesení nákladů na pracovní 
sílu mimo ekonomiku. A zároveň umožnilo využívání to-
hoto soukromého prostoru, „ekonomické země nikoho“ 
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jako zdroje pro bezplatné dodavatelské služby pro ob-
last tzv. produktivní práce v podobě odpočatého, sytého, 
spokojeného, do čisté košile a kalhot „zabaleného“ lid-
ského kapitálu. ■ Na výkonnost a efektivitu tak hrdá 
ekonomika kapitalismu stojí de facto na práci neplacené 
a práci nedostatečně placené v celé oblasti reprodukce 
a péče. Objem této neplacené práce je obrovský. Podle 
některých výpočtů připadají na hodinu práce placené 
dvě hodiny práce neplacené a jejími „producenty“ jsou 
v 62 procentech ženy. ■ Jde-li nám skutečně o ne-
etičnost proměny člověka ve zboží, kterou s sebou přiná-
ší prodej jeho pracovní síly na trhu práce, pak je to právě 
nepodmíněný základní příjem, který by na této ponižující 
situaci člověka něco velmi podstatného změnil. Nejde 
tu vůbec o to, jak to můžeme slyšet i od řady sociálních 
demokratů v celé Evropě, že nepodmíněný příjem je prá-
vo na placené nicnedělání. ■ Pomocnou ruku nám 
tu podává ekonomka Elisabeth Liefmann-Keil, která ve 
své teorii sociální politiky už v šedesátých letech rozli-
šovala mezi lidskou potřebou a výkonem a zdůrazňova-
la, že potřeba má být nezávislá na příjmu z práce, tedy 
výkonu. Tento rozdíl mezi potřebou jako základem pro 
existenci a výkonem vytvářejícím produkt a jejich nezá-
vislostí na sobě viděla jako jeden z důležitých aspektů 

sociální politiky. ■ A přesně o to jde nepodmíněné-
mu základnímu příjmu, který je platem pro člověkovu 
existenci. Tuto spáru mezi prací nutnou a osvobozením 
člověka viděl i Marx když napsal, že říše svobody začíná 
teprve tam, kde se přestává pracovat pod tlakem nouze 
a vnější účelnosti, leží tedy podle povahy věci mimo sféru 
vlastní materiální výroby. „Za říší nutnosti začíná rozvoj 
lidských sil, který je sám sobě účelem, pravá říše svobody, 
která však může vykvést jen na této říši nezbytnosti jako 
na své základně.“ Lépe a přesněji se vztah mezi nutnos-
tí placené práce a nepodmíněným základním příjmem, 
jímž se pro člověka otevírá možnost jeho svobodné exi-
stence a rozhodování mimo tlak nouze, dá sotva vyjádřit. 
Finanční zdroje pro něj existují a znamenaly by přeroz-
dělení zisku daného akumulací kapitálu lidskou prací, 
a tedy de facto jeho demokratizaci. ■ Pochopit rozdíl 
mezi právem na práci jako takovým a právem na práci 
rozšířeným o právo na nepodmíněný základní příjem, 
tedy na svobodné bytí člověka, a akceptovat je jako dvě 
základní lidská práva by bylo výzvou k transformaci spo-
lečnosti, jejíž důležitou součástí by se stala i emancipace 
hodnoty užitné vůči hodnotě směnné. ■ Uvažování 
v kategorii nepodmíněného základního příjmu, jak je tu 
nastíněn, znamená zásadní změnu paradigmatu našeho 
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vidění světa a vztahu k němu. Tato změna paradigmatu 
by s sebou nutně přinesla i zohlednění celé oblasti vzta-
hových činností, tedy péče a starosti o druhé, i přírody 
jako základního zdroje produkce statků; a v neposlední 
řadě transformaci ekonomiky v ekonomiku orientovanou 
na lidské potřeby a obecné blaho, ekonomiku udržitelné-
ho rozvoje. ■ S touto jistotou pro svou existenci by se 
člověk mohl svoboden vrátit k sobě samému a tomu, co 
je mu dáno, ne jako subjekt sebe sama, ale užitečný člen 
společnosti. ■ Jistě, nepodmíněný základní příjem 
je vizí, utopií, která se neuskuteční během několika let. 
Může se ale rychle stát základním požadavkem širokých 
vrstev, protože se týká téměř každého z nás, tak jako se 
jím před skoro dvěma sty lety stal boj sociální demo-
kracie a proletariátu za osmihodinový pracovní den. ■

Alena Wagnerová 
na úvodní před-
nášce konference 
Feministické cíle 
před 30 lety a dnes: 
Inventura a vyhlídky 
pořádané českým 
zastoupením FES.
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Naši hosté

Josef Středula 
a Marcela Holčáková 
na zlínské debatě 
Kdo zaplatí covid 
a jak po covidu?
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László Andor – generální tajemník 
Nadace pro evropská 
progresivní studia (FEPS) 

Lenka Teska Arnoštová – odborná 
mluvčí ČSSD pro 
zdravotnictví 

Sergio Nasarre-Aznar – ředitel 
katedry bydlení UNESCO 
Univerzity Rovira i Virgili 

Oscar Barberà – politolog 

Jaromír Baxa – ekonom 

Michal Berg – spolupředseda Zelených  

Jiří Běhounek – lékař, bývalý poslanec 

Václav Bělohradský – filozof 

Jan Bittner – ekonom 

Petr Bittner – publicista 

Radim Botek – učitel 

Martin Buchtík – ředitel STEM 

Timo Daum – odborník na digitální 
ekonomiku, Univerzita 
v Hildesheimu 
a Hochschule RheinMain 
Wiesbaden 

Jiří Dienstbier – právník, bývalý 
senátor, ČSSD 

Petr Dolínek – bývalý poslanec, ČSSD 

Jana Drápalová – starostka, Brno-Nový 
Lískovec, Zelení 

Dušan Drbohlav – sociální geograf, 
Přírodovědecká fakulta 
Univerzity Karlovy  
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Petr Drulák – politolog, Ústav 
mezinárodních vztahů 

Anna Pospěch Durnová – politická 
socioložka, Univerzita 
Karlova / Institut für 
Höhere Studien, Vídeň 

Jakub Eberle – výzkumník, Ústav 
mezinárodních vztahů 

Sorcha Edwards – generální tajemnice 
The European Federation 
of Public, Cooperative 
& Social Housing 

Petra Ezzeddine – sociokulturní 
antropoložka, Fakulta 
humanitních studií 
Univerzity Karlovy  

Jana Faus – ředitelka think-tanku 
pollytix 

Daniel Gerbery – sociolog, katedra 
sociologie Filozofické 
fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislavě 

Anna Gümplová – členka 
předsednictva, Mladí 
zelení 

Marie Heřmanová – sociální 
antropoložka, publicistka, 
Sociologický ústav 
Akademie věd České 
republiky 

Jeanette Hofmann – politoložka, 
profesorka internetové 
politiky, Freie Universität, 
Berlín 
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Marcela Holčáková – odborářka, 
členka zlínské krajské 
rady Českomoravské 
konfederace odborových 
svazů  

Monika Horáková – mluvčí odborné 
skupiny Zelených pro 
bydlení 

Aleš Chmelař – náměstek pro 
řízení evropské sekce 
ministerstva zahraničních 
věcí 

Josef Jadrný – zastupitel Janova Dolu 
a předseda spolku Naše 
Podještědí 

Vít Janeček – režisér a pedagog 

Vilém Jurek – krajinný ekolog, Zelení 

Tomáš Kavka – vedoucí oddělení 
novodobých dějin, 
Národní muzeum 

Anna Kárníková – ředitelka Hnutí 
DUHA 

Jan Klusáček – analytik, iniciativa Za 
bydlení 

Ondřej Kolínský – ekonom udržitelného 
rozvoje 

Eliška Kosmáková – amerikanistka 

Ján Košč – sociálně-ekonomický 
analytik, odborář 

Jiří Koubek – politolog 

Alžběta Krausová – vědecká 
pracovnice, Ústav státu 
a práva Akademie věd 
České republiky 
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Anna Kšírová – lékařka, expertka 
Zelených na vztah změn 
klimatu a lidského zdraví 

Zuzana Kusá – socioložka, Sociologický 
ústav Slovenské 
akademie věd 

Renata Kyzlinková – odborná 
pracovnice Výzkumného 
ústavu práce a sociálních 
věcí 

Eva Lebedová – politoložka, katedra 
politologie a evropských 
studií Filozofické fakulty 
Univerzity Palackého 
v Olomouci 

Zuzana Lizcová – politoložka, Institut 
mezinárodních studií 
Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy 

