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Česká asociace orální historie a její cíle
Česká asociace orální historie (dále COHA) byla založena na ustavujícím valném
shromáždění v Praze 8. 1. 2007. Mezi hlavní cíle zapsaného spolku, které byly také zahrnuty
do stanov, patří především dohled nad dodržováním etických a metodologických standardů
orální historie, jejich popularizace a dále pak poskytování technické a metodologické pomoci
případným zájemcům o tuto metodu. Mezi základní komunikační platformy patří webové
stránky a sociální sítě, jejichž cílem je mimo jiné informovat o orálně-historických sbírkách
individuálních a institucionálních členů spolku. Dále pak mezi cíle COHA patří pořádání
celostátních a mezinárodních konferencí, workshopů a obecně popularizace orální historie
mezi odbornou i laickou veřejností. Od roku 2008 je COHA řádným členem Rady vědeckých
společností ČR, od roku 2012 je pak kolektivním členem International Oral History
Association (IOHA). Již záhy po svém založení a zejména v souvislosti s úspěšnou
spoluorganizací XVI. IOHA kongresu v Praze (červenec 2010) se COHA postupně stala
jednou z velmi aktivních národních asociací sledovaných pro svou činnost také
v mezinárodním měřítku. V roce 2017 se pak stala COHA oficiálně uznaným reprezentantem
ČR na poli orální historie, zejména vůči International Oral History Association.
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Nejvýznamnější akce a události spojené s rokem 2017
Z organizačního hlediska bylo nejvýznamnější událostí začlenění agendy Českého národního
komitétu orální historie při AV ČR (zrušeného k 31. 12. 2017), který byl po vzájemné dohodě
včleněn do COHA. COHA se zavázala být nástupcem komitétu a převzít veškerou
reprezentaci ČR na poli orální historie v zahraničí, zejména pak ve vztahu vůči IOHA.
Dále byla, obdobně jako v předcházejících letech, realizována a splněna celá řada
dílčích cílů a úkolů, které si COHA na počátku své existence a v dalším průběhu stanovila.
Jednalo se o aktivity spojené především s některými konferenčními akcemi na národní a
mezinárodní úrovni, na jejichž organizaci se COHA podílela a dále pak s propagací a
popularizací orální historie jako specifického kvalitativního přístupu sběru dat ve vztahu ke
zkoumání nedávné minulosti. Zároveň se podařilo završit některé publikační počiny
související s předešlými konferenčními akcemi. Celkově je možné říci, že COHA splnila
v daném období cíle, které si předsevzala.
COHA se v roce 2017 podílela zejména na těchto akcích:
1) ve dnech 15.–16. 2. se členové COHA aktivně zúčastnili V. konference COHA s názvem:
Mnoho tváří orální historie: Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci
v Brně, která byla vedle COHA zorganizována Ústavem pedagogických věd Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity a Moravským zemským muzeem (Brno, konání na FF MU a
v prostorách MZM);
2) ve dnech 2.–3. 6. se Petra Schindler-Wisten, Hana V. Bortlová, Jiří Hlaváček a Pavel
Mücke aktivně podíleli na organizaci XVI. setkání historiků a příznivců orální historie na
téma Metoda orální historie ve výzkumu soudobých dějin pořádaného COHA, COH ÚSD AV
ČR v Praze, FHS UK v Praze, Českým národním komitétem orální historie při AV ČR a
Archivem UP v Olomouci (Sovinec); setkání se aktivně zúčastnili mnozí členové COHA;
3) ve dnech 3. 8.–4. 8. se čestný předseda COHA Miroslav Vaněk na pozvání aktivně
zúčastnil odborného semináře z cyklu Letních škol při XXVII. ročníku Festivalu lidové
kultury Koliesko (Kokava nad Rimavicou, Slovensko), kde vystoupil s příspěvkem o teorii a
metodologii orální historie;
4) ve dnech 13.–15. 9. se členové COHA aktivně zúčastnili XI. sjezdu českých historiků
v Olomouci pořádaného Katedrou historie FF UP a Sdružením historiků ČR;
5) ve dnech 13.–16. 9. se členka výkonného výboru Lenka Krátká aktivně zúčastnila Oral
History Australia Conference 2017 s podtitulem Moving memories: oral history in a global
world, kde přednesla příspěvek s názvem Traveling behind the Iron Curtain as a part of one’s
business (Business trips of Czechoslovak businessmen, seafarers, and air hostesses in 1970s
and 1980s);
6) dne 10. 11. Miroslav Vaněk a Pavel Mücke vystoupili v rámci prezentace knihy Velvet
Revolutions pořádané T. G. Masaryk Czech School, Chicago a The Department of Sociology,
Andragogy and Cultural Anthropology (Palacký University Olomouc) v USA se
specializovanými výstupy. Miroslav Vaněk zde přednesl příspěvek s názvem Us and Them, or
Identification with the Political System; Pavel Mücke zde přednesl příspěvek s názvem Let´s
go abroad! or Frames and Changes of Czechoslovak/Czech Travelling and Tourism before
and after Velvet Revolution in historical perspectives;
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7) dne 6. 12. se Miroslav Vaněk a Petra Schindler na Ústavu etnológie SAV v Bratislavě
aktivně zúčastnili workshopuSocialistické obrazy súčasnosti, na němž prezentovali
uskutečněné a probíhající orálně-historické projekty Česká společnost v období normalizace a
transformace a Studentská generace roku 1989 v časosběrné perspektivě: Životopisná
interviews po dvaceti letech.
V lednu 2017 vyšla kolektivní monografie s názvem Na hranicích mezi minulostí a
přítomností: Současné perspektivy orální historie (vydána COHA ve spolupráci s FF
Ostravské univerzity).
Na začátku ledna 2017 byly zásluhou Jiřího Hlaváčka zprovozněny nové webové stránky
COHA a díky iniciativě Petry Adámkové zakoupena nová doména www.coha.cz.
Petra Adámková iniciovala vznik asociačního Newsletteru v online podobě s periodicitou
minimálně 2x ročně. Newsletter je rozesílán všem členům COHA mailem.
V průběhu roku 2017 se členové COHA aktivně zúčastnili propagace organizace
„dvouročníku“ soutěže COHA o nejlepší studentské práce (tvůrčí kolektiv Petra Adámková,
Jiří Hlaváček a Pavel Mücke se staly autory nového názvu ceny „Zlatý diktafon“); posléze se
v listopadu 2017 všichni členové výkonného výboru aktivně zúčastnili vyhodnocení došlých
prací. Petra Adámková a Jiří Hlaváček se také aktivně podíleli na následné popularizaci
výsledků ceny.
Na podzim 2017 byla díky Jiřímu Hlaváčkovi podána žádost o finanční dílčí podporu na
(spolu)zorganizování workshopu na Sovinci z prostředků Rady vědeckých společností ČR.

