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manitární vojenské intervence. Třetím zásadním aspektem
je určení možných prostředků – kritérií zásahu tak, aby došlo
vždy k co nejšetrnějšímu řešení (pro všechny strany). Kosmo‑
politní sociální teorie vidí úkoly pro současnost nejen v přís‑
ných pravidlech pro takový zásah, ale také například v pod‑
poře lidskoprávních hnutí, v pomoci demokratickým stranám
v terorizujících režimech nebo v poskytování azylu prchají‑
cím, protože univerzální odpovědnost nemůže být zejména
v současné globální době státostředná.
Předkládaná kniha není jen žehráním nad bídou dnešní‑
ho světa, které by uhasilo každý plamínek optimismu. Právě

naopak, je kvalitním skloubením myšlení a jednání. Vydání
Fineovy monografie v českém jazyce svědčí o reflexi naléha‑
vých témat současnosti také v českém prostředí. Publikace
je výborným začátkem pro živou diskusi, která se doufejme
rozproudí i mimo akademické kruhy.
poznámky
1 Fine, Robert. „Kosmopolitismus a sociální teorie.“ Filoso‑
fický časopis, 2003/3, s. 407–429.
2 Fine, Robert. 2001. Political Investigations: Hegel, Marx,
Arendt. London and New York: Routledge.

Vohlídalová, M. (ed.), Šaldová, K., Tupá, B. 2010. Sexuální obtěžování
ve vysokoškolském prostředí: analýza, souvislosti, řešení.
Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. / Magdalena Piscová
Názov publikácie môže v čitateľskej verejnosti vyvolávať
protichodné reakcie: pre jednu skupinu čitateľov môže pu‑
blikácia predstavovať novátorský počin a radi po nej si‑
ahnu, pre iných môže knižka predstavovať niečo priveľmi
chimerické, niečo, čomu je snáď i zbytočné venovať kon‑
centrovanú pozornosť. Odôvodnene však predpokladám,
že prvá skupina čitateľov bude neustále narastať. Jedným
z dôvodov tohto môjho očakávania je, že publikáciu by sme
mohli opodstatnene označiť ako otváranie dverí do triná‑
stej komnaty. A trinásta komnata vždy ukrýva nejaké ta‑
jomstvá a tajomstvá každý rád spoznáva.
Tri mladé autorky M. Vohlídalová (ed.), K. Šaldová a B.
Tupá prostredníctvom svojej sviežej knižky pozývajú čita‑
teľa do pomyselnej trinástej komnaty, ktorá doteraz zostá‑
vala širšej verejnosti zatvorená. Publikácia svojím jazykom
a i tematikou predstavuje určitú generačnú výpoveď o pro‑
bléme, ktorý bol doteraz z veľkej časti tabuizovaný. A tre‑

ba povedať, že je to relatívne komplexná výpoveď rámco‑
vaná širším kultúrno‑historickým kontextom, postavená
na analýze kvantitatívnych i kvalitatívnych údajov a fak‑
tov. Naviac, autorky posúvajú obzor poznania i ďalej a na‑
črtávajú možnosti a mechanizmy riešenia daného problé‑
mu a jeho uchopenie v oblasti politík. Pre úplnosť možno
doplniť, že recenzovaná publikácia nie je úplne prvou lasto‑
vičkou, ktorá sa zaoberá problematikou sexuálneho obťažo‑
vania. Za takú možno skôr označiť publikáciu z roku 2006
iného autorského editorského tria – A. Křížkovej, H. Maří‑
kovej a Z. Uhde, s názvom Sexualizovaná realita pracovních
vztahů z roku 2006. Táto publikácia sa pokúsila v širšom zá‑
bere postihnúť výskyt a vnímanie sexuálneho obťažovania
na pracoviskách ako verejnosťou, tak i inštitúciami v Čes‑
kej republike. Recenzovaná publikácia na spomínanú publi‑
káciu do značnej miery nadväzuje. Zároveň je však recenzo‑
vaná publikácia novátorská v tom, že v centre pozornosti je

tém, proměnu národního státu a vztah mezi TCC a národní kapitalistickou třídou, na vztah technologií a globalizace, instituci vzdě‑
lání jako mechanismus reprodukce globální mocenské struktury, na militarismus a další tematické okruhy. Genderové otázky byly
rovněž dílčími způsoby analyzovány, ovšem až na výjimky zůstaly na konferenci upozaděny. Tato mezera byla ale v závěrečné spo‑
lečné sekci explicitně pojmenována a její odstranění bylo odsouhlaseno jako výzva do budoucna, což je první zásadní krok k oslovení
odbornic a odborníků, kteří sdílejí s touto výzkumnou skupinou společná analytická východiska a současně analyzují genderové as‑
pekty globálního kapitalismu.
Na závěrečném plénu konference byla založena již uvedená Síť pro kritický výzkum globálního kapitalismu, která má za cíl pro‑
pojit jednotlivé výzkumníky a výzkumnice věnující se kritické analýze otázek spojených s globálním kapitalismem a prohloubit vzá‑
jemné diskuse nejen účastníků pražské konference, ale i dalších, kteří se těmito tématy zabývají. Dalšími kroky této výzkumné sku‑
piny budou společné publikace plánované ve formě tří tematických čísel odborných časopisů. Společné workshopy a další časopisecké
a knižní publikace doplní i pravidelné konference, které se budou konat jednou za dva roky, v roce 2013 v Austrálii.
2. nárOdní kOnFerence O Ženách a vědě. GenderOvá rOvnOST JakO SOciáLní inOvace:
rOvné příLeŽiTOSTi v měnícím Se vědeckém prOSTředí / Hana Tenglerová
Ve čtvrtek 22. září 2011 se v prostorách hlavní budovy Akademie věd uskutečnila v pořadí 2. národní konference o ženách ve vědě.
Záštitu nad konferencí převzala místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Alena Gajdůšková, náměstek ministra školství, mládeže
gender , rov né př íleži tost i, v ý zk um
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výlučne prostredie vysokých škôl, ktoré je z hľadiska rozde‑
lenia štruktúr moci veľmi špecifické.
Publikácia je veľmi košato a logicky štruktúrovaná do pi‑
atich kapitol s mnohými podkapitolami. Prvé dve kapitoly
sú individuálne autorské, pod ostatnými je vždy podpísaná
trojica autoriek.
Prvá, prevažne teoretická kapitola, ktorú spolu s úvodom
autorsky pripravila editorka publikácie M. Vohlídalová, pri‑
náša nielen obecný vstup do problematiky, ale veľmi dôsled‑
ne načrtáva jednotlivé roviny, resp. kontexty problému se‑
xuálneho obťažovania: kultúrne‑ historický, legislatívny
a výskumný. Poukazuje pritom na dve, podľa môjho názoru
dôležité skutočnosti. Prvou je, že argumentačne účinne po‑
ukazuje nato, že sexuálne obťažovanie nie je „produktom“
mýtov či umelého zveličovania. Reálny výskyt sexuálneho
obťažovania zaujímavo konceptualizuje ako problém zne‑
užitie mocenského postavenia v špecifickom, hierarchizo‑
vanom prostredí vysokých škôl. Druhá skutočnosť sa viaže
na veľmi oneskorenú reflexiu a vymedzenie problému se‑
xuálneho obťažovania v legislatíve ako i absenciu politík,
ktoré by v praxi tento problém (a nielen v prostredí vyso‑
kých škôl) riešili. Prijatie antidiskriminačného zákona v ČR
až v roku 2009 predstavovalo v rámci členských krajín EU
určité unikum. Stojí za mienku pripomenúť, že prvé doku‑
menty na európskej úrovni, ktoré sa priamo zaoberali pro‑
blémom a definíciou sexuálneho obťažovania, boli prijaté
už v roku 1991.1 V týchto dokumentoch je sexuálne obťa‑
žovanie vnímané ako chovanie ohrozujúce dôstojnosť mu‑
žov a žien.
Druhá a tretia kapitola sú postavené na výsledkoch em‑
pirických výskumov. V druhej kapitole boli analyzované vý‑
sledky kvantitatívneho výskumu a v tretej kapitole boli ana‑
lyzované výsledky kvalitatívneho výskumu. Kvantitatívny
výskum mapoval s použitím dotazníka skúsenosti 700 štu‑
dentov a študentiek nemenovanej fakulty pražskej vysokej
školy. Dotazník vychádzal z overeného štandardizované‑