Nuria Lambea-Llop – výzkumná 
pracovnice, Univerzita 
Rovira i Virgili 

Miloslav Ludvík – ředitel Fakultní 
nemocnice v Motole 

Jakub Lysek – politolog, katedra 
politologie a evropských 
studií Filozofické fakulty 
Univerzity Palackého 
v Olomouci 

Jana Maláčová – bývalá ministryně 
práce a sociálních věcí, 
ČSSD 

Vladimír Manda – filozof, katedra 
filozofie Filozofické 
fakulty Univerzity 
Konštantína Filozofa 
v Nitře 
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Juraj Marušiak – politolog a historik 

Jiří Málek – předseda Společnosti pro 
evropský dialog 

Thomas Meldgaard – kurátor, The 
Workers Museum, Kodaň 

Martin Muránsky – filozof, Institut 
Analýzy-Strategie- 
-Alternativy 

Andrea Nahles – politička, bývalá 
spolková ministryně práce 
a sociálních věcí, SPD 

Danuše Nerudová – ekonomka, bývalá 
rektorka Mendelovy 
univerzity v Brně 

Justin Nogarede – výzkumník, 
Nadace pro evropská 
progresivní studia 

Martin Palouš – bývalý velvyslanec 
České republiky ve 
Spojených státech 

Alice Parsons – People’s History 
Museum, Manchester 

Michel Perottino – politolog, Institut 
politologických studií 
Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy 

Tomáš Petříček – místopředseda ČSSD 

Ivan Přikryl – odborník na 
družstevnictví a bytovou 
politiku, ČSSD 

Jiří Ptáček – kurátor a publicista, Zelení 

Michael Rüter – expert německé 
sociální demokracie na 
kampaně, bývalý státní 
tajemník v Dolním Sasku 
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Pavel Rychetský – předseda Ústavního 
soudu České republiky 

Apolena Rychlíková – dokumentaristka, 
novinářka 

Giulia Sandri – politoložka, Université 
catholique, Lille 

Tomáš Hoření Samec – sociolog, expert 
na bydlení 

Tomáš Samek – antropolog, publicista 

Jürgen Schmidt – ředitel 
Karl-Marx-Haus, Trevír, 
FES 

Roman Sikora – dramatik 

Brigita Schmögnerová – ekonomka, 
Progresivní fórum 

Sandra Schürmann – vědecká 
pracovnice, Museum der 
Arbeit, Hamburk 

Michael Schwartz – historik, Institut für 
Zeitgeschichte, Mnichov 

Roman Sklenák – bývalý poslanec, 
ČSSD 

Kateřina Smejkalová – vědecká 
pracovnice, Zastoupení 
FES v ČR 

Nick Srnicek – filozof a spisovatel, 
King‘s College, Londýn 

Matěj Stropnický – publicista 

Josef Středula – předseda 
Českomoravské 
konfederace odborových 
svazů  
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Lucie Studničná – vedoucí 
Oddělení pro evropské 
a mezinárodní vztahy 
Českomoravské 
konfederace odborových 
svazů  

Anna Šabatová – právnička, bývalá 
ombudsmanka 

Pavel Šaradín – politolog, katedra 
politologie a evropských 
studií Filozofické fakulty 
Univerzity Palackého 
v Olomouci 

Daniel Šárovec – politolog, Institut 
politických studií Fakulty 
sociálních věd Univerzity 
Karlovy 

Daniel Šitera – politický ekonom, 
Centrum globální 
politické ekonomie, Ústav 
mezinárodních vztahů 

Jan Škvrňák – historik, spoluautor 
Zpráv z Polska 

Michal Šmarda – předseda ČSSD 

Petr Šohajek – odborník na dopravu 

Jaroslav Šonka – politolog 

Lucia Štasselová – expertka na bydlení, 
bývalá viceprimátorka 
Bratislavy 

Stanislav Štech – pedagogický 
psycholog, Pedagogická 
fakulta Univerzity Karlovy 
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Ilona Švihlíková – ekonomka 

Tomáš Tichák – šéfredaktor 
dvouměsíčníku Listy 

Jolana Tothová – kurátorka Sbírky 
Muzea dělnického hnutí, 
oddělení novodobých 
českých dějin, Národní 
muzeum 

Martin Tremčinský – ekonomický 
antropolog 

Monika Uhlerová – viceprezidentka 
slovenské Konfederace 
odborových svazů 

Kateřina Valachová – právnička, bývalá 
poslankyně, ČSSD 

Ondřej Veselý – právník, bývalý 
poslanec, ČSSD 

Jan Vobořil – výkonný ředitel, Iuridicum 
Remedium 

Urban Überschär – ředitel Zastoupení 
FES v ČR 

Martin Zahrádka – odborník na 
dopravu 

Alena Zemančíková – literární 
redaktorka, publicistka 

Dagmar Žitníková – zdravotní 
sestra a předsedkyně 
Odborového svazu 
zdravotnictví 
a sociální péče
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Vzdělávání

Anna Pospěch Durnová 
v debatě s Patrikem 
Eichlerem a Kateřinou 
Smejkalovou během 
představení studie Jedna 
společnost → různé světy.
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Ve spolupráci s ředitelkou Hnutí 
DUHA Annou Kárníkovou a ekonomem 
Ondřejem Kolínským jsme vytvořili kurz 
představující příčiny klimatické změny 
a především možné cesty, jak zvládnout 
její dopady. Spolu s jeho účastníky 
jsme z různých perspektiv promýšleli, 
jak bude nutné změnit chování lidské 
společnosti v nejbližších desetiletích.

 ■ 24. listopadu 2020:  
Současná situace: predikce, hrozby, rozlévání 
nestability  
Anna Kárníková, Ondřej Kolínský

vzdělávací kurz

Rozvoj lidské 
společnosti ve století 
klimatické změny
2. ročník: listopad 2020–únor 2021, on-line

 ■ 1. prosince 2020:  
Změna klimatu jako holistická výzva: úvod do 
provazeb mezi státy, vědními obory, společností 
a přírodou  
Anna Kárníková, Ondřej Kolínský 

 ■ 8. prosince 2020:  
Selhávající trhy: úvod do ekonomie změny klimatu  
Anna Kárníková, Ondřej Kolínský 

 ■ 15. prosince 2020:  
Ekonomické nástroje: protržní regulace, 
internalizace externalit, ekonomické politiky  
Anna Kárníková, Ondřej Kolínský 

 ■ 5. ledna 2021:  
Role institucí: nové přístupy ke státní správě, 
spolupráce se soukromým sektorem na vývoji 
inovací a transformaci společnosti  
Anna Kárníková, Ondřej Kolínský 
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 ■ 12. ledna 2021:  
Různá pojetí udržitelného rozvoje: co přesně je 
rozvoj a co přesně je udržitelné  
Anna Kárníková, Ondřej Kolínský 

 ■ 19. ledna 2021:  
Mezinárodní (ne)spolupráce: asymetrie mezi 
globálním Severem a Jihem  
Anna Kárníková, Ondřej Kolínský 

 ■ 26. ledna 2021:  
Na pomezí trhu a politiky: aktivní spotřebitelé 
a politicky angažované korporace  
Anna Kárníková, Ondřej Kolínský 

 ■ 2. února 2021:  
Budoucnost demokracie: decentralizace, 
prostředky radikální demokracie, energetická 
demokracie  
Anna Kárníková, Ondřej Kolínský 

 ■ 9. února 2021:  
Vize budoucnosti: scénáře, lišící se 
pohledy, meze naší představivosti 
Anna Kárníková, Ondřej Kolínský

Pavel Rychetský při 
předání ceny Listů za 
zásluhy o politickou 
kulturu a občanský 
dialog Pelikán 2021.
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vzdělávací kurz 

Mezinárodní migrace: 
do šířky, do dálky, 
do hloubky
2. část: říjen 2020–březen 2021, on-line

Kurz o mezinárodní migraci je naším 
dalším úspěšným vzdělávacím 
cyklem. Na zkoumání fenoménu 
migrace spolupracujeme s Dušanem 
Drbohlavem z Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy a dalšími 
předními českými odborníky.

