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fi cky pojatému výzkumu zkoumat pozici 
jedince v dané skupině či míru jeho kon-
taktů napříč různými skupinami. François 
Denord tuto metodu využil při studiu roz-
voje neoliberalismu ve 30. letech ve Francii, 
v rámci něhož zkoumal aktéry ekonomické 
diskuse a jejich afi laci do různých organi-
zací.

V druhé časti kurzu se pozornost pře-
sunula na metody zkoumání životních drah 
v různých oblastech života. Anne -Sophie 
Bruno (Université Paris 13) participanty 
kurzu seznámila se svojí studií pracovních 
drah tuniských imigrantů ve Francii, v níž 
za pomoci analýzy historie událostí zkou-
mala, jaké faktory ovlivňují riziko, že imig-
ranti ztratí zaměstnání. Tento příklad po-
slou žil k podrobnějšímu výkladu metody 
analýzy přežití a Coxova modelu. Z meto-
dologického hlediska je její studie zajímavá 
i tím, že pracuje s daty z úředních hlášení 
a ve svých analýzách spojuje individuální 
data s agregovanými daty o podniku a sek-
toru, ve kterém v dané době imigrant pra-
coval. 

Holistický přístup k analýze životních 
drah představili na příkladu aktivistické ka-
riéry Philippe Blanchard a Olivier Fil lieule 
(Université de Lausanne) a na příkladu ana-
lýzy rezidenčních, rodinných a profesních 
drah Nicolas Robette (L‘Institut national 
d‘études démographiques, Paris). Pří stupy, 
které se zaměřují na trajektorie (sekvence 
událostí) v jejich celku, představují kom-
plementární, byť méně formalizovanou me-
todu k analýze zaměřené na časování udá-
lostí. Nejčastěji používanou metodou je 
 op ti mální seskupování (optimal matching), 
které umožňuje identifi kovat po dobné tra-
jektorie. Méně rozšířenou metodou je har-
monická kvalitativní analýza (AHQ) vy chá-
zející z faktorové analýzy kategorizova-
ných dat, která popisuje životní dráhu na 
základě podílu času ze sledovaného obdo-
bí životní dráhy stráveného v jednotlivých 
stavech.

Kurz umožnil účastníkům nejen pro-
hloubit si znalosti analytických metod a prá-

ce s daty, ale přinesl i neocenitelnou pří-
ležitost společně diskutovat metodologické 
problémy, se kterými se ve svém výzkumu 
setkávají. Velkým přínosem je i to, že po-
skytuje možnost seznámit se s odlišnými 
metodologickými perspektivami používa-
nými napříč obory sociálních věd. Jistou ne-
výhodou takto široce koncipovaného kur zu 
je ale to, že se už nedostává příliš pro storu 
pro pokročilejší vhled do představených 
me tod a jejich následnou aplikaci. Přesto 
však mohu účast na letní škole všem vřele 
doporučit. 

Potenciální zájemce je možné již dnes 
pozvat na příští ročník letní školy, který 
nabídne na základě letošních zkušeností 
upravený modul analýzy biografi ckých dat 
a dále modul zaměřený na víceúrovňové 
modelování. Podrobnější informace je mož-
né najít na webových stránkách. Na závěr 
ještě jeden tip: je možné požádat ECPR o sti-
pendium na pokrytí nákladů spojených 
s účastí na této letní škole, žádost je ale tře-
ba podat v dostatečném předstihu ještě 
před uzávěrkou přihlášek na letní školu sa-
mot nou.

Jana Chaloupková
Webové stránky: 
http://quantilille.free.fr/

Poznámka:
Účast na letní škole byla podpořena grantem GA 
AV ČR „Proměny rodinných a pracovních drah 
v ČR“ (č. KJB700280802).

