
To Whom lt Mav Concern

Sledujijako málokdo snad veškerou zdejší produkci, která se zabývá analýzou dějŮ posledních
desetitetí u nás. Sám na tato témata hojně publikuji' Jsem sijist, že zdaleka nelze řÍci, že už bylo
řečeno či napsáno všechno, co je z tohoto hlediska relevantní.

Proto si mohu dovolit konstatovat, Že "Dialogy', které vede pan Martin Soldát, a podle možností
poskytuje jejich záznamy zájemcŮm, jsou něčím u nás zcela ojedinělým. Jistěže ne jen šířkou záběrŮ
(okruhem a pestrostí partnerŮ v dialozích), i kdyŽ také touto šíří a touto pestrostí.
Tím, že rozhovory jsou určitým, promyšleně přiměřeným zpŮsobem standardizované, poskytují
výjimečně širokou a přitom srovnatelnou paletu postojŮ a hodnocení' oceňujiovšem, že pan Soldát
dokáže přizpŮsobit svá tázání individualitám dotazovaných, takže v řadě případŮ umoŽnÍ mnohým z
nich skutečně velmi hlubokou analýzy. Právě kombinací otázek standardních a otázek
improvizovaných, doplňujících, je už dnes suma poznatkŮ z rozhovorŮ - dialogŮ s ničím podobným u
nás nesrovnatelná'

objem práce pana Martina Soldáta a jeho "redakčnÍch" spolupracovníkŮ je už dnes obrovský. Přitom
se jeho výsledky dosud dostávají jen k omezenému okruhu zájemců - internetových čtenářŮ. Pro
mnohé datší zŮstává nepřístupný. Já sám jsem si musel alespoň některé vybrané texty vytisknout,
protože nejsem s Ío čísÍ7'e soustředěně z displeje počítače. Jistěže v této indispozici nejsem sám'

Dialogy zasluhují tak či onak publikaci v jiné neŽ jen počítačové podobě.

Proto se velmi přimtouvám za to, aby se projektu pana Martina Soldáta dostalo mj' ifinanční podpory,

která umožní zpřístupnit jeho práci dalším a dalším zájemcŮm.

Pro nezbytně nutnQu sebereflexi toho, co jsme v poslecních desetiletích prožili, by to byl záslužný
čin' Postední dobou totiŽ cítím, že bez takové sebereflexe mŮžeme o mnohé z toho, co jsme dokázali
změnit, zase přijít.

V upříminé dŮvěře v ty, kteým se ťenfo doporučující dopis dosťane do rukou a s poděkováním za
podporu předem
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