 ■ 24. října 2020:  
Mezinárodní migrace a rozvoj  
Dušan Drbohlav 

 ■ 21. listopadu 2020:  
Nelegální migrace a neoprávněné ekonomické 
aktivity migrantů  
Dušan Drbohlav 

 ■ 12. prosince 2020:  
Mezinárodní migrace a gender  
Petra Ezzedine 

 ■ 20. února 2021:  
Environmentální migrace  
Dušan Drbohlav 

 ■ 20. března 2021:  
Dopady mezinárodní migrace  
Dušan Drbohlav 

 ■ 24. dubna 2021:  
Mezinárodní migrace a integrace migrantů 
v Česku  
Dušan Drbohlav
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Inspirační 
fórum

Rozhovor Petra 
Bittnera s Nickem 
Srnickem na 
Inspiračním fóru 
MFDF Ji.hlava.
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Inspirační fórum  
MFDF Ji.hlava:  
Fair-play o digitální 
budoucnosti
2. část: říjen 2020–březen 2021, on-line

Druhým rokem jsme se účastnili přípravy 
programu Inspiračního fóra Mezinárodního 
festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. 
S partnery z FES jsme připravili programový 
blok o digitálních technologiích. Spolu 
s našimi hosty jsme hledali způsob, jak 
digitální technologie usměrnit k utváření 
participativnějšího, inkluzivnějšího 
a spravedlivějšího světa. Hlavní hvězdou 
programu byl Nick Srnicek, spoluautor knihy 
Vynalézání budoucnosti. Postkapitalismus 
a svět bez práce vydané MDA v roce 2020.

 ■ Boj o digitální prostor 
Timo Daum, Marie Heřmanová, 
Martin Tremčinský  
 
Internet se z místa s rovnými příležitostmi 
a šancemi postupně stal místem se 
sílícími principy kapitalismu. Hosté 
debaty hledali nástroje, díky nimž by bylo 
možné digitální prostor naopak posunout 
směrem k realizaci občanství, komunitního 
života a demokratických principů.

 ■ Koláče bez práce  
Nick Srnicek,  
moderace Petr Bittner  
 
Nick Srnicek mluvil s Petrem Bittnerem o čtvrté 
průmyslové revoluci, měnící zažité pořádky 
a ve svém důsledku i samotný systém. Zásadní 
otázka je, jak tuto proměnu nenechat v rukou 
průmyslovému samospádu, ale zachovat při ní 
lidský život stále důstojný. 
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 ■ Krocení divých dat 
Jeanette Hofmann, Alžběta Krausová,  
Vladimír Špidla,  
moderace Kateřina Smejkalová 
 
Rozmáhající se digitální platformy přinášejí 
mnohá konkrétní sociální rizika. Hledali jsme, 
jaké možnosti máme při cestě za jejich regulací.

 

Kateřina Smejkalová 
s Alžbětou Krausovou 
při debatě Krocení 
divých dat na 
Inspiračním fóru 
MFDF Ji.hlava.



56 57

Uspořádali 
jsme 

Michal Šmarda 
v Olomouci na debatě 
Kam dál, ČSSD?



58 59

Divadlo je od svého vzniku v antickém 
Řecku politické. Může problematizovat 
anebo dojímat, zesměšňovat autority 
anebo potvrzovat status quo, mluvit 
o politice přímo anebo jen v obrazech. 
Dějiny divadla jsou také dějinami 
společenského pohybu. Alena 
Zemančíková mluvila s Romanem Sikorou 
o možnostech, jak reflektovat dnešní 
společenskou krizi, nebo o proměnách 
divadla nejen v posledních třiceti letech.

debata 

Divadlo má kritizovat, 
ne dojímat
14. ledna 2021, on-line
Alena Zemančíková,  
Roman Sikora

On-line přenos 
představení studie 
Jedna společnost 
→ různé světy.
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cyklus debat

Spravedlnost znamená: 
rozhýbat systém 
k lepší budoucnosti
únor–březen 2021, on-line

Jak si představujeme naši budoucnost? 
Co znamená spravedlnost v politice 
bydlení, zdravotnictví nebo ochraně 
přírody a sociální politice? V cyklu debat 
jsme se zaměřili na zásadní politická 
témata.  

 ■ 4. února 2021:  
Spravedlnost znamená: konec dárkům pro 
nejbohatší  
Jaromír Baxa, Jan Bittner, Petr Dolínek, 
Brigita Schmögnerová 

 ■ 10. února 2021:  
Spravedlnost znamená: dostupná pitná voda je 
důležitější než soukromý byznys  
Josef Jadrný, Vilém Jurek, Anna Kárníková, 
Ondřej Veselý 

 ■ 12. února 2021:  
Spravedlnost znamená: společná škola pro 
všechny a otevřená cesta ke kultuře  
Vít Janeček, Jiří Ptáček, Stanislav Štech, 
Kateřina Valachová, Lubomír Zaorálek 

 ■ 24. února 2021:  
Spravedlnost znamená: mít střechu nad hlavou  
Jana Drápalová, Anna Gümplová, Ivan Přikryl, 
Michal Šmarda 

 ■ 3. března 2021:  
Spravedlnost znamená: ohodnocená práce 
i volný čas  
Jiří Dienstbier, Monika Horáková, Roman Sklenák 
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 ■ 10. března 2021:  
Spravedlnost znamená: nejsme okraj Evropy 
Michal Berg, Aleš Chmelař, Tomáš Petříček, 
Lucie Studničná 

 ■ 24. března 2021:  
Spravedlnost znamená: zdraví si můžeme 
dovolit  
Lenka Teska Arnoštová, Jiří Běhounek, 
Anna Kšírová, Miloslav Ludvík, Dagmar Žitníková

Alena Gajdůšková 
ve Zlíně na debatě 
Mzdy, pracovní 
doba a důchody.
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přednáška

Volební matematika: 
od hlasů k poslancům
23. února 2021, on-line
Jiří Koubek

Před parlamentními volbami zrušil 
Ústavní soud část volebního zákona 
z důvodu porušení rovnosti volebního 
práva a šancí kandidujících stran. 
Politolog a analytik MDA Jiří Koubek 
představil, v čem bylo dosavadní znění 
zákona problematické, vysvětlil, jaké 
další varianty přepočtu hlasů existují, 
a upozornil na jejich silné a slabé stránky.

debata

Covid – Chudoba – 
Solidarita: jak nás 
zasáhl virus nerovnosti
23. března 2021, on-line
Daniel Gerbery, Zuzana Kusá, 
Apolena Rychlíková, Vladimír Špidla

Pandemie koronaviru prohloubila 
a zviditelnila dlouhodobé společenské 
nerovnosti. Právě o nich jsme mluvili na 
debatě u příležitosti udělení Ceny Pelikán 
za rok 2020 časopisem Listy socioložce 
Zuzaně Kusé za dlouhodobou, vědecky 
erudovanou a veřejně viditelnou práci 
spojenou s tématy chudoby a sociálního 
vyloučení. Akci jsme pořádali spolu 
s dvouměsíčníkem pro kulturu a dialog 
Listy a zastoupením FES na Slovensku.
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uzavřený kulatý stůl

Nová doba,  
nový sociální stát
1. dubna 2021, on-line
Andrea Nahles, Jana Maláčová

Německá sociální demokracie přijala 
v roce 2019 programový dokument 
Nový sociální stát pro novou dobu 
představující nové koncepty a opatření 
sociálního státu. Program jsme vydali 
i v českém překladu, k němuž napsala 
předmluvu Jana Maláčová. Právě ona 
o něm debatovala s Andreou Nahles, 
která byla v době přijetí dokumentu 
předsedkyní německé SPD.

debata

Česko-německé vztahy 
před parlamentními 
volbami 2021 
8. dubna 2021, on-line
Zuzana Lizcová, Tomáš Petříček, Jaroslav Šonka

Německo i Českou republiku čekaly 
na podzim roku 2021 parlamentní 
volby. V debatě jsme se proto ptali, 
jaké vztahy dnes naše sousedící země 
mají, jaká společná témata potřebují 
diskutovat (a spolupracovat při jejich 
řešení) nebo jaké cíle si kladou hlavní 
politické síly v obou zemích a kde mohou 
spolupracovat na mezinárodní scéně.
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série seminářů

Moderní strany: 
digitalizace, legitimita, 
komunikace
duben–červen 2021, on-line

Spolu s politology Michelem Perottinem 
a Danielem Šárovcem jsme v sérii 
seminářů popisovali vliv digitalizace na 
fungování tradičních politických stran. 
Mění se desítky let zažité procesy a je 
třeba najít odpovědi na základní otázky 
o hledání společné politické vůle nebo 
způsobu mezigenerační komunikace. 

 ■ 12. dubna 2021:  
Moderní strany: Hnutí pěti hvězd  
Michel Perottino 

 ■ 10. května 2021:  
Moderní strany: kyberstrana je nutnost, ne sci-fi  
Michel Perottino, Daniel Šárovec 

 ■ 14. června 2021:  
Kulatý stůl: Digitalizace politických stran: 
mezinárodní zkušenosti  
Oscar Barberà, Michel Perottino, Michael Rüter, 
Giulia Sandri, Daniel Šárovec
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debata

Naším cílem je 
spravedlivá společnost: 
představení sborníku 
Budoucnost levice 
bez liberalismu
27. dubna 2021, on-line
Václav Bělohradský, Petr Drulák,  
Matěj Stropnický, Anna Šabatová 

Jak má vypadat levicová budoucnost? 
Kde má mít levice spojence? A jak 
udělat, aby byla znovu přitažlivá? 
V debatě u příležitosti představení 
sborníku Budoucnost levice bez 
liberalismu jsme rozvíjeli základní 
otázky, které se jeho autoři snaží klást.

debata

Spravedlivá, udržitelná, 
srozumitelná: jaká je 
důchodová reforma?
19. května 2021, on-line
Jana Maláčová, Danuše Nerudová

Komise pro spravedlivé důchody 
předložila v průběhu května vládě 
návrh důchodové reformy. O jejím 
principu, ale i o tom, kde na ni vzít, jsme 
mluvili s ministryní práce a sociálních 
věcí Janou Maláčovou a předsedkyní 
komise Danuší Nerudovou.
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debata

Slovenská politika 
rok po volbách
2. června 2021, on-line
Juraj Marušiak, Monika Uhlerová

Slovenská společnost je hluboce 
rozdělená, zaznělo při hodnocení 
výsledků slovenských parlamentních 
voleb na debatě MDA. Rok po volbách 
jsme debatovali o tom, jestli se 
příkopy daří zasypávat, podívali 
jsme se na kroky vlády v sociální 
a ekonomické politice a diskutovali 
jsme o protikorupční rétorice.

debata

Biden v Evropě:  
témata, ohlasy, 
očekávání 
17. června 2021, on-line
Anna Kárníková, Eliška Kosmáková, 
Martin Palouš, Tomáš Petříček

Nový americký prezident Joe Biden 
navštívil Evropu. S našimi hosty jsme 
při té příležitosti mluvili o společných 
a konfliktních tématech Evropy a USA, 
roli Spojených států ve zvládání změny 
klimatu nebo budoucnosti NATO.
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představení studie

Jedna společnost → 
různé světy: představení 
unikátního výzkumu 
o fragmentarizaci 
české společnosti 
21. června 2021, on-line
Martin Buchtík, Anna Pospěch Durnová, Kateřina Smejkalová, 
Pavel Šaradín, Vladimír Špidla, Urban Überschär

Ve spolupráci s českým zastoupením FES 
a agenturou STEM jsme na jaře vydali 
kvalitativní výzkum o fragmentarizaci 
české společnosti. Při té příležitosti 
jsme nejen s jeho autory představili 
a okomentovali odpovědi na základní 
otázky, které si výzkum kladl: Je česká 
společnost opravdu rozdělená? Jaké 
světy v ní vlastně existují? Jaká témata 
nás spojují a jaká naopak rozdělují?

debata

Prosadíme dobře 
fungující stát? Debata 
nad knihou Budoucnost 
levice bez liberalismu 
22. června 2021, on-line
Petr Drulák, Jana Maláčová, 
Ilona Švihlíková, Lubomír Zaorálek

Sborník Budoucnost levice bez 
liberalismu rozvinul společenskou 
debatu o roli státu, podobě modernizace 
a dostatečnosti sociální politiky levice. 
V rozpravě nad těmito tématy nebo 
nad otázkou, jak obnovit vazbu mezi 
„lidovými vrstvami“ a levicovou politickou 
reprezentací, jsme pokračovali i při 
oficiálním představení sborníku.
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slavnostní setkání 

Připomínka 
150. výročí narození 
Františka Soukupa 
22. srpna 2021, Praha

František Soukup, přesvědčený sociální 
demokrat, jeden z Mužů 28. října, 
dlouholetý předseda Senátu Národního 
shromáždění a spoluzakladatel Dělnické 
(dnešní Masarykovy demokratické) 
akademie nebo autor ojedinělé syntézy 
dějin sociálnědemokratického hnutí, se 
narodil 22. srpna 1871 v Kamenné Lhotě. 
V roce 2021 by tak oslavil 150. narozeniny. 
Soukupův bohatý život jsme si proto 
připomněli slavnostním setkáním u jeho 
hrobu na Olšanských hřbitovech.

debata

Revoluce  
pracovní doby
8. září 2021, Praha a on-line
Ján Košč, Renata Kyzlinková, Josef Středula, Vladimír Špidla

Můžeme si dovolit zkrátit pracovní dobu 
bez snížení mezd? Co si počít s tím, 
když některá pracovní odvětví fungují 
jen díky porušování zákoníku práce? 
Zásadní otázky o práci a její budoucnosti 
jsme si kladli nad novou knihou 
Revolúcia pracovného času alebo Mýty 
a fakty o jeho skracování slovenského 
odboráře a sociálně-ekonomického 
analytika Jána Košče. 
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debata

Mzdy, pracovní 
doba  a důchody
8. září 2021, Zlín a on-line
Alena Gajdůšková, Ján Košč, Jana Maláčová, Josef Středula

Jak dlouhá má být pracovní doba, 
proč je potřeba zvyšovat minimální 
mzdu nebo otázku celoživotního 
vzdělávání a budoucnosti práce 
přinesla zlínská debata Mzdy, pracovní 
doba a důchody. Akci jsme pořádali 
u příležitosti vydání nové knihy Jána 
Košče Revolúcia pracovného času 
alebo Mýty a fakty o jeho skracování.

debata

Před parlamentními 
volbami v České 
republice
21. září 2021, on-line
Patrik Eichler 

Spolu s našimi slovenskými partnery, 
Institutem Analýzy-Strategie-
Alternativy a Klubem Nového slova 
jsme před českými parlamentními 
volbami uspořádali přednášku s debatou 
o předvolební politické a společenské 
situaci v Česku. Zaměřili jsme se přitom 
především na sociální demokracii.
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debata

Po a o českých 
a německých volbách
11. října 2021, Bratislava a on-line
Patrik Eichler, Martin Leidenfrost, Pavel Šaradín

Podzim patřil v Německu i Česku 
volbám. Po zveřejnění výsledků jsme 
mluvili o tom, jaká témata rozhodovala 
parlamentní volby v obou zemích 
nebo proč se nedaří historickým 
lidovým stranám držet obsazený 
široký voličský prostor. Debatu 
jsme pořádali společně s Institutem 
Analýzy-Strategie-Alternativy 
a Klubem Nového slova.

konference

Karl Polanyi:  
kritik volnotržního 
fundamentalismu
25. října 2021, on-line
Patrik Eichler, Daniel Gerbery, Aleš Chmelař,  
Vladimír Manda, Martin Muránsky, Brigita Schmögnerová, 
Daniel Šitera, Ilona Švihlíková, moderace Petr Drulák

Přesně v den 135. výročí narození 
jsme si připomněli ekonoma, filozofa 
a historika Karla Polanyiho. Na 
semináři jsme ho představili jako 
ekonomického sociologa, ekonomického 
antropologa nebo politického ekonoma 
a rozebírali jsme, zda současný globální 
kapitalismus mění Polanyiho teze a zda 
je můžeme využít při tvorbě nových 
sociálně-ekonomických programů. 
Seminář s námi organizovaly slovenské 
zastoupení FES, Progresivní fórum 
a Institut Analýzy-Strategie-Alternativy. 
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debata

Sněmovní volby 2021:  
kdo uspěl  
a kdo čekal více?
26. října 2021, on-line
Eva Lebedová, Jakub Lysek, Jiří Málek, Pavel Šaradín

Výsledky českých voleb do Poslanecké 
sněmovny jsme rozebírali nad jejich 
unikátní prostorovou analýzou. 
Zaměřili jsme se i na zásadní 
momenty předvolebních kampaní 
a popsali jsme přesuny voličů 
mezi jednotlivými stranami.

debata

Wenzel Jaksch: 
Kapitoly ze života 
sociálního demokrata 
z českých zemí
2. listopadu 2021, on-line
Michael Schwartz, Vladimír Špidla, Urban Überschär

Při příležitosti 125. výročí narození 
Wenzela Jaksche jsme představili 
jeho první český životopis, kterým je 
překlad studie Michaela Schwartze 
Wenzel Jaksch. Kapitoly ze života 
sociálního demokrata z českých 
zemí. Akci jsme pořádali spolu 
s českým zastoupením FES.
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debata