Konference VALDOR a projekt 
ARGONA
Stockholm, 8.–11. června 2009

VALDOR je akronym pro VALues in Deci-
sions On Risk. Organizátoři – švédská Kar-
ita Research a Swedish Radiation Safety 
Authority – prezentují konferenci jako pří-
ležitost pro celostní (holistické) a demokra-
tické přístupy k rozhodování o záležitos-
tech, které v sobě obsahují riziko. Předsta-
vují konferenci jako interdisciplinární, ne-
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omezující se jenom na technické aspekty 
rizika, ale soustředící se stejnou měrou na 
aspekty sociální, přírodovědní a na analý-
zu politik, které jsou důsledkem rozhodo-
vání; úloha sociologie se nedá přehlédnout. 
Předmětně se konference defi nuje čtyř mi 
oblastmi: nanotechnologie, bezpečnost, bio-
technologie a hospodaření s jaderným od-
padem. Konference se konala již podesáté 
a těšila se pozornosti řady institucí, včet-
ně stock holmské radnice. Sponzory konfe-
rence byly instituce Švédska, OECD, Belgie 
a Spo jeného království, které mají co dě-
lat s bezpečností využití jaderné energie 
a prů myslem nanotechnologií. Konference 
se zú čast nilo 64 lidí ze 13 evropských zemí, 
z USA, Korejské republiky a Ukrajiny. Před-
nesené příspěvky byly prací téměř stovky 
vědců, výzkumníků, politiků a prak tiků ze 
zemí již jmenovaných, ale i dalších, jako 
např. ze Slovenska, Holandska, Běloruska. 
Do čtyř dnů se vměstnalo 7 plenárních za-
sedání a 12 sekcí v několika průřezových 
blocích, jako např. „úloha expertízy v hod-
nocení a řízení rizika“, „řízení rizika a de-
mokracie – úloha participace veřejnosti“ 
nebo „princip prevence rizika“. Z hlediska 
české účasti na konferenci byly důležité sek-
ce, které se vztahovaly k mezinárodnímu 
projektu ARGONA a jeho části RISCOM, ře-
šenému v 6. rámcovém programu EU a ko-
ordinovanému institucí Karita Research. 
Akronym ARGONA znamená Arenas for 
risk governance in nuclear waste manage-
ment a RISCOM odkazuje k Risk commu-
nication.

Projekt ARGONA je postaven na myš-
lence, že „participace a transparentní ko-
munikace jsou klíčovými prvky efektiv-
ního řízení rizika“. Konkrétní riziko, kte-
rým se projekt zabývá, je spojeno s okol-
nostmi a důsledky uložení jaderného odpa-
du, jak je v názvu patrné. To určilo dvě čes-
ké instituce na projektu se podílející, které 
mají co dělat s managementem jaderného 
odpadu: Ústav jaderného výzkumu v Ře-
ži (ÚJV) a Správa úložišť jaderného odpa-
du (SÚRAO). RISCOM představuje model 

komunikace mezi těmi, kteří jsou zodpo-
vědní za řízení rizika, a těmi, kteří jsou 
uvažovaným rizikem dotčeni. Byl zpraco-
ván ve Švédsku v souvislosti s dlouhole-
tým vyjednáváním o místě uložení jader-
ného odpadu produkovaného ve Švédsku. 
Úspěšným zakončením procesu vyjedná-
vání je konsenzuálně vybraná lokalita pro 
hlubinné úložiště vysoce radioaktivního od-
padu právě v červnu t.r. „Konsenzuálně“ 
si zde lze vyložit jako vyjádření obce, na 
jejímž území bude úložiště budováno, asi 
nějak takto: „ano, chápeme nutnost vybu-
dování úložiště, získali jste naši důvěru, že 
si počínáte odpovědně vzhledem k riziku 
s tím spojenému, převezmeme na svá bedra 
zátěž a riziko, které se nedá rozdělit mezi 
všechny obce, nabízené kompenzace bude-
me považovat za dostatečné, zárukám do 
budoucnosti důvěřujeme a věříme, že obča-
né Švédska náš postoj ocení“. V projektu 
ARGONA je úlohou právě ÚJV a SÚRAO 
aplikace modelu RISCOM v českých pod-
mínkách vyhledávání hlubinného úložiště 
jaderného odpadu (má se na mysli vysoce 
radioaktivní odpad a vyhořelé jaderné 
palivo). Připomeňme, že producenty jader-
ného odpadu jsou vedle jaderných elektrá-
ren a zdravotnictví i další průmyslová od-
větví.

