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VI. mezinárodní konference České asociace orální 
historie

Štěpánka Skálová – Radek Švec

Ve dnech 6. a 7. února 2019 se na půdě Filozofické fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci konala VI. mezinárodní konference České asociace orální historie, 
jejíž podtitul nesl název Od demokratizace k demokracii: Orální historie ve vý-
zkumu soudobých dějin. V rámci letošního ročníku bylo v zaplněných přednáš-
kových sálech předneseno 30 příspěvků, které zazněly v několika paralelních 
sekcích rozčleněných dle následujících tematických okruhů: Dějinné mezníky 
z perspektivy orální historie, Orální historie a militární dějiny, Teorie a meto-
dologie orální historie, Etnická a regionální identita v orální historii, Orální 
historie a dějiny socialismu, Orální historie a kultura. Západočeskou univerzitu 
v Plzni v tomto roce reprezentovali tři přednášející, Marie Fritzová, Štěpánka 
Skálová a Radek Švec.

Ještě před začátkem příspěvků v paralelních sekcích bylo dopoledne prvního 
dne konference zasvěceno samostatnému bloku věnovanému rozsáhlému a dlou-
hodobému kolektivnímu výzkumu sledujícímu Studentskou generaci 1989. 
O nejrůznějších aspektech týkajících se teorie i praxe tohoto projektu hovořilo 
šest řečníků.

V první paralelní sekci zabývající se Dějinnými mezníky z perspektivy orální 
historie vystoupila Štěpánka Skálová analyzující ve svém vystoupení vzpomínky 
dětí a mládeže na březen 1939, které následně srovnávala s interpretací ve škol-
ních učebnicích vydaných v době protektorátu, socialismu a v době po roce 1989. 
Příspěvky Marie Barešové, Hany Hlôškové a Ottona Ovidiho mapovaly události  
zlomového roku 1968, konkrétně utlačování československé kinematografie, vzpo-
mínky „obyčejných“ lidí žijících v Československu či strasti italských dělníků.

Druhá paralelní sekce zaměřená na Orální historii a militární dějiny nabídla 
posluchačům čtyři zajímavé příspěvky. Petr Wohlmut uvedl tento blok teoretic-
kým pohledem na vojenské dějiny. Jiří Hlaváček pak nastínil možnosti probí-
hajícího výzkumu zaměřeného na fenomén základní vojenské služby po roce 
1968 očima pamětníků. O době nedávno minulé, o roce 2017, hovořil Pavel 
Stehlík a to v souvislosti s výzkumem mezi českými příslušníky vojenské mise 
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v Mali. Tento blok uzavřel Radek Švec, který mapoval problematiku pomocných  
technických praporů a který ve svém příspěvku seznámil posluchače s osobními 
prožitky narátorů, kteří sloužili u těchto praporů.

Následující blok dvou paralelních sekcí se zabýval Teorií a metodologií orál-
ní historie a Etnickou a regionální identitou v orální historii. V rámci druhého 
bloku vystoupila jako zástupce kolektivního biografického výzkumu zabývající-
ho se národnostními menšinami na území České republiky Marie Fritzová. Stále 
probíhající bádání demonstrovala na příkladu vietnamské menšiny. Poté se slova 
ujala Irena Cejpová a hovořila o problematice sbírání pamětí v několika severo-
českých regionech. Jana Poláková přednesla výsledky již dokončeného výzku-
mu týkajícího se řecké menšiny. Své vystoupení doplnila částí dokumentárního 
filmu. Blok uzavřela Klára Kohoutová s prezentací zobrazující komparativní 
analýzu týkající se pamětních míst spojených s romskou historií.

Po skončení konferenčních příspěvků proběhlo setkání členů COHA spojené 
se seznámením s výroční zprávou o činnosti asociace za rok 2018. Poté následo-
vala schůze výkonného výboru COHA. Ve večerních hodinách se pak účastníci 
konference přesunuli do budovy Konviktu, kde proběhlo neformální společenské 
setkání.

Konference pokračovala druhého dne znovu ve dvou paralelních blocích, 
Orální historie a kultura a Orální historie a dějiny socialismu. V bloku věnova-
ném dějinám socialismu Oto Polouček představil projekt zkoumající proměny 
společenského a kulturního života v jihomoravských vesnicích. Dále vystoupil 
Michal Louč, který se zabývá tématem československého vězeňství očima pa-
mětníků mezi lety 1965 a 1992. Současný stav svého bádání v oblasti cestování 
mládeže v 70. až 90. letech přednesla Radmila Kaděrová. Celou konferenci uza-
vřeli Michal Šimáně a Jiří Zounek příspěvkem zabývajícím se vhledem do života 
žáků v příhraničním regionu před rokem 1989.

Konferenci hodnotíme jako velmi vydařenou, a to jak obsahově, tak i organi-
začně. Již se těšíme na další, která se uskuteční opět za dva roky.
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