
 

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

hlavním cílem existence České asociace orální historie organizace je 

podpora vzájemných setkávání badatelek a badatelů realizujících své výzkumy 

prostřednictvím orální historie. Taková setkání (spolu)pořádaná Českou 

asociací orální historie (dále COHA) se s velkým úspěchem uskutečnila 

v Českých Budějovicích (2009), v Nečtinech u Plzně (2011) a naposledy 

v Pardubicích (2013). Cílem setkání má být nejen seznámení s výsledky 

projektů za uplynulé období, ale i diskuse nad společnými teoretickými a 

metodologickými, etickými/právními atd. problémy a výzvami v českém, ale 

také mezinárodním kontextu. Bez významu není ani zviditelnění orální historie 

v místním akademickém prostředí. Jako velmi vhodné místo pro konání další 

konference, které se nachází na pomezí řady hranic (státních, národních, 

regionálních, etnických, jazykových, kulturních apod.), bylo vybráno město 

Ostrava, místo s dlouhou industriální i akademickou minulostí, stojící na 

křižovatce nejen řady dějinných zlomů nedávné minulosti, ale také aktuálních 

procesů a událostí „žhavé“ součanosti. 

I proto si Vás COHA ve spolupráci s Filozofickou fakultou Ostravské 

univerzity (dále FF OU) dovoluje pozvat k účasti na v pořadí již 4. 4. 4. 4. kkkkonferenci onferenci onferenci onferenci 

COHACOHACOHACOHA pořádané pod záštitou děkana FF OU v Ostravě, prof. PhDr. Aleše 

Zářického, Ph.D., s názvem: 

 

Na hranicích mezi minulostí a přítomností: perspektivy orNa hranicích mezi minulostí a přítomností: perspektivy orNa hranicích mezi minulostí a přítomností: perspektivy orNa hranicích mezi minulostí a přítomností: perspektivy orální historieální historieální historieální historie....    

    

Konference s mezinárodní účastí se uskuteční ve dnech 11119999....––––20202020. . . . březnabřeznabřeznabřezna    

2012012012015555 v prostorách FF OU v Ostravě. ¨ 

Konference COHA se dlouhodobě zaměřují na reflektování aktuálních 

teoreticko-metodologických problémů orální historie a příbuzných disciplín 

a výzkumů v domácím i mezinárodním kontextu, stejně jako na prezentaci 

praktických výsledků již realizovaných projektů. Ani konference ostravská 

nebude vyjímkou. Vítány jsou přihlášky příspěvků vážících se především 

k těmto okruhům témat: 

 



Teorie a metodologie orální historie 

Problematika paměti a orální historie 

Využití orální historie v regionálním a příhraničním výzkumu 

Didaktické aspekty využití orální historie 

Orální historie ve výzkumu soudobých hospodářských a sociálních dějin 

Environmetální dějiny a orální historie 

 

Konferenčními jazyky jsou čeština (slovenština) a angličtina. Plenární 

část konference bude simultánně tlumočena. 

 

Organizační výbor počítá s vydáním vybraných příspěvků z konference 

v recenzovaném konferenčním sborníku/kolektivní monografii. Důležitá data 

vážící se ke konferenci jsou následující:  

 

Uzávěrka pro odeslání přihlášek na konferenci: 15151515....    lednalednalednaledna    2020202011115555 

Oznámení o přijetí příspěvků a další informace: konec ledna 2015konec ledna 2015konec ledna 2015konec ledna 2015    

Zvěřejnění konferenčního programu: začátek začátek začátek začátek února 2015února 2015února 2015února 2015    

Uzávěrka pro odevzdání textu příspěvků do sborníku:    20. června 201520. června 201520. června 201520. června 2015....    

 

Přihlášky posílejte v elektronické podobě jako přílohu e-mailem na adresu: 

Gabriela.Martinikova@osu.cz a v kopii na czechoralhistory@gmail.com  
 

Organizátoři si vyhrazují právo na výběr konferenčních i potenciálně 

publikovaných příspěvků. Konferenční poplatekpoplatekpoplatekpoplatek    placený na místě při registraci    

činí 250,činí 250,činí 250,činí 250,----    KčKčKčKč    (či 10 EURO). Poplatek zahrnuje konferenční materiály, 

příspěvek na občerstvení a na přípravu konferenčního sborníku. Členové 

COHA a akademičtí pracovníci a studenti FF OU jsou od konferenčního 

poplatku osvobozeni. Do programu konference budou zahrnuty také 

společenské a kulturní akce vázané k poznávání regionu. Další aktuální 

informace vám budou zasílány na e-mail udaný v příhlášce a budou též 

průběžně zveřejňovány na webových stránkách Katedry historie FF OU1 a 

COHA2. 

    

Věříme v brzké shledání s Vámi v Ostravě!!! 

 

Za organizační výbor konference se na spolupráci těší, 

 

PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. (předseda COHA) a  

Doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (vedoucí Katedry historie FF OU) 

                                                 
1 http://ff.osu.cz/khi/ 
2 www.oralhistory.cz 



 

Organizační výbor zodpovědný za vědeckou a organizační část konference má 

toto složení: 

 

Prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (Praha) 

Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. (Ostrava) 

Doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. (Ostrava) 

PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. (Praha) 

Mgr. Pavel Pumpr, Ph.D. (Ostrava) 

Mgr. et Mgr. Lenka Krátká (Praha) 

Mgr. Michaela Závodná (Ostrava) 

Mgr. Jiří Hlaváček (Praha) 

Bc. Gabriela Martiníková (Ostrava). 

 


