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Stručné informace o životu a díle Saskie Sassen: 

 

Saskia Sassen je Robert S. Lynd Professor of Sociology a 
člen The Committee on Global Thought při Columbia University 
(www.saskiasassen.com). Mezi její poslední knihy patří Territory, 
Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages ( 
Princeton University Press 2008) a A Sociology of Globalization 
(W.W.Norton 2007). Dalšími, v poslední době publikovanými 
knihami, jsou třetí edice Cities in a World Economy (Sage 2006), 
ed. Deciphering the Global (Routledge 2007) a spolued. Digital 
Formations: New Architectures for Global Order (Princeton 
University Press 2005).  

Prof. Sassen právě dokončila pětiletý UNESCO projekt zaměřený na udržitelná lidská sídla, na 
němž pracovala síť výzkumníků a aktivistů z více než třicetí zemí. Výsledky projektu jsou publikované 
jako jeden ze svazků Encyclopedia of Life Support Systems (Oxford, UK: EOLSS Publishers) 
[http://www.eolss.net].  Dnes již klasická studie The Global City

Podle Social Science Citation Index patřila Saskia Sassen mezi lety 2000-2009 k deseti 
nejcitovanějším žijícím autorům v sociálních vědách a její knihy byly přeloženy do jednadvaceti 
jazyků. Obdržela několik čestných vyznamenání a ocenění, mezi posledními lze zmínit např. 
doctor honoris causa na Delft University a DePaul University. Je členkou Member of the Council on 
Foreign Relations, the National Academy of Sciences Panel on Cities, předsedala Information 
Technology and International Cooperation Committee of the Social Science Research Council (USA). 
Pravidelně přispívá mimo jiné do The Guardian, The New York Times, Le Monde, the International 
Herald Tribune, Newsweek International, OpenDemocracy.net, the Financial Times. 

  vyšla v plně přepracovaném vydání v 
roce 2001. 

Její analýzy se zaměřují na globalizaci (zejména sociální, ekonomické a politické dimenze), 
imigraci, globální města, terorismus, nové síťové technologie, a proměny liberálního státu vyvěrající 
ze současných transnacionálních procesů. Ve svém výzkumu pracuje s „neočekávaným“ a 
„kontraintuitivním“ jako dvěma cestami překonávání ustálených pravd. Tak ve své poslední knize 
Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages1

                                                           
1 Česká recenze knihy vyšla v časopise Gender, rovné příležitosti, výzkum, roč. 10, číslo 2/2009, str. 72-75, 
dostupné online na http://www.genderonline.cz/view.php?cisloclanku=2010020611 

 ( Princeton University Press 2006) 
ukazuje, že současné strukturální transformace probíhají uvnitř jader národních prostředí, což jí 
umožňuje nově vysvětlit některé změny uvnitř liberálního státu. Tyto změny, nejpatrnější v USA a 
probíhající i v dalších zemích, nejsou poruchami nebo anomáliemi, ale jsou výsledkem právě těchto 
transformací uvnitř státních aparátů. Na bohatém transdisciplinárním materiálu ukazuje, že jsme 
svědky formování četných, často vysoce specializovaných asambláží z elementů teritorií, autorit a 
práv, které byly dosud zakotvené v rámci „národního“. Dnes tyto asambláže překračují globální a 
lokální uspořádání, čímž přispívají k denacionalizaci toho, co bylo historicky zformováno jako národní. 

http://www.saskiasassen.com/�
http://www.eolss.net/�

