
 

  
 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

jedním z hlavních cílů České asociace orální historie (COHA) je podpora vzájemných setkávání 

badatelek a badatelů realizujících své výzkumy prostřednictvím orální historie. Taková setkání 

(spolu)pořádaná COHA se s velkým úspěchem uskutečnila v Českých Budějovicích (2009),  

v Nečtinech u Plzně (2011), v Pardubicích (2013) a naposledy v Ostravě (2015).  

 

Cílem setkávání je nejen seznámení s výsledky projektů za uplynulé období, ale i diskuse nad 

společnými teoretickými, metodologickými, etickými, právními, didaktickými či mediálními 

problémy a výzvami v českém, ale také mezinárodním kontextu.  

 

Vhodným místem pro konání další konference se jeví město Brno jako příklad významného 

regionálního centra oplývajícího nejen dlouhou historickou a industriální tradicí, které se díky 

následování řady progresivních trendů (např. v univerzitní sféře, kultuře či výzkumu) může stát 

místem promýšlení minulého dědictví tváři v tvář současnosti a blízké budoucnosti.  

 

I proto si Vás COHA ve spolupráci s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity (FF MU)  

a Etnografickým ústavem Moravského zemského muzea (EÚ MZM) dovoluje pozvat k účasti na 5. 

konferenci COHA pořádané pod záštitou děkana FF MU, prof. PhDr. Milana Pola, CSc., s názvem 

 

Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, výuce i popularizaci.   

 

Konference s mezinárodní účastí se uskuteční ve dnech 15. – 16. února 2017 v prostorách FF MU  

v Brně.  

 

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 výzkumu  

Orální historie v muzejní praxi 

Orální historie a její využití ve vzdělávání  

Popularizace orální historie. 

 

Konferenčními jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina.  

 

Důležitá data 

 

Uzávěrka pro odeslání přihlášek na konferenci: 1. prosince 2016  

Oznámení o přijetí příspěvků a další informace: 2. ledna 2017  

Zveřejnění konferenčního programu: 23. ledna 2017 

 

Přihlášky (viz zvláštní soubor) posílejte v elektronické podobě jako přílohu e-mailu na adresu: 

coha2017@phil.muni.cz 

    

 



Organizátoři si vyhrazují právo na výběr konferenčních příspěvků.  

 

Konferenční poplatek činí 300,- Kč (či 10 EURO). Poplatek zahrnuje konferenční materiály, 

příspěvek na občerstvení během konference i společenský večer. Členové COHA, akademičtí 

pracovníci a studenti FF MU jsou od konferenčního poplatku osvobozeni.  

 

Informace k platbě konferenčního poplatku naleznete v přihlášce. 

 

Další aktuální informace vám budou zasílány na e-mail uvedený v přihlášce a budou též zveřejňovány 

na webových stránkách Ústavu pedagogických věd FF MU1 a COHA2. 

 

 

Věříme v brzké shledání s Vámi v Brně.  

 

Za organizační výbor konference se na spolupráci těší  

 

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

Doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (Ústav pedagogických věd FF MU) 

Mgr. Jana Poláková, Ph.D. (EÚ MZM). 

 

*** 

 

Organizační výbor zodpovědný za vědeckou a organizační část konference má toto složení:  

 

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

Doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (Brno) 

Mgr. Jana Poláková, Ph.D. (Brno) 

PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. (Praha) 

Mgr. et Mgr. Lenka Krátká (Praha)  

Mgr. Jiří Hlaváček (Praha) 

Mgr. Michal Šimáně (Brno) 

Doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (Brno) 

Mgr. Pavla Šimková (Brno) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 http://www.phil.muni.cz/wupv  
2 www.oralhistory.cz          
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