ho výskumného nástroja, tzv. Sexual Experience Questi‑
onnaire, ktorý okrem modifikácie na domáce prostredie bol
doplnený ešte o časť, v ktorej boli zisťované postoje respon‑
dentov k problému sexuálneho obťažovania. Okrem výbe‑
ru zo štandardných odpovedí použitý dotazník poskytol
aj možnosť voľnej výpovede tým respondentom a respon‑
dentkám, ktorí mali osobnú skúsenosť so sexuálnym ob‑
ťažovaním. Je veľmi cenné, že v druhej kapitole sú okrem
výsledkov vlastného výskumu uvedené aj výsledky z porov‑
nateľných zahraničných výskumov, ktoré umožňujú čita‑
teľovi konfrontovať domáce zistenia so situáciou v zahra‑
ničí. Je zaujímavé, že autorky síce spomínajú ústretovosť
vedenia fakulty pri realizácii výskumu v teréne, avšak na
druhej strane pomerne výrečné je konštatovanie o nízkej
ochote či dokonca odmietnutí vyučujúcich pedagógov rea‑
lizovať zber údajov počas hodín výuky najmä v prípade ma‑
gisterských kurzov. Výsledky kvantitatívneho výskumu sú
veľmi detailne rozpracované, pričom autorky využívajú pri
spracovaní výsledkov aj nie úplne bežne používanú logis‑
tickú regresiu. Oceniť treba precíznu prácu s dátami a sna‑
hu čo najpresnejšie definovať, aké chovanie je sexuálnym
obťažovaním. Výskum totiž ukázal, že pod sexuálnym ob‑
ťažovaním si respondenti predstavovali mimoriadne širo‑
kú paletu správania a častokrát mali problém práve s tým,
čo možno za sexuálne obťažovanie považovať a aké chova‑
nie takým nie je. Autorky ponúkajú na základe vlastných
i prevzatých poznatkov typológiu ôsmich druhov správania,
ktoré možno označiť za sexuálne obťažujúce. Aj keď na pri‑
amu otázku respondentom, či niekedy zažili sexuálne ob‑
ťažovanie zo strany vyučujúceho alebo iného zamestnanca
školy, odpovedalo kladne celkovo iba 13 študujúcich dievčat
(tj. 2,8 %) a 6 chlapcov (tj. 2,5 %), podiel tých, ktorí sa stret‑
li s nejakou z foriem nevítanej sexuálnej pozornosti či ná‑
tlaku bol omnoho vyšší. Skúsenosť aspoň s jednou foriem
genderového obťažovania priznalo až 66 % študujúcich. Au‑
torky upozorňujú na rozdielnosť vo výsledkoch z prostredia

a tělovýchovy pro výzkum a vysoké školství Ivan Wilhelm, předseda Akademie věd České republiky Jiří Drahoš a ředitel Informační‑
ho centra OSN v České republice Michal Broža.
Program konference po odborné stránce otevřel příspěvek Marcely Linkové, která shrnula vybrané aspekty postavení vědkyň v ČR,
postoj a aktivity institucí vědních politik k této problematice a historický vývoj přístupu k genderové rovnosti ve vědě v kontextu poli‑
tik Evropské unie. Ve svém projevu Linková zdůraznila především politiku strukturální změny, jejímž cílem je vytvořit rovné podmín‑
ky pro profesní uplatnění žen i mužů s jejich někdy odlišnými hodnotovými preferencemi a sociálním kapitálem. Cílem tohoto směru
není změnit ženy, ale změnit instituce směrem k větší otevřenosti a vyšší schopnosti inkluze žen do vedoucích pozic vědy. Výrazným
tématem tohoto přístupu je také analýza produkce znalosti a vývoje technologií z hlediska genderu. Jde například o to, zda jsou nová
léčiva a léčebné procedury před jejich zavedením testovány na ženách i mužích, zda jsou technologie uzpůsobeny také fyziologii a po‑
třebám žen. Barbara Bagilhole, profesorka rovných příležitostí a sociální politiky z Univerzity Loughborough, svůj příspěvěk zahá‑
jila historickým exkurzem, v němž ukázala stereotypní a ve své době normotvorné názory velikánů evropské filosofie na schopnosti
a úlohu žen ve společnosti, s jejichž dozvuky se, jak konstatovala, bohužel, setkáváme dodnes. Bagilhole se dále zaměřila na situaci
v české vědě z pohledu mezinárodních statistik a především na obecné seznámení s problematikou genderové rovnosti ve vědě. Její
projev podnítil četné reakce publika, v nichž se přítomné dotýkaly témat, jako je vytváření podmínek pro slaďování rodinného a pro‑
fesního života, specifika situace žen v technických vědách, zvyšování sebevědomí žen nebo otázky finančních prostředků na zajištění
domácí péče o děti. Druhou zahraniční hostkou konference byla Ursula Brustmann z rakouského Federálního ministerstva pro vědu
a výzkum, která představila vládní program fForte (Frauen in Forschung und Technologie) a jeho dílčí program excelentia, jehož cí‑
gender , rov né př íleži tost i, v ý zk um
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podobných výskumov, napr. v USA, podľa ktorých je podiel
tých, ktorí zažili sexuálne obťažovanie, signifikantne vyšší
a pohybuje sa okolo 5–10 % študujúcich. Príčinu vidia jed‑
nak v malej informovanosti o tomto jave, ale aj vo vysokej
spoločenskej tolerancii voči sexuálne obťažujúcemu správa‑
niu. Existujúce „soft“ nastavenie hraníc samotného obťa‑
žovania a časté tabuizovanie termínu „sexuálne obťažova‑
nie“ v českej spoločnosti výdatne prispievajú a živia image
bezproblémovosti (či neexistencie) javu sexuálneho obťažo‑
vania (nielen) v českej spoločnosti. Za dôležité považujem
konštatovanie autoriek, že vysoká tolerancia k gendero‑
vému obťažovaniu je podporovaná o.i. tiež absenciou ná‑
pravných mechanizmov v prostredí českých vysokých škôl.
Možno aj to je príčinou, že i keď relatívne veľká časť respon‑
dentov sa stretla s rôznymi podobami obťažujúceho chova‑
nia, tak iba malá časť z nich považovala túto skúsenosť za
problematickú či strasujúcu. Tento poznatok je veľmi zaují‑
mavý a v budúcnosti by si zaslúžil detailnejšiu pozornosť či
samostatné skúmanie.
Kvantitatívny výskum je doplnený aj kvalitatívnou štúdiou
sexuálneho obťažovania. Kvalitatívny výskum je predmetom
tretej kapitoly, na ktorej sa opäť podieľali všetky tri autorky.
Kvalitatívny výskum do značnej miery kopíruje tematické za‑
meranie kvantitatívneho výskumu a rozpracováva tri nasle‑
dujúce témy: problém definície sexuálneho správania, indi‑
viduálne skúsenosti študujúcich so sexuálnym obťažovaním
a názory na riešenie sexuálneho obťažovania na vysokej ško‑
le. Každej z tém je venovaná samostatná podkapitola.V rámci
kvalitatívneho výskumu boli realizované pološtruktúrované
rozhovory, opäť so študentkami a študentmi nemenovanej
fakulty pražskej vysokej školy. S využitím rôznych postupov
sa podarilo získať a zrealizovať rozhovory s 13 študujúcimi
dievčatami a 6 študujúcimi chlapcami. Pri analýze rozhovo‑
rov autorky vychádzali z prvkov zakotvenej teórie, najmä z jej
konštruktivistickej verzie. Autorky si však uvedomujú, že ich
prístup nenaplňuje všetky jej princípy. Ako už bolo predtým

