
Institut pro péči o kulturní 
a intelektuální dědictví, 
společnost zabývající se pomocí 
„orientovaných slov“ osvětou 
formou dialogů. Založena v roce 
2011.

Jeho zakladateli jsou Roman 
Joch, Martin Soldát, Petr 
Houdek, lidé z VŠE.

V současné době se života 
institutu aktivně účastní i lidé: 
Helena Kašová, Ivana Pešková, 
krizový manažer Štěpán Wolde.
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Dosavadní publikace:

Fenomén korupce - dialogy pro aktivity 
pana Karla Janečka.
Dialogy s profesorem Zvolským, 
audionahrávky členů církve husitské, ale 
i s představiteli jiných církví ...

Partneři:
revue Listy, revue Prostor, revue 
Přítomnost, Občanský institut, ANO pro 
Evropu, Československé dokumentační 
středisko, Moderní dějiny. Školy: VŠE, 
CEVRO UK – kantoři z těchto univerzit 
zaměření na transformaci hospodářství 
a politického systému. 

Kdo za záměr odpovídá v roce 2014 / 2015:
Martin Soldát - publicista na volné noze – 
autor dialogů o transformaci, které utváří od 
roku 2010, statutární zástupce Institutu pro 
péči o kulturní a intelektuální dědictví
Helena Kašová – jazyková korekce, 
ředitelka Československého 
dokumentačního střediska
Roman Joch – konzultace o vývoji záměru 
a jeho realizace ředitel Občanského institutu
Ivana Pešková – jazyková korekce
Štěpán Wolde – manažer projektů IPPKID

Projekt Fenomén transformace se snaží 
poohlédnout za nedávnou minulostí, 

porovnat systémy před a po roce 1989 lidským 
přístupem, který nevyžaduje žádnou znalost 
odborné literatury, ale pouze otevřenou 
a kritickou mysl. Jedná se o osvětovou činnost 
cílenou na mladé a přemýšlivé lidi a dialogy 
pochopitelně slouží i jako studijní materiál 
studentům moderní historie, ale i dalších 
humanitních věd.

Zapomíná se, lidská paměť je krátká 
a idealizujeme si to, z čeho jsme vyšli. Také 

je vhodné říci, že zájem o zpracování tématu 
vyvěral z občanské uvědomělosti. V neposlední 
řadě by shromážděný materiál měl sloužit 
i žurnalistům z různých médií, kteří občas 
mívají krátkou paměť.

Formou dialogů, která může lidskou cestou 
přiblížit názory lidí, jež byli v ohnisku dění, 

ale i na periferii. Dialog je lidsky přístupnější 
než odborné pojednání. Dosud bylo pořízeno 
na dvě stovky nahrávek, které jsou postupně 
převáděny do písemné podoby. Celý materiál 
je ukládán též v depozitáři Československého 
dokumentačního střediska v Praze.

Byli vybráni jak z akademické půdy, 
z politiky. Bylo též snahou respektovat 

rozdíl mezi myšlením lidí ve velkoměstě 
a maloměstě. Oslovených osob je celkem kolem 
250. Naší snahou je věnovat pozornost jak 
velkoměstu, tak malým městům i venkovu. 
Pilotní lokalitou maloměstského typu bylo 
zvoleno Polabí – Poděbradsko.
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„250 dialogů, které vedl pan Martin Soldát k 25. výročí listopadu 
1989, ve svém celku představují vzácný dokument, který může 
dobře sloužit studentům i učitelům a jednou bude mít velkou 
historickou cenu. Proto se domnívám, že by měl brzy vyjít 
tiskem.“

Karel Hvížďala - spisovatel, novinář

„... včera jsem alespoň přečetl jeden rozhovor - s kolegou Matějů, 
pustil jsem se do čtení pana Zeleného - je to opravdu výtečné! Vaše 
aktivita je pozoruhodná, podařilo se Vám dát dohromady tolik 
různých pohledů. Takže Vám moc přeji, aby si rozhovory našly co 
nejvíce čtenářů!“

Jiří Večerník - sociolog, Sociologický ústav AV ČR 

„Ojedinělý projekt kombinující metody biografické sociologie 
a historie s obecnými filozofickými a etickými tématy a dilematy.“

Jiří Přibáň – právní filozof Univerzita Cafdiff Velká Británie

kontakt

info
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