
ROBERT B. REICH
životopis

ROBERT  REICH  PATŘÍ  K PŘEDNÍM  AMERICKÝM  INTELEKTUÁLŮM  VÝRAZNĚ  zasahujícím  do 

diskuse o věcech veřejných. Dnes je univerzitním profesorem na Brandeisově univerzitě a profesorem sociální a 

ekonomické politiky v křesle Maurice B. Hextera při Hellerově postgraduální škole stejné univerzity. Pracoval 

ve  třech  federálních  vládách,  naposledy  jako  dvaadvacátý  ministr  práce  v administrativě  prezidenta  Billa 

Clintona.  Je autorem devíti  knih,  včetně  The Work  of  Nations,  která byla  přeložena do dvaadvaceti  jazyků, 

Locked in the Cabinet, která se stala ve Spojených státech bestsellerem, The Future of Success a více než dvě stě 

článků  týkajících  se  globální  ekonomiky,  měnící  se  povahy  práce  a  ústřední  role  lidského  kapitálu.  Je 

spoluzakladatelem a předsedou redakční rady časopisu  The American Prospect. Předtím než se stal ministrem 

práce, přednášel na School of Government Johna F. Kennedyho, která působí v rámci harvardské univerzity.

Profesor Reich promoval s nejvyšším oceněním na Dartmouth College, byl Rhodesovým stipendistou 

na  Oxfordu* a  titul  doktora  práv  získal  na  Yale  Law  School.  Má  čestné  doktoráty  z Dartmouth  College, 

University of New Hampshire, University of Maryland, Bates College,  Wheaton College,  Grinnel College a 

Emory University.

Reich se proslavil  jako nejaktivnější  a nejúspěšnější  ministr  práce v amerických  dějinách.  Pod jeho 

vedením  se  ministerstvu  podařilo  zredukovat  nezdravá  a  nebezpečná  pracoviště  a  falešné  překupníky  se 

sociálním a zdravotním pojištěním. Inicioval kampaň na zrušení nedůstojných manufaktur ve Spojených státech 

a za vymýcení dětské práce ve světě. V létech jeho působení v ministerském křesle se podařilo prosadit a uvést 

do života zákon o poskytování pracovního volna k péči o rodinu ze zdravotních důvodů. Navíc byl nápomocný 

prvnímu zvýšení minimální mzdy od roku 1989. Robert Reich se také zasloužil o několik originálních iniciativ 

na pomoc zvyšování kvalifikace pracovníků a přispěl k uzákonění ochrany důchodu.

Ve Spojených státech má profesor Reich mnoho příznivců. V roce 1992 účinkoval v nadšeně přijatém 

čtyřdílném  televizním  seriálu  „Made  in  Amerika“  a  v roce  1998  napsal  a  hostoval  ve  veřejně  vysílaném 

speciálním pořadu „At The Grass Roots“. Jeho rozhlasové komentáře lze slyšet každou středu v rádiu a jeho 

sloupky se objevují pravidelně v The Los Angeles Times,  The New York Times,  The Boston Globe,  britském 

Observeru a  v mnoha  jiných  periodikách.  V roce  2002  kandidoval  na  guvernéra  státu  Massachusetts,  ale 

zásluhou Billa Clintona neuspěl v primárkách Demokratické strany.  

Více než dvacet let žije se svou ženou Clare Daltonovou v Cambridge, stát Massachusetts, kde spolu 

vychovali dva syny, Adama a Sama.

Kromě již uvedených knih je Robert Reich autorem a spoluatorem těchto knih: Tales of a New America, 

The Resurgent Liberal, The Power of Public Ideas (editor a spoluautor), New Deals: The Chrysler Revival and 

the American Systém (spoluautor John D. Danahue), The Next American Frontier a I’ll Be Short. Essentials for a  

Decent Working Society.

* Rhodes Scholarships je nejstarší mezinárodní stipendium, které se začalo udělovat po smrti Cecila Rhodese 
v roce 1902 vynikajícím studentům počínaje rokem 1904. Bližší informace lze nalézt na internetových stránkách 
Oxfordu: http://www.rhodesscholar.org/.
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