Kam dál, ČSSD?
10. listopadu 2021, Olomouc a on-line
Jana Maláčová, Michal Šmarda, 
moderace Lubomír Zaorálek 

Před volebním sjezdem ČSSD jsme 
pozvali dva její výrazné představitele, 
abychom s nimi mluvili o směřování 
sociální demokracie. Hovořili jsme 
o roli lidových domů, možných 
inspiracích z domova i ze zahraničí 
nebo o tématech a struktuře strany.

workshop

Muzea dělnictva 
a práce: prezentace 
emancipace a rozvoje 
demokracie?
12. listopadu 2021, on-line
Tomáš Kavka, Thomas Meldgaard, Alice Parsons, 
Jürgen Schmidt, Sandra Schürmann, Jolana Tothová 

Muzea práce a dělnictva jsou leckde 
místy veřejných diskuzí a snah 
o řešení společenských problémů, 
budují moderní expozice zachycující 
sociální emancipaci pracujících 
a různých znevýhodněných skupin. 
Spolu s Národním muzeem a českým 
zastoupením FES jsme uspořádali 
workshop, kde si čeští, němečtí, dánští 
a britští muzejníci vyměňovali zkušenosti 
s prezentací nejen dělnického hnutí.  
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debata 

Různé světy  
české a německé 
společnosti
23. listopadu 2021, on-line
Martin Buchtík, Jakub Eberle, Jana Faus, Kateřina 
Smejkalová, moderace Tomáš Samek

Výzkum Jedna společnost → různé 
světy se inspiroval u výzkumu kolegů 
z berlínského ústředí FES Hledání 
ztraceného dialogu. Po zveřejnění 
českých závěrů jsme připravili debatu 
českých a německých výzkumníků. Ptali 
jsme se, v čem jsou si česká a německá 
společnost podobné, v čem se naopak liší 
a zda tyto odlišnosti mohou být i zdrojem 
některých nedorozumění mezi Východem 
a Západem. Debatu jsme pořádali 
spolu s českým zastoupením FES.  

debata 

Regulace strážců 
obsahu na internetu
25. listopadu 2021, on-line
Justin Nogarede, Jan Vobořil,  
moderace Kateřina Smejkalová

Na debatě spojené s představením 
stejnojmenné studie Justina Nogareda 
jsme spolu s autorem hovořili o vlivu 
velkých digitálních platforem jako Google 
nebo Amazon. Rozebírali jsme, proč 
selhaly dosavadní pokusy o jejich regulaci 
a jak by se k nim mělo v budoucnu 
přistupovat. Debatu jsme organizovali 
spolu s českým zastoupením FES.
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seminář  

Polská levice  
na cestě z parlamentu  
a zpět
2. prosince 2021, on-line
Patrik Eichler, Jan Škvrňák,  
moderace Jiří Dienstbier

Polská levice má za sebou období, 
kdy z národního parlamentu nejdříve 
vypadla, aby se jí o čtyři roky později 
podařilo do Sejmu vrátit. Její příběh 
a současnou situaci jsme představili 
v době, kdy po parlamentních volbách 
nemá ve sněmovně žádné zastoupení 
česká levice. Spoluorganizátorem debaty 
byla místní organizace ČSSD na Praze 2.

debata 

Právo, lidská práva  
a sociální spravedlnost  
dnes
8. prosince 2021, Olomouc a on-line
Zuzana Kusá, Pavel Rychetský, Anna Šabatová

Laureátem ceny Listů za zásluhy 
o politickou kulturu a občanský 
dialog Pelikán 2021 se stal právník, 
politik a předseda Ústavního soudu 
České republiky Pavel Rychetský. Se 
slavnostním předáváním ceny byla 
spojena debata o právu, lidských právech 
a sociální spravedlnosti. Debatu jsme 
pořádali za podpory Statutárního města 
Olomouce spolu s dvouměsíčníkem Listy 
a katedrou politologie a evropských 
studií na Filozofické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci.
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představení zprávy

Sociální a dostupné 
bydlení v EU
13. prosince 2021, on-line
László Andor, Sergio Nasarre-Aznar, Sorcha Edwards, 
Petr Dolínek. Jan Klusáček, Núria Lambea Llop, 
Tomáš Hoření Samec, Lucia Štasselová

Jakou cestou se vydat ve snaze 
dosáhnout dostupného bydlení? A které 
politiky naopak situaci s bydlením 
zhoršují? Na to hledal odpověď výzkumný 
tým v mezinárodní zprávě Concrete 
Actions for Social and Affordable 
Housing in the EU, jejíž vznik jsme také 
podpořili. Své závěry autoři představili 
i na naší debatě, kde jsme situaci 
okomentovali rovněž z české perspektivy.

Ján Košč na pražském 
představení své knihy 
Revolúcia pracovného 
času alebo Mýty a fak-
ty o jeho skracování.
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Akce klubů 

Pavel Šaradín při 
olomoucké debatě 
Volby 2021: kampaň 
a očekávání.
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 ■ debata  
Volby 2021: kampaň a očekávání 
25. června 2021, Olomouc  
Pavel Šaradín

 ■ tradiční setkání 
Setkání k výročí návštěvy 
T. G. Masaryka ve Velkém Týnci 
na Olomoucku 
18. září 2021, Velký Týnec

 ■ debata 
Kdo zaplatí covid a jak po covidu? 
24. června 2021, Zlín a on-line 
Alena Gajdůšková, Marcela Holčáková,  
Josef Středula

 ■ workshop a debata  
Letní setkání Mladých sociálních 
demokratů  
3. září 2021, Zlín  
Patrik Eichler, Daniel Ort,  
Pavel Šaradín, Tomáš Tichák

 ■ debata 
Mzdy, pracovní doba a důchody 
9. září 2021, Zlín a on-line 
Ján Košč, Alena Gajdůšková, Jana Maláčová,  
Josef Středula

 ■ kulatý stůl 
Za co budeme jezdit ve Zlínském 
kraji? 
24. září 2021, Zlín  
Radim Botek, Petr Šohajek, Martin Zahrádka

Klub Olomouc

Klub Zlín



96 97

Vydali 
jsme 

Velký ohlas vzbudilo vydání 
unikátní studie Jedna společ-
nost → různé světy popisující 
štěpení české společnosti.
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Petr Drulák, Jan Keller, Matěj Stropnický, 
Ilona Švihlíková (eds.):  
Budoucnost levice bez liberalismu

Sborník navazuje na širokou společenskou deba-
tu zahájenou vydáním překladu eseje Jean-Clauda 
Michéy Tajnosti levice. Od ideálu osvícenství k tri-
umfu neomezeného liberalismu. Autoři se z levico-
vých pozic snaží znovu formulovat přitažlivou vizi 
budoucnosti, o kterou podle nich levice přišla.

Josef Hofbauer, Emil Strauß:  
Josef Seliger. Obraz jednoho života 

Překlad životopisu Josefa Seligera je první knihou 
v češtině o tomto prvním předsedovi Německé soci-
álně demokratické strany dělnické v Československé 
republice, významném politickém organizátorovi, 
dělníkovi a novináři. Autoři životopis sepsali de-
set let po Seligerově smrti s cílem představit jeho 

život a dobu, která Seligerovo myšlení utvářela. 
Konečně tak můžeme lépe poznat neprávem opo-
míjeného politika, který dovedl svoji stranu k prá-
ci pro demokratické Československo a jehož na 
poslední cestě vyprovázelo přes 40 000 lidí.

Michael Schwartz:  
Wenzel Jaksch. Kapitoly ze života 
sociálního demokrata z českých zemí

Wenzel Jaksch jako jediný demokrat působil jak 
v československém parlamentu, tak v německém 
Spolkovém sněmu, a je tak významnou postavou pří-
běhu česko-německých dějin 20. století. U příležitosti 
125. výročí Jakschova narození jsme vydali překlad 
studie o jeho životě, přinášející různorodý obraz této 
osobnosti, která byla výrazná v budování demokracie 
v Československu i v boji proti nacismu. Publikaci 
jsme vydali spolu s českým zastoupením FES.

Knihy
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Jacek Kuroń:  
Naděje a rozčarování. Texty z let 1989−2004

Ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR 
a nakladatelstvím Burian a Tichák jsme vydali první 
ucelený soubor textů Jacka Kuroně v češtině. Kuroń, 
polský politický aktivista a myslitel, politický vězeň 
a první z významných středoevropských disidentů, 
kteří na konci komunistické éry zasedli do vládních 
úřadů, se ve svých textech z posledního období 
života snaží kriticky analyzovat své vládní zkušenos-
ti, pojmenovat vznikající dějinnou situaci a hledat 
programové cesty k dalšímu rozvoji. Kurońovy texty 
vybral a poznámkami opatřil Tomáš Zahradníček.

 

 
Sergio Nassare-Aznar, Milan Ftáčnik, 
Núria Lambea Llop, Līga Rasnača: 
Concrete Actions for Social and 
Affordable Housing in the EU

Mezinárodní zpráva, na jejímž vzniku jsme spolu-
pracovali, formuluje potřebu společného postupu 
Evropské unie v oblasti sociálního bydlení. Zároveň 
popisuje a hodnotí systémy zajišťující dostupné 
sociální bydlení ve vybraných evropských zemích 
a regionech. Na základě jejich analýzy navrhuje 
i politické řešení situace s nedostupným bydlením.

Justin Nogarede:  
Regulace strážců obsahu na internetu. 
Nebrat sílu platforem na lehkou váhu

Justin Nogarede z Nadace pro evropská progresivní 
studia ve své publikaci zkoumá fenomén a vliv digi-
tálních platforem jako Google nebo Amazon. Ukazuje, 
proč selhaly všechny dosavadní pokusy o regulaci 

Studie
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podobných platforem, které se pro svou moc v sou-
časnosti staly prakticky strážci přístupu k internetu.

Martin Buchtík a kol.:  
Jedna společnost → různé světy. 
Poznatky kvalitativní studie 
o fragmentarizaci české společnosti

Spolu s českým zastoupením FES jsme agentuře 
STEM zadali k vypracování výzkum o rozdělení české 
společnosti. Výsledkem je unikátní publikace popi-
sující, zda je česká společnost opravdu rozdělená, 
jaké v ní můžeme najít různé světy a která témata 
společnost nejsilněji štěpí. Součástí výzkumu je i do-
poručení, co dělat, abychom spolu dokázali mluvit.

Martin Buchtík a kol.:  
Eine Gesellschaft → unterschiedliche 
Lebenswelten. Erkenntnisse 
einer qualitativen Studie über 
die Fragmentarisierung der 
tschechischen Gesellschaft

Německý překlad výzkumu Jedna společ-
nost → různé světy. Poznatky kvalitativní stu-
die o fragmentarizaci české společnosti.

Martin Buchtík a kol.:  
One Society → Different Worlds. 
English summary of the study

Anglické shrnutí závěrů výzkumu Jedna společ-
nost → různé světy. Poznatky kvalitativní stu-
die o fragmentarizaci české společnosti.
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č. 17
Jiří Koubek:  
Silné osobnosti, výhody a spolupráce. 
ČSSD v krajských volbách 2020 
Politolog a analytik MDA Jiří Koubek ve své stu-
dii rozebírá výsledky krajských voleb v roce 2020. 
Vedle ČSSD se věnuje i ostatním politickým stra-
nám, dopadům preferenčního hlasování anebo 
geografickým posunům ve volební podpoře.

č. 18 
Eva Ticháková:  
Sociální a cenově dostupné bydlení 
v Evropské unii. Výtah ze zprávy
Studie je českým výtahem z meziná-
rodní zprávy Concrete Actions for Social 
and Affordable Housing in the EU.

Diskusní materiály 
k budoucnosti české 
i evropské společnosti

Zuzana Kusá s cenou 
Listů za zásluhy o poli-
tickou kulturu a ob-
čanský dialog Pelikán 
2020, kterou převzala 
o rok později kvůli ko-
ronavirové pandemii.



106 107

Knihovna 

Knihovna MDA v roce 
2021 zdigitalizova-
la a zpřístupnila 
6197 stran knih 
ze svého fondu.
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Základem fondu naší knihovny jsou tituly z provenience 
sociálně demokratické a komunistické strany na českém 
území, tituly věnované těmto stranám a obecně dějinám 
mezinárodního a domácího dělnického hnutí. Ve fondu 
ale naleznete i sjezdové protokoly z počáteční fáze čin-
nosti sociální demokracie, publikace určené ke vzdělá-
vání dělníků, agitační brožury z období první republiky 
anebo moderní zahraniční knihy věnované sociálněde-
mokratické programatice a jejím teoretickým východis-
kům. Fond byl obohacen o pozůstalost významného his-
torika a pedagoga Zdeňka Kárníka o rozsahu 2600 knih 
a 700 periodik, kterou jsme v roce 2021 zpracovávali. Část 
fondu je již v knihovním katalogu, kde ho naleznete na-
příklad spolu se zpracovanou osobní knihovnou noviná-
ře Dušana Havlíčka.

Knihovna MDA navázala na digitalizování doku-
mentů ze svého fondu. Převádíme do elektronické po-
doby a následně volně zpřístupňujeme především tituly 
z počátku 20. století, které se tematicky vážou k historii 
dělnického hnutí a sociální demokracie. Zdigitalizovány 
byly i knihy z pozůstalosti Zdeňka Kárníka. Celkem jsme 
v roce 2021 zpřístupnili on-line 54 knih, tedy 6197 stran. 
Pro účely digitalizace proběhla také spolupráce mezi 

knihovnou MDA a archivem ČSSD, který zapůjčil staré 
sjezdové protokoly.

Fond knihovny je také neustále doplňován nový-
mi, především zahraničními tituly, jež se týkají aktuální-
ho politicko-společenského dění, a také staršími tituly 
o dějinách sociálnědemokratického hnutí.

Knihovna MDA poskytovala informace anebo 
spolupracovala se Souborným katalogem ČR, Ústavem 
informačních studií a knihovnictví Univerzity Karlovy, 
Sdružením knihovníků a informačních pracovníků, sys-
témem Obálky knih a Centrálním adresářem knihoven 
ČR a Národním muzeem. Nově nám knihovní katalog 
poskytuje firma R-Bit Technology. Tato změna přinesla 
zlepšení poskytovaných služeb.
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Vnější 
prezentace

Zázemí on-line 
přenosu debaty Jany 
Maláčové a Danuše 
Nerudové Spravedlivá, 
udržitelná, sro-
zumitelná: jaká je 
důchodová reforma?
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Masarykova demokratická akademie byla v roce 2021 vi-
dět na televizních obrazovkách a sociálních sítích, slyšet 
v rádiu a objevovala se na stránkách tištěných i elektro-
nických médií. Tam všude jste se mohli setkat s našimi 
komentáři k aktuálnímu politickému a společenskému 
dění, rozhovory s našimi představiteli, výsledky našich 
výzkumů a debatami, které jsme rozvířili, našimi stu-
diemi a publikacemi a samozřejmě našimi diskuzemi.

Veřejnou debatu nejvíce rozproudily výsledky 
výzkumu Jedna společnost → různé světy o fragmen-
tarizaci české společnosti. Studii jsme vytvořili spolu 
s českým zastoupením FES a agenturou STEM. V médi-
ích byly hojně publikovány jak její výsledky, tak mnohé 
komentáře, které je interpretovaly. Nešlo jen o ojedinělý 
zásah, na studii se v debatách odkazuje i v delším ča-
sovém horizontu.

Nebyl to ale náš jediný významný přínos pro český 
knižní trh. Důležitý počin představuje také první ucelené 
vydání textů Jacka Kuroně (1934–2004) v češtině. České 
publikum si tak může přečíst, jak Kuroň kriticky analyzo-
val své vládní zkušenosti nebo hledal programové cesty 
k dalšímu politickému rozvoji. Zásluhou Masarykovy de-
mokratické akademie také poprvé vyšel v češtině živo-
topis Josefa Seligera, doposud neprávem opomíjeného 

významného prvního předsedy Německé sociálně de-
mokratické strany dělnické v Československé republice.

Diskuzi ve společnosti rozproudily i naše deba-
ty na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů 
v Jihlavě, kde jsme se znovu podíleli na organizaci jed-
noho z tematických dní Inspiračního fóra. Pod názvem 
Fair play o digitální budoucnosti jsme se snažili hledat 
způsoby, jak usměrnit technologie k vytváření partici-
pativnějšího, inkluzivnějšího a spravedlivějšího světa. 
Pomáhal nám v tom i exkluzivní host Nick Srnicek, jehož 
knihu Vynalézání budoucnosti. Postkapitalismus a svět 
bez práce jsme přeložili a vydali v roce 2020.

Povědomí o jméně a činnosti MDA jsme jinak byli 
vlivem pandemie koronaviru nuceni šířit především 
prostřednictvím internetu. Využili jsme zkušeností 
z předchozího roku a i díky nim se téměř zdvojnásobil 
počet lidí, ke kterým se výsledky naší činnosti dostaly. 
Na výhody on-line prostředí jsme nezapomněli ani ve 
chvíli, kdy již bylo možné setkávat se osobně. Díky zajiš-
tění on-line přenosu ze všech našich debat a možnosti 
se do nich zapojit jsme zrušili geografické omezení pro 
naše diváky. To samé platilo i pro hosty. Hybridní forma 
konání akcí nám umožnila lépe využít mezinárodních 
kontaktů MDA a v hojném počtu zvát zahraniční hosty. 
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Na sociálních sítích jste nás v  roce 2021 mohli 
vídat na Instagramu, Facebooku, YouTube a  Twitteru. 
Vedle postupného rozvoje našeho facebookového 
a youtubového profilu jsme se zaměřili na Twitter, kde 
významně vzrostl počet uživatelů, s nimiž se dostaneme 
do kontaktu. 

S více než tisícovkou z vás jsme také pravidel-
ně komunikovali prostřednictvím našeho měsíčního 
newsletteru. V něm informujeme o dění v MDA, ať už jde 
o pozvánky na nejbližší akce nebo upozornění na právě 
vydané knihy a studie, a vybíráme také to nejzajímavější, 
na co jsme v uplynulém měsíci na internetu narazili.

Komunikujeme ale i  prostřednictvím médií. 
Komentáře k aktuálnímu dění často poskytuje zástupce 
ředitele MDA Patrik Eichler především pro veřejnopráv-
ní média Český rozhlas a Českou televizi. Na webových 
i tištěných stránkách novin je zase možné číst rozhovory 
s ředitelem MDA Vladimírem Špidlou. Komentáře po-
skytují i další členové a členky MDA. Můžete je potkávat 
mimo jiné na stránkách dvouměsíčníku pro kulturu 
a dialog Listy, se kterým pokračuje dlouhodobá dobrá 
spolupráce.

Lubomír Zaorálek 
a Jana Maláčová 
při debatě Kam 
dál, ČSSD?
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Lidská civilizace se dostává na rozcestí tvořené ekolo-
gickými mezemi a současně rozpadem mezinárodního 
politického systému tak, jak se vynořil z druhé světo-
vé války. Je zřejmé, že jsme postaveni do situace, která 
bude vyžadovat mimořádně hlubokou spolupráci na 
všech úrovních, obecní počínaje a globální konče, a to 
v míře, která v dějinách dosud nikdy neexistovala. To kla-
de mimořádný důraz na schopnost strategického myšle-
ní, které je podmínkou pro vytváření shody jak v cílech, 
tak i metodách a prostředcích při řešení komplexních 
problémů. Pouze v takovém případě je budeme schop-
ni sledovat dostatečně účinně po dostatečně dlouhou 
dobu. ■ Pokusím se uvést několik úspěšných stra-
tegií, a to bez nároku na jejich systematizování nebo 
zhodnocení významu. Prvním příkladem společenské 
dlouho sledované strategie, která směřuje postupně 
k cíli, je německá energetická změna, formulována před 
více než 20 lety a sledovaná německou společností se 
systematičností, která se stává globálním příkladem. 
Spočívá na třech paralelních cílech. Prvním z nich je 
přispět k záchraně civilizace prostřednictvím dekarbo-
nizace ekonomiky. Druhým je energetická bezpečnost 
a třetím radikální inovace umožňující ekonomickou ex-
panzi. Přijetí strategie předcházela dlouhodobá debata, 

Esej 
Vladimíra 

Špidly: 
Chybí nám 
strategické 

myšlení
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která neskončila přijetím záměru, nýbrž pokračuje i na-
dále. Tento postup usnadnil zvnitřnění záměru prakticky 
celou společností. To umožnuje záměr sledovat a přitom 
pružně reagovat na vynořující se problémy. ■ Dalším 
příkladem je rozšíření EU do střední Evropy. Toto roz-
hodnutí nebylo zdaleka nahodilé. Stálo za ním velmi 
rychlé zhodnocení radikálně se měnící politické situ-
ace vzniklé rozpadem SSSR. Záměrem EU v 90. letech 
nebylo rozšiřování, nýbrž prohlubováni prostřednictvím 
zavedení měnové unie. Pád SSSR postavil EU před no-
vou strategickou volbu. Postupovat dále v prohlubování 
integrace v daném územním rozsahu, nebo stabilizo-
vat středoevropské prostředí. EU se rozhodla odložit 
prohloubení integrace na druhou kolej, ale neopustila 
je. Bez ohledu na to, že se s důsledky potýkáme ještě 
nyní, to bylo správné rozhodnutí. Na tomto příkladu 
je dobře vidět několik základních kamenů strategic-
kého myšlení. Jsou jimi schopnost volby a schopnost 
sledovat cíle, které jsou svou podstatou protichůdné, 
jimiž byly prohloubení integrace a  rozšíření EU. Je 
pozoruhodné, jak cesta k  hlavnímu cíli byla účinně 
operacionalizována pomocí předvstupních programů. 
Pokud s odstupem času pohlédneme na výsledek, ne-
můžeme konstatovat nic jiného, než že se jedná o plný 

úspěch. Z hlediska strategického uvažování zde vidíme 
i další důležitý prvek, totiž příklad rovnováhy mezi cíli 
a  prostředky. ■ Dalším příkladem velké strategie 
je zelený úděl EU. Formuluje cíle i prostředky k jejich 
dosažení. Diskuze, která mu předcházela, byla do-
statečná k tomu, abychom mohli perspektivně před-
pokládat jeho zvnitřnění evropskou společností jako 
celkem. ■ V  českém kulturním prostředí existuje 
před strategiemi zjevný ostych, jehož příčiny jsou kom-
plexní. Jednou z nejpodstatnějších je slabá schopnost 
ocenit strategii jako něco více než dobře napsanou esej 
a dále chybné splynutí operační a strategické úrovně. 
V našem politickém myšlení strategická úroveň není 
uznávána jako samostatná disciplína, a proto jí není 
věnováno odpovídající úsilí. ■ Jedním z  problé-
mů českého přemýšlení o strategiích je, že uvažování 
na strategické úrovni je příliš ovlivňováno vojenským 
myšlením. Ve vojenské oblasti podvědomě uznáváme 
význam strategického uvažování, ovšem aplikace prin-
cipů vojenství na strategie obecně je krajně omezeným 
pohledem. Vojenská činnost je aplikace extrémního ná-
silí s cílem zlomit vůli protivníka To je velmi specifické 
a rozhodně tento přístup není schopen pokrýt nároky 
civilních strategií, jejichž klíčovým cílem je organizovat 
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nebo přestavět společnost a hlavní metodou je nikoliv 
zlomit vůli protivníka, nýbrž zmobilizovat schopnosti 
spolupráce a v zásadě fúze jednotlivých vůlí zaměře-
ná na určitý cíl. ■ Klíčovým problémem politických 
strategií je, jak v demokratických systémech postupně 
vytvořit velké strategické koncepty a současně dosáh-
nout toho, aby je společnost byla schopna sledovat 
dlouhodobě a  překonávat překážky, které nutně na-
stoupí. ■ Typickým problémem jakékoliv strategie 
je, že musí udržovat rovnováhu velmi mnoha v pod-
statě rozporných momentů, žádná strategie hodná 
toho jména vzhledem k tomu, že podstatou strategií 
je komplexnost, nemůže být bezrozporná a  jedním 
z významných prvků strategického myšlení je udržet 
rozpory v rovnováze, aniž dojde ke zhroucení celého 
systému. ■ V demokratické společnosti je strategie 
nutně v konfliktu s jinými strategiemi a s  jinými pří-
stupy a schopnost přijmout tento konflikt a učinit jej 
produktivním, je dalším prvkem úspěšných strategií. 
Na strategické úrovni není prostě možné se vyhýbat 
konfliktům. ■ Velkou slabinou našich strategických 
úvah je, že hledáme obecnou shodu. Vycházíme při-
tom z chybného předpokladu, že strategie nemá po-
litický a hodnotový obsah. Máme představu, že stačí 

