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Vážený pane profesore, 

 

ještě před nějakým časem jsem Vám sdělil, že se budu moci dále zčásti podílet na realizaci 

projektu s pracovním názvem „Migrace a transformace“. Povaha změn v mé současné 

pracovní i osobní (rodinné) situaci je ovšem takového rázu, zejména pokud jde o časové 

možnosti, že jsem se rozhodl svoji účast v projektu ukončit. 

Pokud jde o českou verzi edice, dokončuji nyní lektorování dílčího svazku I.1, na mne 

připadající edity dílčího svazku I.2 jsou hotovy. Dílčí svazek I.3, kterému jsem věnoval 

mnoho času a energie, je – jak jistě sám víte  - dokončen již téměř rok a nic se s ním dále 

neděje. Nezastírám, že tato okolnost je spolu s výše uvedenými důvody  jednou z příčin mého 

rozhodnutí z projektu vystoupit. 

 Chtěl bych ještě poznamenat, že jsem po celou dosavadní dobu řešení projektu společně 

s panem Dr. A. von Arburgem, jenž na dosud realizovaných výsledcích odvedl nepochybně 

největší díl práce (včetně  doslova klíčových úvodních textů k celé edici) a celý postup vlastně 

koordinoval, a dalšími kolegy věnoval edici mimořádnou pozornost se snahou využít 

maximum dlouholetým studiem předmětné problematiky získaných poznatků a zkušeností. 

Týkalo se to jak velmi náročného, vícestupňového výběru značného počtu dokumentů z celé 

řady českých archivů včetně těch, jež jsou určeny pro díly věnované roku 1946 a etapě let 

1947-1951, tak podílu na úvodních textech a především zpracování a editování jednotlivých 

položek týkajících se  mnou sledovaných tematik v dílčích svazcích  I.1, I.2 a I.3 (rok 1945). 

Ukazuje se však, že pokud jde o vydání české verze edice, čas ubíhá a přes existenci 

dohodnutého, závazného „Zeitplanu“  k náležitému zhodnocení dosud vynaloženého úsilí 

nedochází. 

Doufám, že toto mé sdělení přijmete s porozuměním. S poděkováním za Váš dosavadní zájem 

a spolupráci  

 

Doc. Dr. Tomáš Staněk 

 

 

P.S.  Rozhodnutí ukončit participaci na projektu sděluji současně panu Doc. Dr. Jiřímu 

Kocianovi z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v Praze. 


