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„Zlatý diktafon“: Soutěž o nejlepší studentskou 
práci realizovanou metodou orální historie

Soutěž „Zlatý diktafon“ vypisuje Česká asociace orální historie vždy jednou 
za dva roky ve třech kategoriích: základní školy, střední školy a vysoké školy. 
K hodnocení jsou přijímány práce, které vznikly nebo byly obhájeny v období 
posledních dvou let.

Požadavky na přijetí práce do soutěže
Individuální či skupinová autorská práce založená na základě vlastního výzku-
mu. Do soutěže budou přijaty seminární / ročníkové / bakalářské / diplomové 
či jiné práce, které ve výzkumu stanoveného tématu využívají metodu orální 
historie. Do soutěže lze zařadit pouze původní práce, které se dosud neumístily 
v jiných soutěžích. Do soutěže budou zařazeny i práce cizojazyčné. Každou stu-
dentskou práci zařazenou do soutěže individuálně posoudí členové výkonného 
výboru COHA. O konečném pořadí rozhoduje výkonný výbor hlasováním.

Kritéria hodnocení
Celkový přínos, originalita tématu, formální i obsahová úroveň zpracování, prá-
ce s použitou literaturou a prameny, metodika výzkumu, analýza a interpretace 
orálně -historických rozhovorů.

Doporučení
Každá studentská práce musí mít svého navrhovatele (ZŠ/SŠ/VŠ učitel), který 
práci do soutěže doporučí. Práce navržené do soutěže posílejte v elektronické 
podobě spolu s doporučením na e -mailovou adresu info@coha.cz nebo písemně 
na adresu Česká asociace orální historie, Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1.
Vyhlášení výsledků se uskuteční na valném shromáždění COHA v sídle AV ČR 
(Národní 3, Praha 1). O přesném termínu valné hromady budou vítězové infor-
mováni e -mailem s dostatečným předstihem.

Ocenění
Tři nejlepší práce vyhodnocené v každé kategorii získají certifikát o umístění 
v soutěži a finanční odměnu. Oceněny budou pouze mimořádné studentské prá-
ce. Pokud se v ročníku soutěže žádná taková práce neobjeví, COHA si vyhrazuje 
právo ocenění ani finanční odměnu v dané kategorii neudělit.

Uzávěrka příštího 7. ročníku soutěže je 17. listopadu 2021. V současnosti tedy 
lze zasílat práce, které vznikly nebo byly obhájeny v letech 2020-2021.


