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Český národní komitét orální historie 

1. Prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, PhD., ÚSD AV ČR, v.v.i.; FHS UK Praha - 
předseda 

2. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D., ÚSD AV ČR, v.v.i.; FHS UK Praha - místopředseda 
3. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D., Středisko OH při Katedře historie PedF ZČU 

Plzeň – tajemník 
členové: 

4. PhDr. Tomáš Bouška, Ph.D., Politictivezni.cz, Praha 
5. PhDr. Oldřich Tůma, PhD., ÚSD AV ČR, v.v.i. 
6. PhDr. Pavel Urbášek, Statutární město Olomouc 

Zpráva za rok 2015  
 V roce 2015 Český národní komitét orální historie (ČNKOH) úspěšně pokračoval v 
rozvíjení své činnosti. Miroslavu Vaňkovi se podporou ČNKOH a též Českého národního 
komitétu historiků podařilo s velkým úspěchem zorganizovat tematický panel („Evening 
session“) s názvem Change of Value – Value of Change: Transforming Societies in Global 
Perspective via Oral History na 22. Mezinárodním kongresu historických věd (ICHS), který 
se uskutečnil 22. – 29. 8. 2015 v čínském Jinanu (blíže viz 
http://www.ichschina2015.org/cms/Agendanew/1083.jhtml ) Miroslav Vaněk zde též 
vystoupil s příspěvkem Why Are We Here? Oral History in Past and Future Perspectives; 
Pavel Mücke zde vystoupil s příspěvkem Changing of Memory During and After Political 
Changes in Czechoslovakia. Organizátor panelu Miroslav Vaněk byl navíc neoficiálně vyzván 
finskou prezidentkou ICHS, Marjattou Hietalou, aby podal žádost na založení mezinárodního 
komitétu orální historie pod hlavičkou ICHS. 
 Další činností pak staly přípravy 19. světového kongresu IOHA, na jehož organizaci 
se ČNKOH a jeho členové velkou měrou podílejí. Kongres se uskuteční mezi 27. 6 až 1. 7. 
2016 v indickém Bangalore. Jak místopředseda ČNKOH P. Mücke z pozice člena výkonného 
výboru IOHA a regionálního zástupce pro Evropu, tak i předseda ČNKOH, prof. M. Vaněk, 
z pozice člena International Committe Oral History Association (OHA) poskytli místnímu 
organizačnímu výboru své zkušenosti z pořádání předešlých kongresů. P. Mücke se navíc 
aktivně zúčastnil činnosti v rámci IOHA Scholarship Committe (jako jeho předseda). Oba se 
také se také podíleli na propagaci 19. IOHA kongresu v české a slovenské badatelské obci a 
také mezi kolegy z dalších evropských a mimoevropských zemí. Podobně se podíleli na 
propagaci European Social Science Conference (ESSHC), která se uskuteční 30. 3. – 2. 4. 
2016 ve Valencii. 
 Členové komitétu Miroslav Vaněk a Pavel Mücke se 20. 3. 2015 zúčastnili jednání 
se zástupci Polish Oral History Association (v rámci 4. konference COHA konané v Ostravě). 
Návazná jednání se uskutečnila 18. 9. 2015 doplněná o zástupce ukrajinské orálně historické 
komunity v polské Lodzi (v rámci konference Oral History in Central-Eastern Europe: 
Current Research Areas, Challenges and Specificity), kde byla diskutována možnost podávání 



společných mezinárodních projektů a také výměnných pobytů (Jagellonian University v 
Krakově). Dne 16. 10. 2015 se pak Miroslav Vaněk a Pavel Mücke zúčastnili jednání 
International Committe OHA (v rámci 49th Annual Meeting, Tampa, Florida, USA), kde 
informovali přítomné členy o průběhu ICHS v Jinanu a také o přípravách IOHA kongresu 
v Bangalore. 
Dne 29. 1. 2015 se Miroslav Vaněk se na pozvání aktivně zúčastnil Humanities in the 
European Research Area (HERA) Joint Research Program Matchmaking Event (Tallin, 
Estonsko), kde informoval řadu zájemců o dění v oblasti české orální historie získal zde řadu 
potenciálních spolupracovníků pro mezinárodní projekty z Francie a Polska. 
Na sklonku prosince 2015 pak v nakladatelství Oxford University Press vyšlo dlouho 
připravované dílo z dílny M. Vaňka a P. Mückeho (Velvet Revolutions. An Oral History of 
Czech Society), které je pokusem o shrnutí bádání na poli orální historie a dějin české 
společnosti po roce 1968. Tato kniha by se (v případě úspěchu mezi čtenáři) mohla stát 
prvním z řady domácích orálně historických děl vydávaných na mezinárodní scéně. 
 
