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REDAKČNÍ ÚVODNÍK / EDITORIAL COMMENT

Podzim 2022 ve znamení studentské vědecké kon-
ference Historie a současnost – vzdělávání v době 
pandemie/ Autumn 2022 and student scientific 
conference History and the present – Education in 
the time of a pandemic

Marie Fritzová

Vážení čtenáři časopisu MEMO, v tomto editoriálu bych chtěla volně navá‑
zat na naši pozvánku z minulého čísla, ve které jsme vás informovali o při‑
pravované studentské vědecké konferenci. Tato konference Katedry historie 
Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s naším výzkumným střediskem 
SOHI je tedy zdárně za námi. Tato studentská vědecká konference, která proběhla 
21. října 2022, se věnovala tématům spojeným s výukou během pandemické 
doby. Studenti prezentovali své výzkumné projekty, které byly většinou realizo‑
vány právě metodou orální historie. Metoda orální historie nám přináší možnosti 
kvalitativního výzkumu takto aktuálních témat, kdy se současnost proměňuje 
v minulost a my jsme tohoto přerodu bezprostředními svědky. Konference byla 
velice podnětná a nechyběla zajímavá diskuse po každém tematickém bloku. Na 
konferenci jsme přivítali tři hosty. Dr. Taťánu Součkovou z Katedry historických 
vide a vide z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, Dr. Gabrielu Fatkovou 
z Katedry antropologie FF Západočeské univerzity v Plzni a Dr. Kubíkovou 
z katedry Psychologie FPE Západočeské univerzity v Plzni.

Tímto bych výše zmíněných kolegyním chtěla poděkovat za jejich účast, 
pomoc při moderování jednotlivých panelů i přínosnou diskusi. Všichni orga‑
nizátoři si přejí, aby letošní první ročník studentské vědecké konference byl 
úspěšně následován dalšími ročníky. O průběhu konference se více dozvíte 
v sekci Zpráv. Jednotlivé příspěvky, které zazněly na konferenci, jsou dále před‑
staveny v sekci Materiály a rozhovory.

Další konference, která se nezadržitelně blíží, je v pořadí již VIII. mezinárodní 
konference České asociace orální historie, která se ve dnech 9.–10. února 2023 
koná v Bratislavě a o které jsme vás již informovali v čísle minulém. Těšíme se, 
že se právě v Bratislavě opět po dvou letech setká velké většina příznivců orální 
historie a moderních dějin.
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Číslo, které právě držíte v rukách, obsahuje kromě zajímavých informací 
o naší nedávné konferenci, ještě dvě velice zajímavé studie. Studie Pavla Jonáka 
se věnuje vývoji českého tvůrčího psaní v prvních dvou porevolučních dekádách 
a dokumentuje průběh výzkumného projektu České tvůrčí psaní pohledem jeho 
zakladatelů. Pavel Jonák metodou orální historie dokumentuje tento vývoj, histo‑
rický kontext doplňuje zdařilou analýzou vzniku, etablovaní a současnému stavu 
právě metody/disciplíny tvůrčího psaní v českém akademické prostředí.

Druhá studie přináší poutavý vhled do struktury vzdělávacího systému 
posledních dvou generací carské rodiny Romanovců. Autorkám Aleně Dufkové 
a Heleně Výchovské se podařilo velice plasticky a poutavě vylíčit toto období 
pomocí analýzy deníků, korespondence a dalšího archivního materiálu.

V sekci Materiály a rozhovory také naleznete velice zajímavý rozhovor 
prof. Jana Kumpery s prof. Miroslavem Hrochem. Za celou redakci bych vám 
chtěla popřát krásný a pokud možno poklidný rok 2023.


