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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 zahrnuty do
stanov, patří především dohled nad dodržováním etických a metodologických standardů orální
historie, jejich popularizace a dále pak poskytování technické a metodologické podpory
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 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 stala jednou z velmi aktivních národních asociací sledovaných pro svou
činnost také v mezinárodním měřítku. V roce 2017 se COHA stala oficiálně uznaným
reprezentantem ČR na poli orální historie, když došlo k inkorporaci Českého národního
komitétem orální historie do asociace.
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Nejvýznamnější akce a události roku

Za nejvýznamnější akci loňského roku lze považovat úspěšné zorganizování 6. mezinárodní
konference České asociace orální historie Od demokratizace k demokracii: Orální historie ve
výzkumu soudobých dějin ve dnech 6.–7. 2. v Olomouci. Konference byla uspořádána ve
spolupráci s Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
Archivem Univerzity Palackého, Centrem orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR,
v. v. i. a Pracovištěm Orální historie – Soudobé dějiny Fakulty humanitních studií UK.
V souvislosti s přijetím nového zákona o zpracování osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.)
byla také aktualizována podoba informovaného souhlasu pro účely orálně-historického
výzkumu na webových stránkách asociace. Nové legislativě byly přizpůsobeny také etický
kodex COHA.
Obdobně jako v předcházejících letech byla realizována a splněna také 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 a popularizačními akcemi na národní a
mezinárodní úrovni u příležitosti oslav 30. výročí sametové revoluce.
Na konci roku také zasedl výkonný výbor, aby vyhodnotil 6. ročník soutěže COHA Zlatý
diktafon: o nejlepší studentskou práci realizovanou metodou orální historie za roky 2018–
2019. Slavnostní předání cen se uskuteční na valném shromáždění asociace v únoru 2020. Na
zasedání výkonného výboru také předseda asociace předložil návrh na aktualizaci stanov,
který byl výborem jednomyslně schválen a bude tak předložen ke schválení na valné
hromadě.
Celkově je tedy možné konstatovat, že COHA splnila v daném období cíle, které si
předsevzala.
Zástupci COHA se v roce 2019 zúčastnili zejména těchto akcích:
1) ve dnech 28.–30. 3. se Jiří Hlaváček aktivně zúčastnil International Oral History
Conference: Oral History and Action v Krakově uspořádané Polskou asociací orální historie u
příležitosti 10. výročí jejího založení;
2) ve dnech 23.–26. 11. se zástupci COHA (Miroslav Vaněk, Petra Schindler-Wisten, Lenka
Krátká, Pavel Mücke a Jana Wohlmuth Markupová) aktivně zúčastnili 51st Annual ASEEES
Convention v americkém San Franciscu.
Na podzim 2019 byly podány dvě žádosti o finanční podporu z prostředků Rady vědeckých
společností ČR, a to na organizování 18. setkání historiků a příznivců orální historie na hradě
Sovinci COHA v Olomouci (červen 2020) a proplacení institucionálního členství COHA
v IOHA (období 2020–2021).
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Členská základna COHA

Stav k 31. 12. 2019 dle zaplacených členských příspěvků
Počet institucionálních členů:
Počet individuálních členů:

13
54

(+2 oproti loňskému roku)
(+7 oproti loňskému roku)
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Hospodářské výsledky

Příjmy:
Členské příspěvky
= 23 000,Dotace AV ČR (konference COHA v Olomouci 2019)
= 20 000,Konferenční poplatky (Olomouc 2019)
= 7 795,_________________________________________________________________________
Příjmy celkem:

= 50 795,-

Výdaje:
Výdaje dle stanov (bank. popl., pronájem domény, členství v RVS)
Organizace konference COHA v Olomouci

= 2 605,= 34 385,-

Výdaje celkem:

= 36 990,-

ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI:

+ 13 805,- Kč

ZŮSTATKY V POKLADNĚ A NA BĚŽNÉM ÚČTU COHA KE DNI 31. 12. 2019
Bankovní účet:
Pokladna:

= 53 594,- Kč
=
766,- Kč

Aktuální stav k 21. 2. 2020
Bankovní účet:
Pokladna:

= 44 095,- Kč
=
16,- Kč

(již zahrnuje vyplacení finančního ocenění ve výši 15 000 Kč za Zlatý diktafon)
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Cíle a plány COHA do budoucnosti

Konkrétní cíle COHA v roce 2020:
1) vyhlášení nového ročníku soutěže Zlatý diktafon: o nejlepší studentskou práci
realizovanou metodou orální historie
2) aktualizace stanov COHA a zrušení transparentního účtu asociace (koliduje
s GDPR)
3) organizace pravidelného workshopu orální historie na hradě Sovinci (červen 2020)
4) hledání organizátora a příprava 7. mezinárodní konference COHA v roce 2021
5) účast zástupců COHA na mezinárodní konferenci IOHA v Singapuru (červen
2020)
6) spolupořadatelství návštěvy Alessandra Portelliho v Praze (listopad 2020)
7) nadále pokračovat v rozesílání informačního bulletinu (1–2x ročně členům COHA)
8) propagace časopisu MEMO a publikační činnost členské základny v něm
9) hledání cest k rozšíření individuální i institucionální členské základny COHA
Střednědobé cíle:
1) organizace 7. mezinárodní konference COHA a volební valné hromady v roce 2021
2) zapojení do podávání grantových a dotačních žádostí
3) usilovat o pořadatelství IOHA konference
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:
Mgr. Jiří Hlaváček, Ph.D.
předseda COHA

Ověřil:

Mgr. Hana Bortlová-Vondráková, Ph.D.
předsedkyně revizní komise COHA

V Praze, dne 21. února 2020
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