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REDAKČNÍ ÚVODNÍK / EDITORIAL COMMENT 

 

Co přinesla první polovina roku 2016 

 

Marie Fritzová 

V první polovině roku 2016 se časopis MEMO dočkal několika změn, které mají vést 
především k jeho zkvalitnění. Kromě dílčích úprav, týkající se požadavků na samotné 
články, byl rozšířen okruh témat, se kterými se studenti a vědečtí pracovníci mohou 
zapojit do jeho tvorby. Časopis nyní vítá témata věnující se nejen orální historii, ale 
také soudobým dějinám či antropologickým a sociologickým studiím, které využívají 
metody orální historie. Těšíme se především na studie a odborné články od vás 
mladých akademických pracovníků a pracovnic, ale také od vás studentů a studentek 
historie, antropologie či sociologie. 

Také naše výzkumné středisko SOHI rozšířilo svoje pole působnosti a již 
druhým rokem naplňuje své pedagogické poslání prostřednictvím celoroční soutěže 
pro druhý stupeň základních škol a osmiletých gymnázií v Plzeňském kraji. II. ročník 
soutěže SOHI byl letos navíc podporován statutárním městem Plzeň a tak se podařilo 
propojit vědeckou sféru s veřejným prostorem. Letošní ročník soutěže nesl název: 
„P říběh významného rodáka nebo zajímavé osobnosti žijící v našem městě/obci“.  
Sešlo se několik desítek velice zajímavých prací z osmi různých škol Plzeňského 
kraje. Více se o II. ročníku soutěže můžete dozvědět v sekci věnované aktuálním 
zprávám. Naše výzkumné středisko SOHI navíc od května letošního roku spustilo 
nové internetové stránky, které můžete navštívit na adrese: 
http://www.sohi.maweb.eu/. Zde také naleznete veškerá dosud vydaná čísla časopisu 
MEMO a další aktuality. 

V aktuálním čísle MEMO 1/2016 se kromě zajímavých studií od 
doktorandky Klary Kohoutové, která působí na Spoločenskovednom ústave Centra 
spoločenských a psychologických vied SAV v Košicích, doktoranda Martina 
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Flosmana, který působí na Fakultě filozofické v Ústí nad Labem a mého příspěvku, 
dozvíte celou řadu aktualit z dění v oblasti orální historie, průběh i foto z nedávno 
konaných konferencí a také zajímavý rozhovor s profesorkou Danuší Bělohlávkovou, 
významnou pedagožkou, didaktičkou a společensko-kulturní osobností města Plzně. 
Děkujeme za vaši přízeň a případnou spolupráci na tvorbě dalších čísel našeho 
katedrálního časopisu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