spomenuté, k základným problémom skúmania patrí obsa‑
hové vymedzenie sexuálneho obťažovania, v prípade ktorého
existuje vysoká miera rozdielnosti konceptualizácie a opera‑
cionalizácie či už pre výskumné alebo právne účely. Autorky
však v tejto kapitole idú ešte ďalej a pokúšajú sa o vymedze‑
nie sexuálneho obťažovania aj na individuálnej úrovni. Na
základe rozhovorov identifikovali tri základné spôsoby vy‑
medzenia hraníc: relativistické, subjektivistické a objektív‑
ne, ktoré doplňuje hranica konštruovaná mocenským aspek‑
tom. Kvalitatívna analýza ukázala, že definovanie sexuálneho
obťažovania je pomerne komplexný proces, pričom spôsob
vymedzenia hraníc a rôznych spôsobov sexuálneho obťažo‑
vania sa značne líši. Okrem toho sa ukázalo, že o sexuálnom
obťažovaní panujú do značnej miery stereotypné predstavy.
Predovšetkým sú to fyzicky ladené formy obťažovania, pri‑
čom verbálne formy obťažovania sa za sexuálne obťažovanie
obvykle nepovažujú. Analýza výpovedí študentov a študen‑
tiek o skúsenostiach so sexuálnym obťažovaním ukázala, že
ich skúsenosti v tejto oblasti nie sú nijak ojedinelé. Najčastej‑
šou stratégiou ako sa vyrovnať so situáciou sexuálneho ob‑
ťažovania je tolerancia, resp. pasívne znášanie obťažujúceho
chovania, k menej častým patrí stratégia aktívneho odporu.
Ako ambivalentnú možno označiť participatívnu stratégiu,
ktorou sa študujúci snažia riešiť svoju závislosť na vyučujú‑
cich danú ich mocensky zvýhodneným postavením. Posled‑
ná časť tretej kapitoly si všíma okrem nedostatočného infor‑
movania študentov o sexuálnom obťažovaní a o možnostiach
ďalšieho postupu v prípade jeho výskytu aj problému možné‑
ho zneužitia či krivého obvinenia zo sexuálneho obťažovania.
Práve krivé obvinenie v spojení so sexuálnym obťažovaním
považujú autorky za jeden z najčastejších mýtov a na základe
zahraničných skúseností uvádzajú, že takéto prípady sa stá‑
vajú iba veľmi výnimočne.
Štvrtá kapitola je postavená predovšetkým na zahra‑
ničných skúsenostiach a politikách, uplatňovaných v uni‑
verzitnom prostredí za účelom eliminovať fenomén se‑

lem bylo zdvojnásobení počtu profesorek na rakouských univerzitách. Za dobu trvání programu se jej alespoň jednou zúčastnila kaž‑
dá rakouská univerzita a celkový rozpočet se vyšplhal na 4,7 milionů Eur. Výsledkem je zvýšení podílu profesorek o ’šest procentních
bodů z 13 % v roce 2004 na 19 % v roce 2010 (v ČR je podíl profesorek na úrovni 13 %). V následujícím roce se má podle Brustmann
program ubírat spíše cestou podpory vlastních iniciativ univerzit a teprve čas ukáže, zda bude tato cesta podobně úspěšná.
V rámci konference se také uskutečnil kulatý stůl, jehož se vedle moderátorky Marcely Linkové z Národního kontaktního centra –
ženy a věda zúčastnili Marie Čermáková, ředitelka Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., Zuzana Macek Jílková z Université Joseph
Fourier, Francie, Petr Pavlík z Fakulty humanitních studií UK, Jana Roithová, vedoucí katedry organické a jaderné chemie Přírodo‑
vědecké fakulty UK, a Irena Smolová, proděkanka pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti Přírodovědecké fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. Účastnice a účastník kulatého stolu diskutovali především o otázkách spojených se zastoupením žen v rozho‑
dovacích pozicích vědy. Argument kvality, který obvykle instituce užívají, když mají zdůvodnit nedostatečné zastoupení žen v rozho‑
dovacích orgánech, byl diskutujícími odmítnut s tím, že na základě výstupů práce jednotlivých orgánů lze dovodit, že kritériem vý‑
běru nemůže být kvalita osobností. Většinou jsou měřítka výběru kandidátů zcela netransparentní, což podle Čermákové empiricky
vždy znevýhodňuje ženy, a pokud jde o nominující osoby a instituce, většinou při návrzích berou na vědomí jen muže, zatímco ženy
se stávají zcela neviditelnými. Diskutující se shodli na tom, že by bylo vhodné zajistit, aby ve výběrových komisích byli zastoupeni
muži i ženy. Transparentní pravidla pak mohou dát rozhodování jistý rámec, ale i při rozhodování samotném vchází do hry podvědo‑
mí a možné předsudky, nelze tak na ně podle Roithové bez dalších opatření spoléhat. Na otázku, zda je nízký počet žen dán tím, že se
jim do rozhodovacích pozic nechce, neboť jde o vysoce konkurenční prostředí, reagovala Macek Jílková, že takto nelze paušalizovat.
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xuálneho obťažovania. V publikácii sú uvádzané príklady
zahraničných univerzít, ktoré majú spracované manuály
na riešenie sexuálneho obťažovania. Základom všetkých
postupov a procesov musí byť zachovávanie dôvernosti
informácii, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu či dokonca
k viktimizácii postihnutých. Na niektorých britských uni‑
verzitách je napríklad zneužitie sťažnosti či falošné obvine‑
nie hodnotené ako nezlučiteľné s univerzitným kódexom
a je dôvodom na vylúčenie zo štúdia či na ukončenie pra‑
covného pomeru.
Aj keď posledná, piata kapitola publikácie je svojim roz‑
sahom veľmi subtílna, hodnotná a zaujímavá je práve odva‑
hou ponúkaných odporúčaní ako problém sexuálneho obťa‑
žovania vo vysokoškolskom prostredí riešiť. Táto kapitola
stručne rekapituluje nadobudnuté zistenia, pričom sym‑
paticky nezakrýva problematickosť či dokonca bezradnosť
pri riešení skúmaného problému. Autorky v tejto kapitole
ponúkajú určitý manuál, ako by vysoké školy mali (či moh‑
li) postupovať v záujme eliminovať výskyt sexuálneho obťa‑
žovania vo svojom prostredí. Manuál sa skladá z 11 bodov,
ktoré uvádzajú konkrétne kroky, ktoré môžu pomôcť elimi‑
novať výskyt a problémy spojené so sexuálnym obťažova‑
ním. I keď manuál vychádza predovšetkým zo zahraničných
skúseností, jeho odporúčania sú plne aplikovateľné aj v do‑
mácej vysokoškolskej praxi.
Je chvályhodné, že publikácia v závere obsahuje aj oba
výskumné nástroje, tj. štandardizovaný dotazník a scenár
kvalitatívneho rozhovoru. Spolu s obsiahlou výberovou bi‑

