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Zprávy / Chronicle

Výsledky VII. ročníku soutěže „Zlatý diktafon“ 1

V Praze, dne 4. února 2022 proběhlo vyhlášení výsledků VII. ročníku soutěže, 
Zlatý diktafon“ o nejlepší studentskou práci realizovanou metodou orální 
historie (2020–2021). Výsledné pořadí bylo sestaveno na základě hlasování 
výkonného výboru COHA. Oficiální vyhlášení výsledků včetně předání finanční 
a věcné odměny oceněným se uskutečnilo v budově Ústavu pro soudobé dějiny 
AV ČR, v. v. i., v pátek 4. února 2022 od 11:00. Diplomy oceněným slavnostně 
předal prof. Miroslav Vaněk, čestný předseda asociace.

Kategorie základní školy:

1. místo Aisha Alwail: Život v době covidové aneb učíme se věci nové 
[dokumentární video] 22. základní škola, Plzeň

2. místo Kristýna Strnadová: Můj život v době covidové [studentská práce] 
Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy

3. místo žáci 2. stupně Sovětské: Milovice očima pamětníků [výroční publikace] 
Základní škola Juventa, Milovice

Kategorie střední školy:

Výkonný výbor se na základě společného usnesení rozhodl v rámci VII. ročníku 
v této kategorii 1.–3. místo neudělovat.

Čestné ocenění Jan Bryja – Dědoušek: pořizování záznamu vzpomínek pamětníka 
a práce s ním [seminární práce] Gymnázium Třebíč

Kategorie vysoké školy:

1. místo Mgr. Přemysl Vacek: Barokáři: Historicky poučená interpretace staré 
hudby v Česku očima jejích aktérů [diplomová práce] Fakulta humanitních studií 
Univerzity Karlovy

2. místo Bc. Marie Jiřičková: Dopady, Akce P“ pohledem rodiny řeckokatolického 
kněze [bakalářská práce] Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

3. místo Mgr. Jakub Vítovec: Pohostinství na Sušicku v období tzv. normalizace 
[diplomová práce] Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita
 1 Převzato z: http://www.coha.cz/wp‑content/uploads/2022/02/Vysledky‑VII.‑rocnik‑2020‑2021.pdf 
[Cit. 2022‑08‑08].
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Všem oceněným srdečně gratulujeme.
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,,Zlatý diktafon“: Soutěž o nejlepší studentskou 
práci realizovanou metodou orální historie 2

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 výzkumu. 
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 studentskou 
práci zařazenou do soutěže individuálně posoudí členové výkonného výboru 
COHA. O konečném pořadí rozhoduje výkonný výbor hlasováním.

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 
informováni 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 práce. 
Pokud se v ročníku soutěže žádná taková práce neobjeví, COHA si vyhrazuje 
právo ocenění ani finanční odměnu v dané kategorii neudělit.

Uzávěrka 8. ročníku soutěže je 17. listopadu 2023. V současnosti tedy lze 
přihlašovat a zasílat studentské práce, které vznikly (nebo byly obhájeny) v letech 
2022–2023.

 2 Přejato z: http://www.coha.cz/aktivity/soutez/ [Cit. 2022‑08‑08].
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CFP: 8. mezinárodní konference COHA 
(9.–10. 2. 2023, Bratislava)
Call for abstracts 3

Česká asociace orální historie, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Ústav 
etnologie a sociální antropologie SAV, v. v. i., a Katedra etnologie Filozofické 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě vyzývají k přihlášení příspěvků na 
8. mezinárodní konferenci České asociace orální historie „Rozděleni, přesto stá‑
le spolu: Hranice v orálně‑historické perspektivě“, která se uskuteční ve dnech 
9.–10. 2. v Bratislavě (Gondova ulice 2).

V roce 2023 si připomeneme 30. výročí rozdělení Československa a vzniku dvou 
samostatných států – České republiky a Slovenské republiky. Vítáme proto ze‑
jména (nikoliv však výlučně) interdisciplinárně laděné příspěvky s teoretickou, 
metodologickou, etickou nebo praktickou reflexí kvalitativních výzkumů reali‑
zovaných za využití metody orální historie v kontextu výzkumu hranic, a to ve 
všech možných významech tohoto slova. Z tohoto důvodu jsme se také rozhodli 
konferenci symbolicky přesunout na Slovensko. Záštitu nad konferencí převzal 
děkan Filozofické fakulty Univerzity Komenského prof. Marián Zouhar.

Anotace svých příspěvků zasílejte do 1. prosince 2022 prostřednictvím online 
přihlášky: https://1url.cz/@coha2023

Konferenční poplatek: 800 Kč (pro členy COHA 400 Kč). Případné dotazy smě‑
řujte na e‑mail info@coha.cz

Organizátoři konference si vyhrazují právo na výběr příspěvků. Rozhodnutí 
o přijetí příspěvků a podrobnější informace k průběhu konference budou účast‑
níkům a účastnicím zaslány nejpozději 20. prosince 2022. Vybrané příspěvky 
budou publikovány v recenzovaném periodiku.

 3 Přejato z:http://www.coha.cz/cfp‑8‑mezinarodni‑konference‑coha‑9‑10‑2‑2023‑bratislava/ 
[Cit. 2022‑08‑08].
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Katedra historie, ZČU a SOHI
Konference: Současnost a historie – vzdělávání 
v době pandemie (21. 10. 2022, Plzeň)
Call for abstracts

Vyhlašujeme Call for Abstracts na studentskou vědeckou konferenci Současnost 
a historie – vzdělávání v době pandemie, která se bude konat v prostorách Fakulty  
pedagogické Západočeské univerzity v Plzni.

Pandemie COVID‑19 přinesla velký zlom ve výuce na všech úrovních. Jakým vý‑
zvám jsme během pandemie museli během výuky a studia čelit? Jak dobu pande‑
mie hodnotí právě samotní studenti? Jaký pokrok jsme během pandemie ve vzdě‑
lání udělali a co je třeba zlepšit? Jaké další výzvy nám přináší doba po‑covidová?

Tematické okruhy:

1) studentský život během pandemie
2) distanční výuka během pandemie
3) zkoušení a ověření znalostí během pandemie
4) ostatní příspěvky související s tématem vzdělání v době pandemie

Jednacím jazykem konference je čeština, vítané jsou i příspěvky ve slovenštině 
či angličtině. Vybrané příspěvky z konference budou po standardním recenzním 
řízení otištěny v časopisu MEMO.

Konference se bude konat 21. 10. 2022 v prostorách Fakulty pedagogické 
Západo české univerzity v Plzni. (Veleslavínova 42, Plzeň 301 00).

Informace pro autory příspěvků:
•  délka příspěvku je 20 minut
•  deadline pro přihlášení je 15. 9. 2022, abstrakty příspěvků (250 slov) zašlete  
   spolu s přihláškou do 15. 9. 2022 prostřednictvím elektronického formuláře ‑ 
   ‑ https://forms.gle/GxQXnQCaVHNWdbY59
•   s výsledek výběru příspěvků budou autoři abstraktů informování do 30. 9. 2022.
•  účastníci musí být studenti magisterského/doktorského studijního programu
•   v případě dvou či více řečníků musí být alespoň jeden studentem magisterského/ 
   doktorského studijního programu
• v případě zájmu o účasti jiného akademického pracovníka, může být jeho  
   příspěvek zařazen do sekce – host konference
•  za účast na konferenci není požadován žádný poplatek


