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“Mnoho tváří orální historie“ se představí v Brně 
 
Odborná konference Mnoho tváří orální historie, kterou pořádají Česká 
asociace orální historie (COHA), Filozofická fakulta Masarykovy 
Univerzity (FF MU) a Moravské zemské muzeum pod záštitou děkana FF 
MU, prof. PhDr. Milana Pola, CSc., se koná 15.–16. února 2017 
v prostorách FF MU v Brně.  
 
Účastníci konference představí odborné, ale i laické veřejnosti svá témata a 
projekty, ve kterých využívají metodu orální historie. „Díky svědectví 
pamětníků můžeme zkoumat témata nejnovější historie i dalších oborů 
z různých úhlů pohledu a získáváme tak plastičtější obraz naší minulosti. A to 
nám pomáhá i při tvorbě našich výstav,“ komentuje využití metody orální 
historie PhDr. Jana Poláková, PhD. z Etnografického ústavu Moravského 
zemského muzea, které je spolupořadatelem konference. 
 
„Cílem naší konference je především společná diskuze nad problémy. Jsme 
rádi, že naše pozvání přijal i Michael Kilburn z Edicott College Beverly ze 
Spojených států amerických,” říká další zástupce organizačního výboru doc. 
Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. z Ústavu pedagogických věd, FF MU, který se 
dlouhodobě se svým týmem zabývá problematikou učitelů základních škol 
v počátku normalizace. 
 
A co dalšího zajímavého konference představí? Sám název odkazuje 
k opravdu širokému záběru badatelů, metoda orální historie není tematicky 
omezena. Za všechny uveďme Tetování jako stigma v Československu 
v období normalizace, Cesta do hlubin vojákovy duše, téma proměny 
regionálního zpravodajství ČT 1992 - 2002 nebo Historický vývoj aerobiku. 
 
V rámci konference bude také za účasti generálního ředitele Moravského 
zemského muzea  Mgr. Jiřího Mitáčka, Ph.D. a jednoho z editorů PhDr. Pavla 
Mückeho, Ph.D. slavnostně představena publikace Na hranicích mezi 
minulostí a přítomností. Současné perspektivy orální historie, která je k 
dispozici široké veřejnosti od ledna letošního roku.  
 
Co je to orální historie? 
Orální historie jako jedna z metod historiografie je součástí kvalitativního výzkumu a její 
nezastupitelnost je zřejmá zejména tam, kde je řada pramenů z různých důvodů nepřístupná, 
nebo byla zničena; v tomto případě je často jediným zdrojem informací o určité historické 
události. Některé klíčové události písemné dokumenty vůbec nezachycují. K vyplnění této 
mezery přispívají vzpomínky a vyprávění účastníků, které pomáhají rozšířit i faktografickou 
základnu a spolu s ostatními prameny slouží k analýze historických faktů. Ve zkratce jde o 
zachycení dějin z pohledu “obyčejného” člověka. 
 
Pro více informací kontaktujte: 
Mgr. Petra Adámková, Česká asociace orální historie, tel.: 607 216 236 
petra@adamkova.info, info@coha.cz 
http://www.coha.cz 
http://www.phil.muni.cz/wupv/home/News/coha2017, http://www.mzm.cz  