bliografiou tak publikácia prekračuje rámec obvyklého pe‑
dagogického nástroja a môže slúžiť aj ako nástroj kultivácie
rodových vzťahov v prostredí vysokých škôl.
Treba podčiarknuť, že autorky si v celej publikácii doká‑
zali udržať nadhľad pri analyzovaní problému sexuálne‑
ho obťažovania vo vysokoškolskom prostredí a ani v ná‑
znakoch neskĺzli do roviny emotívnejšieho jazyka, hoci
samotná téma mohla k tomu nebezpečne zvádzať. Publi‑
kácia dostatočne jasne ukázala, že problém sexuálneho ob‑
ťažovania na vysokých školách je prítomný nielen latent‑
ne, ale že má aj svoje veľmi konkrétne podoby. Aj preto
nemožno tento problém mlčky obchádzať, ale je potreb‑
né utvárať také mechanizmy (a to aj včítanie sankčných
mechanizmov), ktoré by ho pomohli eliminovať. Predo‑
všetkým prostredie vysokých škôl musí byť prostredím ni‑
elen kultivácie a rozvoja poznania, ale aj kultivácie vzťa‑
hov a rešpektovania dôstojnosti všetkých jeho účastníkov.
Predložená publikácia ukazuje cestu, ako možno prispieť
k takémuto cieľu. A práve v tomto vidím jeden z jej najväč‑
ších prínosov.
poznámky
1 Ako príklad možno uviesť „ODPORÚČANIE KOMISIE
č. 92/131/EHS z 27. novembra 1991 o ochrane dôstojnos‑
ti žien a mužov pri práci“. Tento materiál obsahoval okrem
zadefinovania „správania sexuálnej povahy, ktoré sa dotýka
dôstojnosti žien a mužov pri práci“ aj „Kódex praktických
opatrení pre boj proti sexuálnemu obťažovaniu“.

Jaký jest význam utopií v „postutopické“ době? / Michal Růžička
Wright, E. O. 2010. Envisioning Real Utopias. London: Verso.
Erika Olina Wrighta není nutné české sociálněvědní veřej‑
nosti nijak sáhodlouze představovat (23. 5. 2005 měl v ČR

dvě přednášky: jednu na půdě Karlovy Univerzity, druhou
pak – poměrně neobvykle – na půdě Poslanecké sněmov‑

Roithová zase upozornila, že je na ženy často vyvíjen nátlak, aby se chovaly mateřsky či poddajně. Když se tak neděje, obvykle ná‑
sleduje odsouzení, že jsou agresivní. Podle Pavlíka jsou zde sice jisté socializační vzorce, které podporují určité chování žen a mužů,
stejně však najdeme dostatek žen, které by rozhodovací funkce chtěly a mohly zastávat (stejně jako je zde řada mužů, kteří o to ne‑
mají zájem). V závěru kulatého stolu byl vznesen dotaz na adekvátnost teze, že je to především věc žen, aby se snažily do rozhodo‑
vacích pozic proniknout. S tímto tvrzením se panelistky i panelista ztotožnili. Podle Macek Jílkové by se však mělo více snažit také
samotné vedení institucí. Pavlík ale upozornil, že v tomto ohledu leží více práce na bedrech žen, neboť muži se sami moci nevzdají.
Paralelní sekce 1, jejímž garantem a moderátorem byl Petr Pavlík z Fakulty humanitních studií UK, se zúčastnili Jan Hanousek
z CERGE‑EI, člen Vědecké rady GA ČR, Stanislava Hronová, první místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Marcela
Linková ze Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., poslankyně Anna Putnová, předsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mlá‑
dež a tělovýchovu PS PČR, Markéta Sedmíková, prorektorka pro vědu a výzkum České zemědělské univerzity v Praze, zástupkyně
České konference rektorů, a Naděžda Witzanyová, vedoucí oddělení pro Evropský výzkumný prostor z Ministerstva školství, mláde‑
že a tělovýchovy. Přestože sekce diskutovala o celé šíři různých aspektů postavení vědkyň v rozhodovacích pozicích a institucionální‑
ho zabezpečení problematiky, nejvýraznější pozornost na sebe přitáhla především otázka kvót. Všichni přítomní se shodli v tom, že
je důležité přihlížet k názorům žen a mužů vzhledem k jejich odlišným rolím a že je zastoupení žen v rozhodovacích orgánech vědy
a vědní politiky nízké. Rozdíly však panovaly v tom, jak zajistit, aby se obě pohlaví účastnila rozhodovacích procesů. Jasnými za‑
stánci kvót v diskusi byli zde přítomní muži (Hanousek, Pavlík). Naopak v případě žen se na jejich stranu klonila jen Linková. Ostat‑
ní přítomné považovaly za vhodnější méně radikální formy podpory pronikání žen do rozhodovacích pozic (Witzanyová, Hronová)
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ny Parlamentu České republiky): narozen v kalifornské Ber‑
keley, kde aktivně prožil 60. léta (čti: de facto předurčen
k tomu stát se později předním marxistickým sociologem),
profesor sociologie na Univerzitě Wisconsin‑Madison, spe‑
cialista na sociální stratifikaci, resp. na třídní analýzu. Mezi
jeho dosavadní nejvýznamnější publikace patří například:
Classes (1985), Interrogating Inequality (1994), Class Counts:
Comparative Studies in Class Analysis (1997), nebo nejnově‑
ji – kromě recenzovaného titulu – American Society: How it
Really Works (2010) (spoluautorem knihy je Joel Rogers),
jež obsahuje samostatnou kapitolu věnovanou gendero‑
vým nerovnostem v soudobé americké společnosti. Dále
je Erik Olin Wright spoluautorem (spolu s Archonem Fun‑
gem) knihy Deepening Democracy: Institutional Innovations
in Empowered Participatory Governance (2003); tato kniha
vyšla v rámci projektu Real Utopias (srov. http://realutopi‑
as.org), který Erik Olin Wright vede. Za zmínku zcela jis‑
tě stojí i to, že E. O. Wright jakožto „bojovník“ proti tržním
principům ovládajícím distribuci nejen vědeckých informa‑
cí (srov. např. kuchařské recepty na jeho osobních webo‑
vých stránkách) své texty – pokud si to jen může dovolit –
zveřejňuje na svých internetových stránkách (http://www.
ssc.wisc.edu/~wright/). Na závěr krátkého medailonku také
stojí za připomenutí to, že Erik Olin Wright byl zvolen 103.
prezidentem Americké sociologické asociace (ASA) pro rok
2011–2012, čímž učinil, nikterak překvapivě, z idey „reál‑
ných utopií“ ústřední téma pro výroční setkání ASA v srpnu
2012; nejen tento fakt činí z recenzované knihy publikaci,
která by neměla uniknout pozornosti jak českých sociálních
vědkyň/vědců, tak odborné veřejnosti jako takové.
Levicově orientovaní myslitelé v dnešní době často nevě‑
dí, zda se mají při pohledu na svět (společnost a ekonomi‑
ku) rozčilovat („kam že to dnešní svět pod diktaturou neo‑
liberální ideologie spěje?“), nebo zda se mají radovat (ať již
ve smyslu leninského aforismu „čím hůř, tím líp“, nebo pro‑
to, že poslední globální finanční krize, včetně jejích doher

