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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
komitétu orální historie do asociace.
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Nejvýznamnější akce a události roku

Rok 2021 byl obdobně jako předcházející významně ovlivněn pandemií Covid-19, což se
negativně promítlo také do aktivit asociace, které musely být vzhledem k přísným
epidemiologickým opatřením během roku významně omezeny.
I přes tento nepříznivý vývoj se však podařilo zorganizovat dvě dlouhodobě plánované
významné akce, tj. mezinárodní konferenci COHA a tradiční workshop orální historie na
hradě Sovinci.
VII. mezinárodní konference COHA s podtitulem ,,Orální historie v čase krizí“ se uskutečnila
ve dnech 18.–19. 2. 2021 v prostorách budovy Fakulty humanitních studií UK v pražské Troji
a zaměřila se na teoretické, metodologické, etické a technické ospekty realizace orálněhistorického výzkumu v nepříznivých podmínkách různého druhu (s důrazem na období
koronavirové pandemie). Konferenci, které se zúčastnilo 60 účastníků, včetně 26 aktivních
vystupujících, uspořádala COHA ve spolupráci s Fakultou humanitních studií UK a Ústavem
pro soudobé dějiny AV ČR. Akce byla finančně podpořena dotací od Rady vědeckých
společností ČR a proběhla v souladu s aktuální pandemickou situací v hybridní podobě.
Záznam konference je volně dostupný na YouTube kanálu Ústavu pro soudobé dějiny AV
ČR. Významným zahraničním hostem, který přednesl úvodní příspěvek, byl přední italský
orální historik Alessandro Portelli. Výstupem z konference bylo tematické číslo časopisu
MEMO, jehož vydání finančně podpořila COHA, a které je taktéž volně dostupné ke stažení
na stránkách Střediska orální historie ZČU Plzeň.
XIX. mezinárodní setkání historiků a příznivců orální historie na hradě Sovinci se uskutečnilo
ve dnech 10.–12. 6. 2021. Akci uspořádala COHA ve spolupráci s Archivem Univerzity
Palackého, Centrem orální historie při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Fakultou
humanitních studií UK a správou hradu Sovinec. Workshopu se zúčastnilo celkem 40
účastníků, včetně 27 aktivních vystupujících.
V červenci 2021 se uskutečnila online mezinárodní konference IOHA, které se za COHA
zúčastnili se svými příspěvky Jiří Hlaváček a Lenka Krátká.
V září 2021 byla svolána volební valná hromada, na níž byl zvolen nový výkonný výbor
v čele s dosavadním předsedou dr. Jiřím Hlaváčkem a revizní komise, jejíž předsedkyní se
stala dr. Lucie Marková.
Na podzim 2021 byla podána žádost o finanční podporu z prostředků Rady vědeckých
společností ČR, a to na organizaci jubilejního XX. mezinárodního setkání na hradě Sovinci.
V listopadu 2021 také vypršel termín pro přihlašování do VII. ročníku soutěže ,,Zlatý
diktafon“: o nejlepší studentskou práci realizovanou metodou orální historie a do konce roku
výkonný výbor na základě hlasování rozhodl o výsledcích soutěže, které budou uveřejněny
v únoru 2022. Na konci roku výkonný výbor zahájil jednání s IOHA o možném pořádání
mezinárodní konference IOHA v roce 2025 v Praze. Koordinátorem jednání byla v této věci
jmenována místopředsedkyně COHA dr. Jana Wohlmuth Markupová.
Celkově je tedy možné konstatovat, že COHA splnila v daném období cíle, které si
předsevzala, a to navzdory nepříznivým epidemiologickým podmínkám.

4

Členská základna COHA

Stav k 31. 12. 2021 dle zaplacených členských příspěvků
Počet institucionálních členů:
Počet individuálních členů:

12
52

(+1 oproti loňskému roku)
(+4 oproti loňskému roku)
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Hospodářské výsledky

Příjmy:
Členské příspěvky
= 33 930,Dotace AV ČR (organizace mezinárodní konfrence)
= 20 000,___________________________________________________________________________
Příjmy celkem:

= 53 930,-

Výdaje:
Výdaje dle stanov (bank. popl., pronájem domény, členství v RVS, valná hrom.) = 4 210,Návrh a šablona nové podoby diplomu v rámci soutěže ,,Zlatý diktafon“
= 3 500,Organizace mezinárodní konference (Praha)
= 24 487,Organizace mezinárodního workshopu (Sovinec)
= 14 957,___________________________________________________________________________
Výdaje celkem:

= 47 154,-

ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI:

+ 6 776,- Kč

ZŮSTATKY V POKLADNĚ A NA BĚŽNÉM ÚČTU COHA KE DNI 31. 12. 2021
Bankovní účet:
Pokladna:

= 56 678,- Kč
= 387,- Kč
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Cíle a plány COHA do budoucnosti

Konkrétní cíle COHA v roce 2022:
1) organizace jubilejního XX. workshopu orální historie na hradě Sovinci (červen
2022);
2) účast zástupců COHA na mezinárodní orálně-historické konferenci v Polsku
(červen 2022);
3) hledání organizátora VIII. mezinárodní konference COHA v roce 2023;
4) usilovat o získání pořadatelství IOHA konference v Praze v roce 2025;
5) propagace časopisu MEMO a publikační činnost členské základny v něm;
6) hledání cest k rozšíření individuální i institucionální členské základny COHA.
Střednědobé cíle:
1) zapojení do podávání grantových a dotačních žádostí
2) účast zástupců COHA na IOHA konferenci v Rio de Janeiro v roce 2023
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. Lucie Marková, Ph.D.
předsedkyně revizní komise COHA

V Praze, dne 31. ledna 2022
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