dostatečně diskutovat a všichni budou osvíceni. Žádná 
úspěšná strategie takovouto shodu nezískala, přesto 
ale měla schopnost společnost změnit a dosáhnou cíle. 
Stručně řečeno, získala ve společnosti dostatečný vliv, 
aby se mohla dát do pohybu, i když společenská sho-
da samozřejmě nebyla k dispozici. ■ Rehabilitace 
strategického myšlení v Česku také vyžaduje vytvo-
ření institucionálních struktur. Zdá se, že v současné 
době mají nejsilnější strategickou schopnost naše 
metropole. Disponují jednak lidským potenciálem, 
schopností vytvářet stabilní struktury a konec konců 
i významnými finančními prostředky. Strategická úro-
veň na vládní úrovni není odpovídajícím způsobem za-
bezpečená. Co to bude znamenat pro budoucí vývoj, 
je otevřená otázka, ale zdá se, že úroveň velkých měst 
a  jednotlivých krajů ve svých strategických schop-
nostech začíná dominovat českou politickou struktu-
ru. ■ Samostatnou kapitolou je mimořádná slabost 
politických stran, a to ve všech aspektech, a  logicky 
tedy i slabost ve strategickém uvažování. Právě na této 
úrovni by naopak strategické uvažování mělo být velmi 
silné, protože v okamžiku získání politické moci je a má 
být tato moc užita k uplatnění předem definované, a tu-
díž veřejnosti známé strategie. Při analytickém pohledu 
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na naše politické strany v nich nelze najít stabilizované 
a dlouhodobě působící strategické struktury ani dlou-
hodobé strategie. ■ Pokud chceme obnovit strate-
gické myšlení a jeho váhu v České republice, je třeba 
přijmout několik východisek. ■ Strategickou tvor-
bu je třeba akceptovat jako samostatný plnohodnotný 
obor lidského rozhodování a  lidské činnosti. ■ Je 
třeba přijmout myšlenku, že strategie je v principu roz-
porná. Žádná strategie nemůže získat obecnou spole-
čenskou shodu, vždy bude nesena jenom částí spo-
lečnosti. ■ Má-li strategická tvorba existovat, musí 
mít odpovídající společenské zázemí a institucionální 
zabezpečení, a to včetně politických stran. ■

Šéfredaktor dvoumě-
síčníku pro kulturu 
a dialog Listy Tomáš 
Tichák při debatě 
s Mladými sociál-
ními demokraty.
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Složení 
orgánů 

Člen představenstva 
MDA Zdeněk Trojan 
na členské schůzi.
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Představenstvo řídí činnost MDA mezi jed-
notlivými zasedáními členské schůze MDA. 
Je tvořeno 17 členy. Na členské schůzi MDA 
v roce 2018 bylo zvoleno představenstvo a reviz-
ní komise MDA na pětileté funkční období. 

 ■ PhDr. Lubomír Zaorálek  
(předseda) 

 ■ Mgr. Miroslav Jašurek  
(1. místopředseda od 12. února 2021) 

 ■ Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá  
(místopředsedkyně) 

 ■ Mgr. Jiří Dienstbier 

 ■ PaedDr. Alena Gajdůšková 

 ■ Mgr. Jan Chmelíček 

 ■ Mgr. David Jelínek 

 ■ PhDr. Anna Kárníková 

 ■ JUDr. Dalila Komárková 

 ■ Ing. Zdeněk Mužík 

 ■ PhDr. Oto Novotný 

 ■ Mgr. Daniela Ostrá  

 ■ Mgr. Michal Pícl 

 ■ PhDr. Vladimír Špidla 

 ■ doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc. 

 ■ PhDr. Pavel Urbášek

Představenstvo
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Revizní komise průběžně dohlíží na soulad čin-
nosti MDA se stanovami a právními předpisy, 
zejména pokud se týká hospodaření a eviden-
ce majetku. O své činnosti informuje předsta-
venstvo MDA a podává zprávy členské schůzi. 

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

 ■ Mgr. Heda Čepelová (místopředsedkyně)

 ■ Ing. Mgr. Václav Klusák (do 4. června 2021)

 ■ Ing. Květoslava Kořínková, CSc.

 ■ Ing. Roman Váňa (od 21. května 2021)

Díky zlepšení koronavirové pandemie 
se uskutečnilo jednání členské schůze MDA 
fyzickou formou v sobotu 19. června 2021.

Jednání představenstva MDA proběhla:  

 ■ v pátek 12. února 2021,
 ■ v pátek 16. dubna 2021,
 ■ v pátek 4. června 2021,
 ■ v sobotu 19. června 2021,
 ■ v pátek 22. října 2021,
 ■ v pátek 17. prosince 2021.

Jednání revizní komise MDA proběhla:
 ■ v pátek 12. února 2021,
 ■ v pátek 21. května 2021,
 ■ v pátek 4. června 2021,
 ■ v pátek 22. října 2021,
 ■ v pátek 17. prosince 2021.

 

Revizní komise
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Vědecká rada MDA je poradním orgánem ře-
ditele MDA. Zasedání vědecké rady MDA pro-
běhlo 17. června 2021. Tématem jednání byla 
ediční činnost, zahraniční projekty, plán práce, 
činnost a formy prezentace MDA v roce 2021. 

Členy vědecké rady MDA v roce 2021 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, Ph.D. 

 ■ prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D. 
(předseda, do 9. prosince 2021)

 ■ Dr. Anna Pospěch Durnová, Ph.D. 

 ■ † doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.  
(do 14. května 2021)  

 ■ doc. Vít Janeček  

 ■ Stephany Griffith Jones, Ph.D. 

 ■ JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. 

 ■ prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. 

 ■ prof. Ing. Vladimir Mařík, DrSc. 

 ■ doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. 

 ■ Ing. Pavel Pešout 

 ■ Ing. Libor Prudký, Ph.D. 

Vědecká rada
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 ■ 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. 

 ■ doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.  
(do 9. prosince 2021) 

 ■ prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. 

 ■ doc. Milan Znoj, CSc.

Zasedání Poradního sboru MDA se v roce 2021 
s ohledem na koronavirovou pandemii nekonalo. 

Rada koordinátorů klubů MDA proběh-
la on-line v pátek 12. března 2021. 

 

Poradní sbor

Rada koordinátorů 
klubů
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Kancelář MDA zajišťuje koordinaci jednotli-
vých projektů MDA a zabezpečuje administra-
tivní, pracovněprávní a ekonomické činnosti. 

Kancelář MDA působila během 
roku 2021 v následujícím složení:

 ■ PhDr. Vladimír Špidla, ředitel  

 ■ Patrik Eichler, zástupce ředitele  

 ■ Daniel Ort, odborný pracovník  

 ■ Bc. Alena Kopřivová, administrativní pracovnice  

 ■ Mgr. Karolína Melichová, vedoucí knihovny MDA  

 ■ Bc. Eva Ungrová, administrativní pracovnice

 
K 31. prosinci 2021 měla MDA 113 členek a členů 
a šest členek a členů s členstvím jen v klubech.

Kluby MDA během roku 2021 exis-
tovaly v Brně, Bruselu, Karviné, Olomouci, 
Pardubicích, Plzni, Praze a Zlíně. 

Kancelář Členové a kluby
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Hospodaření

Vladimír Špidla na 
členské schůzi MDA 
při předání kytice 
Květoslavě Kořínkové 
jako poděkování 
za dlouholetou 
práci pro MDA.
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Základní informaci o hospodaření MDA za rok 2021 po-
skytuje přiložená zpráva auditora včetně výkazu zisku 
a ztráty. Celkové výnosy hospodaření za rok 2021 činily 
3,463 milionu Kč. Hlavním příjmem byl v roce 2021 pří-
spěvek na činnost politického institutu ČSSD ve výši 
3,262 milionu Kč. Další příjmy pocházely z kurzovného, 
členských příspěvků či prodeje publikací. Náklady na 
zaměstnance v téže době činily 2,186 milionu Kč. 

MDA v roce 2021 používala dle zákona o sdružo-
vání v politických stranách a politických hnutích tři 
bankovní účty u Raiffeisenbank. Převod prostředků na 
účtech do roku 2022 činil 4,417 milionu Kč a 4457 eur. 

V roce 2021 měla MDA pronajaté dvě kance-
láře, a to na adresách: Hybernská 1033/7, Praha 1 
(sídlo kanceláře MDA) a nám. Svobody 1460, Kladno 
(studovna a depozitář knihovny MDA). Náklady na 
pronájem těchto prostor a služby činily 742 200 Kč. Anna Šabatová 

v Olomouci na de-
batě Právo, lidská 
práva a sociální 
spravedlnost dnes 
při předávání ceny 
Listů za zásluhy 
o politickou kulturu 
a občanský dialog 
Pelikán 2021.
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instagram.com/mdakademie 

facebook.com/
masarykova.akademie

twitter.com/MDAkademie

MDA  
na sítích

Záznamy debat

youtube.com/@mdakademie

Publikace 

issuu.com/ 
mdakademie 

Nahrávky 

mixcloud.com/
masarykova_akademie

Knihovna 

masarykovaakademie.cz/ 
knihovna

masarykovaakademie.cz 
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