ve formě státních finančních megainjekcí do soukromého
kapitálu, dala jednoznačně najevo, že kapitalismus možná
přece jen nebude tím nejstabilnějším, a už vůbec ne samo‑
regulujícím se, společensko‑ekonomickým systémem). Sou‑
dobé trendy chápe Erik Olin Wright jako příležitost a jako
podstatný motiv jak pro kritickou analýzu soudobé globální
společnosti, tak pro reflexivní promýšlení alternativ k sou‑
časné podobě globálního kapitalismu. Projekt „reálných
utopií“ je založen právě na kritickém a vědecky hodnověr‑
ném způsobu přemýšlení o alternativách vůči soudobému
uspořádání kapitalistického společensko ‑ekonomického
systému, jež by více korespondovaly s humanitními ideá‑
ly sociální a politické spravedlnosti. Dostali jsme se k morál‑
ním kořenům projektu „reálných utopií“: (1) idea sociální
spravedlnosti podle Wrighta stojí na rovnostářské předsta‑
vě, že všichni lidé by měli mít, a to bezpodmínečně, zajiš‑
těn rovný přístup k základním společenským a ekonomic‑
kým prostředkům pro to, aby mohli vést prosperující život;
(2) jádrem konceptu politické spravedlnosti je anticentralis‑
tická teze, že všichni lidé by měli mít možnost se smyslupl‑
ně spolupodílet na rozhodování o věcech, které ovlivňují je‑
jich životy (s. 12). V základech projektu „reálných utopií“
tedy stojí ideál radikální demokracie, který by dával lidem
větší moc a kontrolu nad jejich životy i nad tím, jak je orga‑
nizována ekonomika a společnost, ve které žijí (to je základ‑
ní význam obtížně přeložitelného anglického termínu „em‑
powerment“: posílit, zmocnit: dát, resp. nabýt, větší moci).
Přemýšlet o „reálných utopiích“ znamená realizovat tři po
sobě jdoucí kroky: 1. vědecky hodnověrná diagnóza stávající
situace spojená s její sociální kritikou prostřednictvím radi‑
kálně demokratických konceptů sociální a politické spravedl‑
nosti, 2. návrh potřebných, uskutečnitelných a dosažitelných
alternativ, 3. návrh strategií transformace, to jest detailní te‑
oretické návrhy toho, jakými konkrétními změnami prohlou‑
bit demokracii a přiblížit se stanoveným ideálům. Studovat,
promýšlet a navrhovat „reálné utopie“ tedy znamená zabývat

a kvóty razantně odmítaly jako uznání toho, že jsou ženy horší a společnost není na kvóty připravena (Putnová). Hanousek podot‑
kl, že kvóty především fungují a je podle něj zajímavé, že jeho největšími odpůrkyněmi bývají právě ženy, které samy do čelních pozic
vědy pronikly. Může to být i proto, že nechtějí usnadňovat práci ostatním. „Největší nepřátelé jsou ve vašich řadách,“ konstatoval.
Kvóty podle něj představují vnější impuls, který umožní narušení stávající rigidity systému a překročení jejích hranic. Praxe v sou‑
kromém a veřejném sektoru v některých zemích prý sama ukázala, že zavedení kvót má z hlediska výsledků práce i fungování týmů
velmi pozitivní dopady. Přítomné funkcionářky se naopak shodly na tom, že je třeba o problému nízkého zastoupení mluvit a vyzý‑
vat vedení institucí k tomu, aby ženy při nominacích a volbě vedení neopomíjely a hledaly vlastní řešení, jak dostatečný počet žen
na vrcholných postech zajistit. Z pléna také několikrát zazněla kritika diskursu, který v rámci panelu i celé konference neustále po‑
tvrzuje a recykluje vnímání žen jako těch, kdo jsou zodpovědné za děti, komu se má poskytnout pomoc, kdo má problém. Rámování
v této rétorice je podle Hany Weisserové z Anglo‑americké vysoké školy v Praze na škodu a ubírá celé debatě komplexitu. Muži přece
také mají děti a rodiny a nelze hovořit o tom, že ženy se mají prosadit v oblasti rozhodovacích pozic ve vědě, aniž by se tematizova‑
la situace mužů v rodině. V diskusi dále zazněla celá řada opatření, která by podle přítomných mohla přispět ke zlepšení situace věd‑
kyň. Šlo jednak o podpůrná opatření (mentoring, síťování, nominování žen do funkcí, diskuse a setkávání nebo ocenění pro ženy),
ale také o kvalitní, cenově a regionálně dostupné služby péče o děti a zajištění návratových grantů pro vědce a vědkyně po rodičov‑
ské dovolené. Z hlediska institucí by mělo dojít ke skutečnému provádění genderového mainstreamingu ve vědních politikách a vzdě‑
lávání odpovědných úřednic a úředníků v této oblasti. Grantové agentury by měly mít transparentní pravidla pro udělování grantů
a bonifikovat diverzitu ve výzkumných týmech.
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se na naprosto konkrétní úrovni tím, jak to, co se v součas‑
ném stavu jeví jako „utopie“, učinit reálným.
Jedním z potenciálních problémů, se kterými se může re‑
cenzovaná publikace v USA (a o to snad ještě více v tzv. post‑
socialistickém světě) setkat, je problém nejen politické ori‑
entace – kterým je radikální levicová představa, že svět, ve
kterém žijeme, není světem nejlepším možným a že je mož‑
né (resp. morálně nezbytné) jej spravedlivějším učinit – ale
i problém terminologie: klíčovým konceptem recenzova‑
né knihy je „socialismus“. Wrightův koncept „socialismu“
je pro recenzovanou knihu fundamentální: jednak se snaží
promluvit do soudobých debat o tom, co by v současné době,
v době tzv. „postsocialistické“, měla znamenat demokratická
levice, resp. jak reformovat ideál „socialismu“ (resp. „komu‑
nismu“) tak, aby kriticky reflektoval a realisticky odpovídal
podmínkám dnešní doby.1 Wright rozlišuje tři ideálnětypic‑
ké ekonomické systémy (ideálnětypické proto, že reálně exis‑
tují pouze „hybridy“, jež se svým učebnicovým ideálům pou‑
ze více či méně přibližují): (1) kapitalismus, kdy jsou výrobní
prostředky vlastněny soukromě a kdy je alokace zdrojů pro
sociální potřeby odvislá od ekonomické síly vlastníků kapi‑
tálu, (2) státismus (z anglického „statism“), kdy jsou výrobní
prostředky vlastněny a zdroje alokovány státem a státními
byrokratickými aparáty, a nakonec (3) socialismus, kdy jsou
výrobní prostředky vlastněny „sociálně“ (nikoliv kolektivně,
nýbrž prostřednictvím dobrovolných demokratických občan‑
ských asociací), a kdy jsou ekonomické zdroje alokovány pro‑
střednictvím výkonu „sociální moci“ (s. 120–121). Na obecné
úrovni je možné si představit ekonomický systém jako poten‑
ciálně podléhající moci tří různých aktérů: vlastníkům kapi‑
tálu, státu nebo (občanské) společnosti. V tom Wright vzty‑
čuje propastný rozdíl mezi ideálem socialismu a historickou
realitou střední a východní Evropy po druhé světové válce;
období od počátku 50. let (v Sovětském svazu od 20. let) do
konce 80. let 20. století, mělo stejně daleko ke „komunismu“
jako k „socialismu“, a to nejen ve Wrightově pojetí, nýbrž –

