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Dialog o transformaci s Martinem Soldátem1,2: 

JB: Pane Soldáte, co vás vedlo k tomu, že jste si zvolil takové téma? 

MS: Pokud bych měl hovořit krátce a výstižně, řekl bych: transformace mě jako mladého studenta 

přitahovala, zabýval jsem se jí – a to na Obchodní akademii v Kolíně, kde člověk nebyl dostatečně 

vytížen studiem. Pak jsem přešel na Vysokou školu ekonomickou, kde toto téma bylo důležité, ba 

žhavé, ale byla zde kontinuita. Z VŠE jsem sice odešel v roce 2004, ovšem téma mi přišlo stále 

aktuální, obohacující, a proto jsem jej znovu začal oprašovat a práce na tomto tématu začaly opět na 

podzim roku 2010. Zkrátka, téma transformace hospodářství a společnosti je nedílně spjata s mým 

životem. Vlastně jsem nedělal nic, co by bylo proti mému zájmu, jen jsem spojil milé a užitečné. Tento 

druh poznání prostřednictvím dialogu zde nebyl, třebaže bylo o tématu napsáno nemálo studií, ale ty 

nejsou čtivé, a dialogy by snad měly být přístupnější širšímu okruhu čtenářů. 

JB: Jak jste volil respondenty, jak jste je oslovoval, aby byly ochotni se o svůj názor podělit?  

MS: Vycházel jsem z místa, které jsem znal – a to z mé alma mater – Vysoké školy ekonomické. Jelikož 

jsem člověk „postižený“ ekonomií – snad v dobrém slova smyslu, začal jsem oslovovat lidi, kteří byli 

mými kantory, ale zabrousil jsem i do řad spolužáků. To znamená, že tam jsou zastoupeni jak „starci“ 

– erudovaní ekonomové, tak i mladí ekonomové. Snažil jsem se tam zahrnout celé věkové spektrum, 

protože díky tomu můžeme zdůraznit diskutovaná témata. Pak se projekt postupně začal rozrůstat, 

neboť mi bylo doporučeno, abych práci nezužoval pouze na téma čistě ekonomické – obnovu 

kapitalismu v naší zemi. Je vhodné zmínit, že v počátku jsem práci o obnově tržního hospodářství – 

kapitalismu zamýšlel. Snažil jsem se, abychom projekt měli hotový k roku 2011 - 20 let od spuštění 

zásadních ekonomických reforem. Následně jsme s kolegy vytvořili milé dílko, které dokončujeme až 

v roce 2014. Tím jsem chtěl říci, že projekt zahrnoval i odpovědi na jiná témata než na hospodářské 

otázky.  

JB: Promiňte, že vám do toho vstupuji. Měl jsem možnost číst dialog s profesorem Erazimem 

Kohákem nebo s panem Špidlou. Jakým způsobem jste je oslovil a přesvědčil je?  

MS: Pokud mám hovořit konkrétně k těmto lidem, napomohla mi k tomu Monika Pajerová, s níž mne 

seznámil Jiří Pehe. Napsala mi doporučující dopis, aby se toho vámi zmíněné osobnosti účastnily, 

poněvadž se jedná o projekt, který není k zahození. Profesor Kohák - ač měl mnoho rozdělané práce, 

která ve stáří přibývá, jelikož chcete za sebou zanechat to dobré – se se mnou rád sešel. Ze setkání, jež 

trvalo více jak dvě hodiny, vzešel text, s nímž byl nejen on spokojen. Druhým zmíněným byl Vladimír 

Špidla. Ten pracuje pomalu, mnohé rozvažuje a uznal, že zaslaný materiál, který je součástí dopisu, 

má patřičné kvality, a proto souhlasil. Setkání bylo více jak čtyřhodinové. Stihli jsme natočit i postoje 

k Evropě – a on, jak víme, je silným stoupencem projektu sjednocení.  

JB: Musíte být v přesvědčování dost dobrý.  

MS: Neřekl bych. Jistě je to především o boží pomoci, já jsem pouze nástrojem. Účast význačných lidí 

je důkaz velké důvěry v to, co nyní dělám.  
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JB: Dobrá, dokážete odhadnout, kolik hodin jste svému dílu věnoval a jak je celé rozsáhlé?  

MS: Řeknu to stručně: máte-li dítě, hodiny, které mu věnujte, nepočítáte. Prožitý čas je radostí z vaší i 

jeho existence a usilujete, aby trvala věčně! 

JB: Hodláte v tom pokračovat?  

MS: V institutu, který reprezentuji, jsme formulovali témata, která budou ve společnosti rezonovat. 

Předpokládáme, že během tří let bychom připravili dialogy o Evropě – Evropské unii – o místě Čechů 

v ní. Dále pro Centrum pro sociální a ekonomické strategie vedené profesorem Martinem Potůčkem 

dialogy O české identitě. Třetí projekt je k dokumentu Pokoj a dobro, který vyšel péčí České biskupské 

konferenci v roce 2000, a k tomu bychom přidali otázku Sociální doktríny. Témata existují, ale 

společnost se věnuje jiným otázkám, což pochopitelně poznamenává její vývoj.  

JB: Úprava textu a instalace na internetu asi nebyla zdarma. Můžete k tomu něco říci?  

MS: Jsem přesvědčen, že pokud je člověk obklopen lidmi, kteří jsou dostatečně motivováni, věří ve 

smysl práce, dveře se otevírají samy. 

JB: Zkrátka – našel jste dobré spolupracovníky.  

MS: Spíše spolupracovnice. Ty jsou k nezaplacení. To je asi to nejcennější, co jsem mohl z práce získat.  

JB: Máte tým?  

MS: Ano, altruisticky pracující. Altruistické konání, nezištnost, nesobeckost je – bohužel - v naší 

společnosti jako šafránu.  

JB: Přinesla vám práce očekávané uspokojení?  

MS: Člověk je věčně nespokojený, ale práce mi přinesla radost a díky tomu se člověk lépe vyrovnává 

s problémy, které přináší život. Uspokojení se též váže na kvalitu – zda je práce dobrá, ukáže čas. Co 

člověka mírně udivuje, to je ignorance kapitalistů, neochota participace. Peníze jsou, ale ne vždy na 

účtech potřebných přinášejících hodnoty. Sobectví může být předpolím krachu společnosti jako celku.     

JB: Kdyby čtenáři měli zájem o důkladnější studium, na co je odkážete?  

MS: Nechť si naleznou Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví: http://www.ippkid.cz/ Rád 

bych řekl ještě jednu důležitou skutečnost, že práce je komponovaná jako švédský stůl. Co tím myslím? 

Na švédských stolech člověk nalezne mnoho jídla. Když lidé budou usilovat konzumovat vše, možná se 

jim udělá nevolno, a proto milí čtenáři, konzumujte pomalu.   

JB: Sám se domnívám, že dílo je psáno pro budoucnost. Až lidé za několik generací na tuto dobu 

zapomenou, pak historikové, vědci se v tomto materiále budou „hrabat“ a budou v tom hledat 

minulost. Tak cítím hodnotu vašeho díla - a stačí jen „ochutnat“.                 

http://www.ippkid.cz/