Současná situace vyhledávání hlubin-
ného úložiště má v českých podmínkách, 
jako ostatně všude jinde, stránku technic-
kou a společensko-politickou. Technické pa-
ra metry hlubinného úložiště jsou poměrně 
dost jasné; sekundární výzkum dostup-
ných geologických informací, a rovněž sa-
telitní hledání vhodné lokality, byly reali-
zovány v 90. letech; výsledkem je vytipová-
ní šesti vhodných lokalit, kde by se měl 
uskutečnit detailní geologický průzkum, 
na jehož základě by došlo k zúžení výběru 
na dvě optimální lokality. Výběr fi nální 
lokality by se měl uskutečnit do roku 2015. 
Společensko-politická stránka vyhledává-
ní je složitější a rozhodování založené jen 
na technické expertíze nemá naději na 
úspěch. Pod vlivem opakovaných protestů 
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obcí,  kte rých se vyhledávání úložiště týká, 
a ne vládních organizací, které mají jader-
nou energetiku a ochranu přírody před ja-
derným nebezpečím v agendě (např. Calla, 
Hnutí DUHA), se Strana zelených zasadila 
o to, že v roce 2004 vyhlásila tehdejší vlá-
da pě tileté moratorium na geologický prů-
zkum ve vybraných lokalitách. V prohláše-
ní To po lánkovy koaliční vlády je uvedeno, 
že dal ší kroky ve vyhledávání úložiště bu-
dou pod míněny souhlasem dotčených ob-
cí (Pro hlášení vlády (2007), kapitola Ener-
getika a klima: http://www.vyzkum.cz/
FrontClanek.aspx?idsekce=665, navštíveno 
5. 7. 2009). Lze to považovat za slib. V roce 
2009 moratorium končí a jedná se o návrhu 
Politiky územního rozvoje ČR, do něhož 
by měly být zahrnuty dotčené lokality 
v jakémsi chráněném režimu, který si obce 
vykládají jako omezení jejich rozvoje. Vlá-
da J. Fischera projednala 20. 7. 2009 ná-
vrh Politiky územního rozvoje 2008 a schvá-
lila jej s následujícím závěrem: „Vládě, kte-
rá tento dokument schválila, se povedlo 
překonat celý soubor přetrvávajících roz-
porů a schválit jej ve shodě, přitom od-
stranit neodůvodněné předurčování řeše-
ní otázek, pro které budou zjišťovány dal-
ší potřebné informace, např. v otázce bu-
doucích lokalit úložiště jaderných odpadů. 
Tento dokument bude aktualizován vlá-
dou nejpozději do konce roku 2012 na zá-
kladě nových poznatků.“ (Citováno podle 
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/
ak tualne/vlada-cr-schvalila-navrh-politi-
ky-uzemniho-rozvoje-cr-2008-60451/, nav-
ští veno 22. 7. 2009.)

Společensko-politická stránka vyhle-
dávání hlubinného úložiště je důvodem, 
proč byl Sociologický ústav přizván ke spo-
lupráci v určité fázi modelu RISCOM. Mo-
del RISCOM je poměrně přesně strukturo-
ván, jak pokud jde o úrovně komunikace, 
tak pokud jde o aktéry, načasování aktivit 
a jejich obsah. Jedním z aktérů v modelu je 
referenční skupina, jejíž úloha spočívá ve 
vedení strukturovaného dialogu v procesu 
vyhledávání, v jakémsi dohledu nad vol-

bou způsobů komunikace s dotčenými 
obcemi a jejich transparencí. Složení skupi-
ny má vyjadřovat nestrannost a zajistit fé ro-
vost v jednání zúčastněných stran. V čes-
kém případě je referenční skupina složená 
ze zástupců státních organizací zaintereso-
vaných v procesu hospodaření s odpady 
(Ministerstvo průmyslu a obchodu, Minis-
terstvo životního prostředí, Státní úřad pro 
jadernou bezpečnost, ÚJV a SÚRAO), jed-
né neziskové organizace (CALLA), jedné 
aka demické instituce (SOÚ AV ČR, v.v.i.) 
a představitelů dotčených obcí (byli ochot-
ní jenom tři). Jednání referenční skupiny 
je vždy přítomen někdo ze švédské orga-
nizace Karita Research, koordinující pro-
jekt ARGONA. Referenční skupina pracuje 
od května 2008 do října 2009. Hlavním vý-
sledkem její dosavadní práce je příprava 
tzv. veřejného slyšení, které se uskutečnilo 
23. května 2009 ve Štiříně s názvem Obno-
vení geologického výzkumu ve vytipova-
ných lokalitách pro hlubinné úložiště, s cí-
lem zvýšit srozumitelnost procesu vyhle-
dávání úložiště a najít nebo zvýšit vzájem-
né porozumění aktérů tohoto procesu. For-
mát veřejného slyšení, průběh a hodnocení 
patří do jiné, dost napínavé kapitoly. Tady 
snad stačí poznamenat, že hlavními účast-
níky byli lidé dotčených lokalit, že nesou-
hlas představitelů obcí s geologickým prů-
zkumem byl otevřeně vysloven a že nedů-
věra lidí z obcí vůči nepřítomným politi-
kům se dala v sále přímo „nahmatat“. ČT1 
zveřejnila ve zprávách 15. 8. 2009 zprávu 
o místním referendu v jedné z dotčených 
lokalit, Rohozné. Podle této zprávy bylo 
referendum platné, výsledkem byla 75% 
účast a odmítnutí geologického průzkumu 
i úložiště. 

Vrátím se ke konferenci VALDOR. Sa-
ma jsem sledovala především prezentace 
týkající se vyhledávání úložišť jaderných 
odpadů a informací o projektu ARGONA. 
V každé zemi (Švédsko, Velká Británie, Švý-
carsko, Francie, Kanada, USA, Republika 
Ko rea atd.), kde podstupují proces vyhle-
dávání úložiště, dospívají k nezdaru, po-
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kud „participace a transparentní komuni-
kace nejsou klíčovými prvky“ procesu, při-
čemž vzájemná důvěra aktérů je nezbytná. 
Mnoho prezentací bylo o riziku šíření 
a pěstování geneticky modifi kovaných or-
ga nismů a také o riziku využití nanotech-
nologií; řízení těchto rizik, o možnostech 
legislativy, omezeních expertízy. Ale chy-
bělo mi někde jasně zopakované, anebo as-
poň patrné v podtextu, že pokud mluvíme 
o riziku, nemluvíme o ničem absolutním. 
Ale možná jsem jenom nebyla ve správnou 
chvíli na správné prezentaci, anebo byla má-
lo pozorná. Riziko (jaderné odpady, bio-
technologie, nanotechnologie, ochrana vod, 
terorismus) souvisí s časem, prostorem 
a sta vem určité společnosti. „Co po va žu-
jeme za riziko, závisí na sociálních hodno-
tách, jež skupiny a jednotlivci vyznávají“ 
(M. Douglas, A. Wildavsky. Risk and Cul-
ture. Berkeley, CA: University of California 
Press 1982, citováno podle P. Dostál (ed.). 
Evolution of Geographical Systems and Risk 
Processes in the Global Context. Prague: 
Charles University of Prague, Faculty of 
Science; Nakladatelství P3K 2008: 27). V té-
to souvislosti se dá od sociologie očekávat 
příspěvek k chápání procesů souvisejících 
s riziky současné společnosti, kterou by-
chom rádi udrželi demokratickou. V deli-
beraci jako sociálním procesu komunikace, 
jeho znalosti a schopnosti uplatnění lze 
vidět možný přínos sociologie k tématu. 
Do mnívám se, že problém vyhledávání hlu-
binného úložiště jaderného odpadu v ČR 
je dnes spíše problémem pro sociologii, 
resp. společenské vědy, než pro vědy pří-
rodní a techniku.

Dodatkem konference byla prezentace 
a diskuze výsledků společného výzkumu 
Švédska a Švýcarska o vyhledávání úložiš-
tě jaderného odpadu v těchto dvou zemích, 
jež jsou každá v jiném stadiu tohoto proce-
su. A protože se jí kromě akademických 
institucí účastnili také představitelé dotče-
ných lokalit, byla to přidaná hodnota kon-
ference.

Z konference nevyjde sborník, ale pre-

zentace by měly být dostupné na webové 
adrese konference.

Zdenka Vajdová
Webové stránky: 
http://www.congrex.com/valdor2009/

Poznámka: 
Účast na konferenci byla podpořena grantem 
Partner (MŠMT 2D06006) a Pohraničí (MŠMT 
2D06001).

Konference Les Défi s du Pluralisme 
Religieux / The Challenges of Religious 
Pluralism
ISSR/SISR, Santiago de Compostella 
(Španělsko), 27.–31. července 2009

Letošní 30. konference Mezinárodní společ-
nosti pro sociologii náboženství (ISSR/SISR), 
pořádaná v jednom z nejvýznamnějších 
evropských poutních míst, si za své klíčové 
téma zvolila problematiku náboženského 
pluralismu. Právě tento fenomén nejlépe 
cha rakterizuje současnou náboženskou si-
tua ci nejen v evropském, ale i v globálním 
měřítku. Akcent konference přitom ležel 
na onom momentu „výzev“, které nábo žen-
ský pluralismus znamená nejen pro bada-
telskou obec samotnou (náboženský plura-
lismus jako teoretický problém), ale i pro 
život obyvatel jednotlivých zemí a jejich po-
litické zástupce (náboženský pluralismus 
jako sociální a politický problém), či pro 
před stavitele jednotlivých náboženských 
tra dic (náboženský pluralismus jako „teo lo-
gic ký“ problém). Tato skutečnost se od ra-
zila i v názvech dvou plenárních schůzí 
kon ference: „Religious pluralism as a chal-
lenge for religion“ a „Religious pluralism 
as a challenge for contemporary society“.

Jako vždy, když je předmětem vše obec-
né diskuse určitý důležitý koncept, je zapo-
třebí si položit otázku po jeho defi nici. Tuto 
skutečnost připomněl nejvýrazněji disku-
tant druhé plenární schůze James A. Beck-
ford, který důkladné refl exi konceptu plu-
ralismu věnoval mj. i celou jednu kapitolu 