což není snad nutné donekonečna připomínat – i v Marxo‑
vě původním významu. Zatímco by se Marx zřejmě hodně di‑
vil, Wright by považoval období Československé socialistické
republiky za par excellence příklad státismu, nikoliv socialis‑
mu: byl to pseudodemokratický stát, nikoliv radikálně demo‑
kratická společnost, kdo měl rozhodující slovo a moc rozho‑
dovat o ekonomické produkci a alokaci zdrojů. Socialismus
pro E. O. Wrighta však není jen ideálnětypickým ekonomic‑
kým systémem. Socialismus je pro něj radikálně demokratic‑
kým ideálem, v jehož rámci mají lidé reálnou příležitost (to
jest podstatně větší než v případě tzv. zastupitelské demokra‑
cie) a moc rozhodovat o podmínkách svého života. Zároveň
se Wright distancuje od anarchismu (byť některé anarchistic‑
ké ideje, zejména ty spojené s konceptem přímé demokracie,
považuje pro svůj projekt za plauzibilní), a to zejména svým
důrazem na roli státu. Wright sice nepovažuje stát za vhod‑
ného dominantního aktéra v rámci organizace společnosti
(vymezuje se proti „státismu“), ale považuje jej za nezbytné‑
ho „garanta“ radikálně demokratických principů. Svým dů‑
razem na roli státu se Wright odchyluje i od fundamentalis‑
tických forem marxismu. Zejména tím, jak Wright reflektuje
Marxe v recenzované knize, by bylo vhodné jej označit za
„kritického neomarxistu“ spíše než za marxistu „klasického“.
Od klasického, resp. fundamentalistického marxismu se Wri‑
ght odchyluje v několika momentech: nejen tedy ve své „víře“
ve stát (který by podle Marxových teorií měl postupně ztrá‑
cet na svém opodstatnění a nakonec se zcela vytratit), ale též
např. představou, že je možné realizovat radikálně demokra‑
tické ideály v rámci, to jest uvnitř, kapitalistické společnosti
(s. 189). Ačkoliv si je Wright vědom toho, že stát v kapitalis‑
tické společnosti vždy a nevyhnutelně zůstane „státem kapi‑
talistickým“, to jest státem hájícím zájmy vlastníků kapitálu,
předpokládá možnost jeho postupné demokratizace, to jest
v posunu těžiště toho, čí hodnoty a ideály bude stát nakonec
hájit. Zároveň Wright neodmítá představu existence „trhu“ –
musí to však být trh, který je zodpovědný společnosti, a ni‑