Zasedání ČNKOH v roce 2015 
 10. 6. 2015 (Sovinec), za účastí prof. M. Vaňka, dr. P. Mückeho a dr. P. Urbáška 
 17. 8. 2015 (Olomouc), za účastí prof. M. Vaňka, dr. P. Mückeho, dr. N. Morávkové a dr. P. 
Urbáška 
 
23. 8. 2015 (Jinan), za účastí prof. M. Vaňka, dr. P. Mückeho a dr. O. Tůmy 
 
4. 12. 2015 (Praha), za účastí prof. M. Vaňka, dr. P. Mückeho, dr. O. Tůmy a dr. T. Boušky 
 
 Zasedání ČNKOH se věnovala především přípravě panelu tematického panelu 
(„Evening session“) na 22. Mezinárodním kongresu historických věd v Jinanu 2015 a také 
organizace světového kongresu IOHA v Bengalúru (2016), kterého by se měla zúčastnit 
početná česká delegace a kde se také uskuteční jednání výkonného výboru IOHA (jehož je P. 
Mücke členem a jedním ze zástupců za Evropu) a také nové volby do statutárních orgánů 
IOHA. Též byla diskutována otázka spolupráce s dalšími partnery na poli orální historie 
(především s Českou asociací orální historie), tvorba publikačních výstupů pro zahraniční 
nakladatelství a dále byla probírána výuka orální historie na vysokých školách a také 
perspektivy podání a realizace mezinárodních projektů se zahraničními partnery.  
 
 
Přehled výstupů uskutečněných ve spolupráci s ČNKOH za rok 2015 
  
Konference a semináře: 
 
Čtvrtá konference COHA s názvem „Na hranicích mezi přítomností a minulostí: perspektivy 
orální historie", 19.-20. 3. 2015; celkový počet účastníků: 75 z toho ze zahraničí 8 
 
XIV. ročník setkání historiků a příznivců orální historie – Metoda orální historie ve výzkumu 
soudobých dějin; 10.-12.6. 2015 – Sovinec; celkový počet účastníků: 30 z toho ze zahraničí 2 
 
Tematický panel („Evening session“) s názvem Change of Value – Value of Change: 
Transforming Societies in Global Perspective via Oral History na 22. Mezinárodním 



kongresu historických věd (ICHS), 22.–29. 8. 2015 (Jinan, Čína); celkový počet účastníků: 
250 z toho ze zahraničí 240 
 

 
Veřejné a mediální výstupy: 
 
29. 1. – Miroslav Vaněk se na pozvání aktivně zúčastnil Humanities in the European Research 
Area (HERA) Joint Research Program Matchmaking Event (Tallin, Estonsko) s posterem 
Dreaming Europe, Living in Europe  
 
1. 10. – Miroslav Vaněk přednášel na pozvání v mezinárodním semináři New Research in the 
Social History of State Socialism (spoluorganizováno UK v Praze, University of Regensburg a 
University of Bamberg) na téma orální historie, její vývoj a projekty ve výzkumu českých 
soudobých dějin 
 
17. 12. – Miroslav Vaněk poskytl rozhovor o výzkumu prostřednictvím orální historie pro 
dokument o nuceně nasazených v letech druhé světové války pro společnost Živá paměť; dále 
poskytl rozhovor zástupcům Chinese University of Honkong na téma Lennonovy zdi v Praze 
a orálněhistorickém výzkumu  
 
 
 
V Praze 13. ledna 2016 
 

Prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 
za ČNKOH 

 


