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Vyhlášení výsledků soutěže ,,Zlatý diktafon“237 

Dne 3. 3. 2018 byly na valném shromáždění České asociace orální historie (COHA) 

slavnostně předány ceny Zlatý diktafon vítězům ve třech kategoriích: základní, střední 

a vysoké školy. Cena COHA Zlatý diktafon oceňuje nejlepší projekty žáků a studentů 

za poslední dva školní/akademické roky, které byly vypracovány metodou orální 

historie, tedy laicky „vyzpovídáním pamětníků“ daných událostí. 

„Metoda orální historie je v dnešní době často používaná nejen historiky, ale 

i laickou veřejností. Má ale svá určitá pravidla, která se snažíme studenty učit už od 

základní školy,“ říká Pavel Mücke, dosavadní předseda výkonného výboru České 

asociace orální historie a dodává: „Jsme velmi rádi, že 5. ročník této ceny vzbudil ve 

větší míře zájem u základních škol. Vítězná práce v této kategorii ukazuje, že i žáci 8. 

tříd dokáží s metodou orální historie dobře pracovat.“ 

Jednou z nejzajímavějších prací napříč kategoriemi, kterou Výkonný výbor 

COHA ocenil 1. místem, byla diplomová práce Venduly Novákové. Ta se věnuje 

generačním proměnám skautských idejí po roce 1945 na příkladu vzpomínek tří 

generací českých skautů a skautek z pražského 18. střediska Kruh. Porotu zaujala 

především kvalita analytického zpracování a interpretační schopnosti autorky. 

 

Kategorie základní školy: 

1. místo Šimon Cibulka, Julie Cibulková, Luka Brajanoski 

Žijí mezi námi (film), Základní škola Mendíků, Praha 4 

 

2. místo Eda Chalupa, Markéta Michalíková, Niky Heryčová, Veronika Štechrová 

Časopis Mendík: Útěk z Jugoslávie, Základní škola Mendíků, Praha 4 

 

3. místo Šárka Faicová 

Zakládání JZD v Liběticích v roce 1957, Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy 

 

                                                           
237 Oznámení převzato z oficiálních stránek COHA viz: Vyhlášení výsledků soutěže „Zlatý diktafon“ | 
Česká asociace orální historie [Online] Dostupné z URL: <http://www.coha.cz/vyhlaseni-vysledku-

souteze-zlaty-diktafon/> [Cit. 2018-06-15]. 
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Kategorie střední školy: 

1. místo Michaela Ondráčková 

Druhá světová válka na Mladoboleslavsku: zaměřeno na Mladou Boleslav 

Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav 

 

2. a 3. místo neuděleno 

 

Kategorie vysoké školy: 

1. místo Mgr. Vendula Nováková 

Generační proměny skautských idejí po roce 1945 na příkladu 18. střediska Kruh 

FHS UK, Praha 2016 

 

2. místo Mgr. Markéta Foitová 

Generace Y: Sondy do života první české porevoluční generace 

FHS UK, Praha 2017 

 

3. místo Mgr. Barbora Podškubková 

Kubisté sobě. Funkcionáři Filmového klubu v Uherském Brodě v letech 1976-1989 

FF MU, Brno 2017 
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