Druhou odpolední panelovou sekci moderovala Marta Vohlídalová ze Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., a účastnili se jí: Ale‑
na Křížková ze Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., Darja Kubečková Skulinová, děkanka Fakulty stavební, VŠB – Technická
univerzita Ostrava, zástupkyně České konference rektorů, Dagmar Petrželová z Univerzity Palackého v Olomouci, Jiřina Pipko‑
vá z odboru rodinné politiky a dávkových systémů Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, Jana Rothová z Přírodo‑
vědecké fakulty UK, Blanka Stibůrková z Ústavu dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN v Praze, dále Jakub Yaghob
z Matematicko‑fyzikální fakulty UK a člen grantové rady a místopředseda oborové rady společenských věd Grantové agentury
Univerzity Karlovy v Praze, a Dagmar Zlámalová z Univerzity Palackého v Olomouci. Sekce se zabývala problémy, kterým věd‑
ci a vědkyně čelí v souvislosti s nastavením rodinné politiky. Hovořilo se o nedostatku zařízení péče o děti, především o děti nej‑
menšího věku (0 – 6 let) i o stávajících možnostech, které se rodičům nabízejí. Vedle zřizování školek a umožnění péče o nejmenší
děti diskutující označili za problém nízkou míru pracovní jistoty v akademickém prostředí, kde se stále více pozic odvíjí od krát‑
kodobých grantových projektů. Za vhodný nástroj pro zvýšení jistoty a inkluze vědkyň a vědců po rodičovské dovolené zpět do vě‑
decké profese byly označeny návratové granty. K usnadnění kombinování povinností vědkyně/vědce pomáhají podle diskutujících
také částečné úvazky a flexibilní pracovní doba.
Třetí sekci moderovala Alice Anna Červinková ze Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., a účastnili se jí: Martina Halířová z Ústavu
historických věd FF Univerzity Pardubice, zástupkyně České konference rektorů, Pavel Jungwirth z Ústavu organické chemie a bio‑
chemie AV ČR, v. v. i., Jiřina Jílková, prorektorka pro vědu a další tvůrčí činnost Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad La‑
bem, zástupkyně České konference rektorů, Zuzana Macek Jílková z francouzské Université Joseph Fourier a Jiří Mareš z Lékařské
gender , rov né př íleži tost i, v ý zk um
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koliv pouze vlastníkům kapitálu (resp. státu – jako v případu
státismu). Wright na několika místech kritizuje, resp. kori‑
guje Marxe, jako např. v diskusi o družstevnictví jako o ra‑
dikálně demokratické alternativě vůči kapitalismu, kdy upo‑
zorňuje na to, že Marx se na družstevnické alternativy díval
spíše skrz prsty (s. 235–236). Wright tedy není marxistickým
fundamentalistou, a naopak se pokouší reformulovat sociali‑
stické ideály (tj. ideály sociální a politické spravedlnosti) tak,
aby odpovídaly jak podmínkám dnešní doby, tak možnostem,
které má v dnešní době společnost reálně k dispozici.
Wright psal recenzovanou knihu snadno čitelným a čte‑
nářsky přístupným způsobem (je Američanem a nikoliv, řek‑
něme Francouzem). Občas se mi zdálo, že je text až příliš
„jednoduchý“: často odkazuje k všeobecně známým skuteč‑
nostem. Zde jsem si musel připomínat Wrightovo „varová‑
ní“, že psal knihu nikoliv pro čistě akademické publikum, ný‑
brž pro širší veřejnost se zájmem o teorii a praxi společenské
změny. Z této perspektivy se pak recenzovaná kniha jeví jako
příkladná: nekomplikovaně, průzračně jasně a téměř polopa‑
ticky v ní autor představuje své teze, ty na konkrétních příkla‑
dech ilustruje a dokládá jejich relevanci, přičemž nezapomíná
dopředu promýšlet jejich případné kritiky. Kniha tedy není
standardním akademickým textem, byť na vědecké rigoróz‑
nosti stojí: je zamýšlena jako aplikovaná věda (možná i proto
by za ni autor snad byl získal i pár bodů do RIVu), a to spíše
ve smyslu „návodu“ (nikoliv ve smyslu „manifestu“) k tomu,
jak přemýšlet o realizaci pozitivních změn ve společnosti.
Recenzovanou knihu by bylo možné považovat, domnívám
se, za průběžný výsledek nebo za průběžné shrnutí projek‑
tu „reálných utopií“, na němž se v průběhu poslední deká‑
dy podílela celá řada badatelů a badatelek, na jejichž publika‑
ce Wright hojně odkazuje a prostřednictvím kterých uvažuje.
Toto uvažování se v podání Erika Olina Wrighta odehrává
ve dvou rovinách: v rovině „empirické“ a v rovině „teoretické“.
Rovina empirické analýzy spočívá v tom, že Wright analyzuje
reálně existující instance toho, kdy moc nad ekonomikou spo‑

čívá v rukou společnosti spíše než v rukou vlastníků kapitálu
nebo v rukou státních úředníků. Zde podrobně analyzuje tak
různorodé případy radikalizované demokracie, jako je příklad
tzv. participativního vytváření rozpočtu (participatory city
budgeting), kdy se v jedenapůlmilionovém brazilském měs‑
tě Porto Alegre (kde se nikoliv náhodou konalo prvních ně‑
kolik setkání Světového sociálního fóra, naposledy regionál‑
ní setkání v roce 2010) podařilo realizovat projekt vytváření
rozpočtu města na principu přímé demokracie, což mj. – snad
pro zajímavost občanům českých měst – vedlo k rapidnímu
poklesu korupce a jiných případů zpronevěry v rámci rozpoč‑
tových výdajů. Mezi dalšími „realizova(tel)nými utopiemi“
Wright analyzuje změnu volebního systému v kanadské pro‑
vincii British Columbia, kterou realizovali občané, a nikoliv
politikové (člověk nemusí být Einstein, aby pochopil, že poli‑
tikové, kteří jsou právě u moci, budou volební systém měnit
nikoliv podle přání svých voličů, ale spíše tak, aby konzervo‑
vali svoji moc, resp. ji ještě zvětšili – srov. s nedávnou „reor‑
ganizací“ volebního systému v Praze). Mezi „realizova(tel)né
utopie“ řadí Wright také projekt Wikipedie jakožto ztělesně‑
ní radikálně netržního principu distribuce informací, navíc
s obdobnou frekvencí faktografických chyb jako např. v kon‑
kurenční, ovšem na centralizované moci a na tržních prin‑
cipech fungující, Encyclopædia Britannica (s. 3). Wright se ve
svých analýzách vždy snaží ukázat, že „reálné utopie“ je mož‑
né realizovat i ve velkém měřítku, tj. nikoliv pouze – jak často
kritici radikálně demokratických projektů tvrdí – na mikro‑
sociální úrovni, to je na úrovni, kde je možné sociální organi‑
zaci a kontrolu provádět „tváří v tvář“. I proto věnuje Wright
značnou pozornost podniku Mondragon, což je mezinárod‑
ní asociace dílčích výrobních družstev (mezi které patří, nej‑
známěji, např. řetězec potravin Eroski nebo výrobce spotře‑
bičů Fagor), jež je sedmou největší obchodní společností ve
Španělsku, kde zaměstnává více než 40 000 lidí (s. 240–246).
V rovině teoretické analýzy Wright v té části knihy, která je
zaměřena na formulování alternativ k současnému globálně