Členská základna COHA
(stav k 31. 12. 2017 dle zaplacených členských příspěvků)
Počet institucionálních členů:

12

(v roce 2016: 12 členů)

Počet individuálních členů:

53

(v roce 2016: 53 členů)

Aktuální stav k 1. 3. 2018
Počet institucionálních členů:

13

Počet individuálních členů:

54
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Hospodářské výsledky v roce 2017
Příjmy:
Členské příspěvky
= 22 000,Dotace AV ČR (5. ročník ceny COHA)
= 15 000,Konferenční poplatky (Brno 2017)
= 11 472,Konferenční poplatky (Sovinec 2017)
= 1 500,_________________________________________________________________________
Příjmy celkem:

= 49 972,-

Výdaje:
Výdaje dle stanov (bank. popl., pronájem domény, val. hromada, členství v IOHA) = 5 411,Studentská cena COHA (částečně hrazeno z dotace AV ČR)
= 30 000,Organizace konference (Brno 2017)
= 31 915,Organizace workshopu (Sovinec 2017)
= 3 975,__________________________________________________________________________
Výdaje celkem:

= 71 301,-

ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI:

- 21 329,- Kč

ZŮSTATEK V POKLADNĚ NA BĚŽNÉM ÚČTU COHA KE DNI 31. 12. 2017
Bankovní účet:
Pokladna:

= 15 132,- Kč
=
421,- Kč

Pohyby na bankovním účtu lze sledovat online přes transparentní účet vedený u Raiffeisen
Bank ČR. Aktuální stav k nahlédnutí na webových stránkách.
Aktuální stav k 1. 3. 2018
Bankovní účet:

= 24 943,- Kč

Pokladna:

=

671,- Kč
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Cíle a plány COHA do budoucnosti

Konkrétní cíle COHA v roce 2018:
1) Aktivní podíl na účasti a propagaci na ESSHC kongresu 2018 (Belfast – Velká
Británie), XX. IOHA konference (Jyväskylä – Finsko) a 52th OHA and CANOHA
Annual Meeting (Montreal – Kanada);
2) Realizace XVII. ročníku orálně-historického workshopu na Sovinci (7.–9. červen
2018);
3) Vypracování doporučení ke vztahu orální historie a evropské směrnici o GDPR,
která vejde v platnost v květnu 2018.

Konkrétním střednědobým cílem je hledání lokálního organizátora VI. konference COHA,
která by se měla uskutečnit v roce 2019.

Všeobecné dlouhodobé plány a cíle:
COHA chce i nadále pokračovat v intenzívní propagaci organizace směrem navenek
(mediální výstupy, sociální sítě apod.) s cílem zvýšit povědomí o existenci naší organizace
mezi odbornou, studující i laickou veřejností. Její členové by si měli udržet alespoň
elementární míru zapojení do aktivit a chodu asociace (např. aktualizací webových stránek,
zasíláním novinek, zpráv, oznámení o konferencích etc.) a snažit se získat nové členy z řad
osob i institucí, které projevují vážný zájem o metodu orální historie.

Předložil:
Doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
předseda České asociace orální historie, z. s.
V Praze, dne 1. března 2018
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