fakulty UK v Hradci Králové. Třetí sekce se věnovala především problémům spojeným s doktorským studiem a postdoktorskou fází
vědecké dráhy. Jako zásadní problém označili diskutující nedostatečné vymezení práv doktorandů a oborově nesrovnatelné požadav‑
ky, které se na prezenční doktorandy a doktorandky na univerzitách kladou. Měly by proto být stanoveny obecné povinnosti studu‑
jících, které by zajistily podobnou náročnost a povinnosti doktorského studia napříč obory a zároveň by měla být definována práva
studujících vzhledem k instituci a školitelům/školitelkám. Během debat v třetí sekci docházelo často k i vyjádření rozdílů mezi pod‑
mínkami v sociálních a humanitních vědách a vědách přírodních, lékařských či technických. Značný vliv na průběh doktorského stu‑
dia má především v humanitních a sociálních vědách podle Halířové výše stipendia. Zatímco ve vědách, kde se pracuje týmově, čas‑
to školitel/ka zajistí své/mu doktorandu/doktorandce plat ze svého grantu, podobná praxe není v sociálních a humanitních oborech
běžná a vzhledem k charakteru bádání ani reálná. Studující jsou pak nuceni hledat práci, často i mimo obor a výzkumné téma, jemuž
se v disertaci věnují. Zaměstnání pak komplikuje dokončování doktorského studia. Podle Macek Jílkové by měly odpovědné institu‑
ce zvážit zavedení systému grantů pro obory, v nichž se bádá individuálně. V druhé části diskuse se přítomní shodli na potřebě vy‑
mýtit tzv. akademické příbuzenství a na nutnosti otevření se institucí osobám z vnější sféry. Podle Halířové je praxe často taková, že
instituce vypíšou výběrové řízení, ale již předem je znám vítěz, a to při relativně malém množství pozic v ČR začínající vědce a věd‑
kyně od setrvání ve vědě obrazuje, nehledě na to, že taková praxe vede ke stagnaci oborového vývoje.
Závěr konference patřil garantkám a garantovi sekcí, kteří představili základní body diskusí svých panelových sekcí. Výstupem
konference se staly definice problémových oblastí a návrhy opatření, které účastníci a účastnice považují za vhodné doporučit orgá‑
nům výzkumných institucí a vědních politik. Konferenci navštívilo přibližně sto vědkyň a vědců, osob v rozhodovacích pozicích vědy,
gender , rov né př íleži tost i, v ý zk um
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kapitalistickému světovému uspořádání, představuje (resp.
shrnuje) teoretické návrhy pro to, jak prohloubit demokracii,
resp. jak emancipovat společnost jak z područí státních apará‑
tů, tak i kapitálu. Patří mezi ně dílčí projekty, jako je např. idea
všeobecného základního příjmu (unconditional basic income), což
je teoretický koncept, který spočívá v představě – nyní budu
velmi stručný (podrobněji srov. s. 21–22 a 217–220)2 – že by
každý občan státu nepodmíněně pobíral rovným dílem ur‑
čitou finanční částku. Tento projekt je poměrně komplex‑
ní a musí stát na důkladných ekonomických a matematic‑
kých propočtech. Pro Wrighta je ale důležité to, že pokud
budou mít lidé státem garantovaný, a bezpodmínečně (!) ga‑
rantovaný příjem, nutně se pak prohloubí demokracie pro‑
střednictvím růstu „moci“ řadových občanů nad kapitálem:
budou mít např. větší možnost odmítnout pracovat za nedů‑
stojných pracovních, etických a/nebo finančních podmínek.
Wright se také domnívá, že bezpodmínečný univerzál‑
ní příjem může teoreticky vést k větší rovnosti mezi muži
a ženami, zejména ve vztahu k nekomodifikované, to jest
neplacené péči, kterou ženy – jak jim káže dominantní so‑
ciální řád a představy s ním spojené – poskytují členům
nejen svých rodin. Wright tvrdí, že v této situaci by bez‑
podmínečný univerzální příjem sice sám o sobě zřejmě ne‑
rozrušil genderovou dimenzi péče, kdy jsou jejími poskyto‑
vatelkami převážně ženy, ale že by mohlo dojít k vyššímu
společenskému uznání práce v oblasti péče (univerzál‑
ní příjem by např. mohl simulovat „plat“ za práci odvádě‑
nou v domácnosti apod.; podrobněji viz s. 219). Mezi další
„reálné utopie“, které by potenciálně mohly pomoci rozru‑
šovat některé formy nerovností mezi muži a ženami, řadí
Wright některé návrhy, jak „zlepšit“ zastupitelskou demo‑
kracii. Uvádí např. (na s. 271–272) teoreticky poměrně roz‑
pracovaný návrh, že by se členství druhých parlamentních
komor (horních komor, tzv. senátů) zajišťovalo nikoliv vol‑
bou, kde hraje obrovskou roli mediální kampaň podpoře‑
ná silou kapitálu, nýbrž náhodným losem: mezi členy se‑

nátu, který by plnil kontrolní funkci nad dolní komorou
parlamentu, by byli losováni občané, kterým by pak v jejich
práci asistovali techničtí experti, a jež by podporovaly pří‑
slušné legislativní úpravy (odpovídající plat za jejich práci,
povinnost zaměstnavatelů „vylosovaným“ občanům držet
pracovní pozici apod.). Tento návrh by v důsledku statis‑
tické pravděpodobnosti vedl k rovnějšímu zastoupení žen
v rámci politické moci (= cca 50 % vylosovaných senátorů
by byly ženy).
Nutno podotknout, že Wright ve své knize věnuje poměrně
málo místa genderovým aspektům projektu „reálných utopií“.
Domnívám se, že to je způsobeno dvěma faktory: 1. v kon‑
ceptu sociální a politické spravedlnosti je genderová sprave‑
dlnost již implicitně a priori zahrnuta, neboť tyto ideály samy
překračují genderové nerovnosti, resp. je eliminují; 2. téma‑
tu genderových aspektů „reálných utopií“ byla věnována jed‑
na celá monografie, která v rámci Wrightova projektu vyšla.3
Přesto, že je genderová dimenze recenzované publikace
jaksi „upozaděna“ (byť je sama implicitně, a to skrze kon‑
cepty sociální a politické spravedlnosti vždy přítomna), lze
ji vřele doporučit všem zájemkyním/zájemcům o soudobou
sociální a politickou teorii, ale obecněji též všem, kteří –
poněkud znepokojeni pohledem na stav současné společ‑
nosti – vědí, že by měli začít jednat, ale nedokážou si třeba
úplně představit jak, to jest jak realizovat, nikoliv jen jak na‑
vrhovat a kriticky promýšlet „reálné utopie“.
poznámky
1 Srov. např. A. Badiou, 2010. The Communist Hypothesis.
London: Verso nebo C. Douzinas, S. Žižek (eds.) 2010. The
Idea of Communism. London: Verso.
2 Česky srov. též P. Van Parijs, M. Hrubec, M. Brabec a kol.
2007. Všeobecný základní příjem: Právo na lenost, nebo na pře‑
žití? Praha: Filosofia.
3 Gornick, J., Mezera, M. (eds). 2009. Transforming Family
Divisions of Labor. London: Verso.

studujících a těch, kdo se o téma genderové rovnosti zajímají. Poskytla prostor pro diskuse a především artikulaci tématu, které bývá
dosud v kruzích vědní politiky vnímáno jako málo významné. Zároveň však potvrdila, že počet těch, kteří tento názor nesdílejí, stá‑
le narůstá.
SOciáLní zaBezpeČení v Číně: Seminář S dOc. zhanG zhimin / Zuzana Uhde
Na konci října navštívily Sociologický ústav Akademie věd kolegyně ze Sociologického ústavu Čínské akademie sociálních věd v Pekin‑
gu doc. Wang Gan, doc. Zhang Zhimin a dr. Lu Zhimin. Docentka Zhang Zhimin přednesla v Praze přednášku „The Comparison of
Traditional vs. New Social Security Systems in China“. Vzhledem k rostoucímu významu Číny v globálním kontextu a k úzké prová‑
zanosti čínské ekonomiky s ekonomikami EU a USA je výzkumná spolupráce s čínskými sociálními badateli a badatelkami podstat‑
ně důležitější než dříve.
Spolu s ekonomickými reformami od 70. let dochází v Číně rovněž k zásadní proměně sociálního systému. Zatímco tradiční systém,
který dominoval do 80. let, podle Zhang prohloubil nerovnosti mezi venkovem a městy, hlavním dlouhodobým cílem nového systé‑
mu sociálního zabezpečení je tyto rozdíly snižovat a postupně eliminovat. Nicméně jednotlivé oblasti systému sociálního zabezpeče‑
ní fungují stále ve dvou odlišně garantových modelech – městském a venkovském – podle registrace domácnosti. Hlavními třemi pi‑
líři, které jsou prosazovány na celočínské úrovni, jsou systém základního zdravotního pojištění, systém podpory v nezaměstnanosti
a systém penzijního pojištění. Zhang hovořila dále o systému podpory bydlení, nastavení sociálního minima a porodním pojištění,
gender , rov né př íleži tost i, v ý zk um
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