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Redakční úvodník / Editorial comment 
Naděžda Morávková 

 

Rok 2010 byl pro orální historii v České republice rokem obzvláště důležitým. Nejenže se Praha 
stala hostitelkou XV. Mezinárodní konference orální historie a do naší metropole se sjely světoznámé 
kapacity této moderní vědecké disciplíny, ale Česká republika má od léta 2010 tu čest „předsedat“ 
Mezinárodní asociaci orální historie IOHA, neboť český  historik prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, 
Ph. D. se stal jejím prezidentem. Je to velká pocta české historické vědě a současně příležitost ještě více 
proslavit úspěchy naší orální historie ve světě. Plzeňské orálně historické středisko SOHI, zřízené při 
Katedře historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, je relativně mladým pracovištěm. 
Působí teprve třetím rokem. Od počátku jeho vedení vědělo, že jedním z hlavních cílů střediska je založit 
recenzovaný časopis, důstojnou publikační tribunu orální historie, nejen pro potřeby regionu. Nový 
časopis, který čtenář právě drží v ruce, chce být otevřený odborníkům a zájemcům v oboru, a to nejen 
v rámci České republiky, ale i mimo ni. Zejména uvítá teoretické a metodologické příspěvky, které 
pomohou budovat a profilovat tvář mladé české orální historie, uvítá zajímavé zkušenosti i příklady dobré 
praxe. Časopis bude dvojjazyčný, bude používat český a anglický jazyk. Ne všechny příspěvky budou 
vždy k dispozici v obou jazycích, zejména materiálové studie a rozhovory nebudou na dvojjazyčnost 
aspirovat ve všech případech, naopak metodologické stati či stati o aplikované orální historii se budeme 
snažit uveřejňovat jak česky, tak anglicky.  

Struktura časopisu vypovídá o jeho záměrech. Jednotlivé rubriky napoví, že kromě již zmíněné 
teorie a metodologie orální historie bude přinášet samotné vzpomínky, rozhovory a další materiály 
osobního charakteru, bude ale také podporovat výzkum v oblasti lidového historického vyprávění, 
folklóru jako historického pramene a výzkum historických tradic, dále didaktickou aplikaci orální historie 
ve výuce dějepisu a dalších předmětů okruhu Člověk a společnost na základních i středních školách, bude 
se zabývat metodikou orální historie pro potřeby výuky a vědecké práce v oblasti historie na školách 
vysokých, popřípadě přímo výukou orální historie jako disciplíny. Rádi bychom přinášeli zajímavé 
zprávy z odborných kruhů orální historie u nás i ve světě, zejména zprávy o konferencích a odborných 
seminářích, upozorňovali na zajímavé knižní tituly, časopisecké články a další publikační výstupy. Chtěli 
bychom sledovat formou medailónků či rozhovorů významné osobnosti orální historie a představovat je 
čtenářům, stejně jako jejich aktivity a dílo. 

Časopis bude prozatím vycházet dvakrát ročně. Zvolili jsme jak elektronickou internetovou, tak 
klasickou papírovou formu, doufáme, že si každý z potencionálních čtenářů vybere tu svou. Stávající 
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fyzická podoba časopisu je poněkud skromnější, doufáme, že budoucnost přinese zlepšení materiálního 
zázemí vydavatele, tedy střediska SOHI, a to se pak samozřejmě projeví i na vzhledu časopisu. 

Redakční rada časopisu je přesvědčena, že si médium najde své věrné čtenáře, je odhodlána tomu věnovat 
maximum svého snažení. Doufáme v tomto směru také v příjemnou a užitečnou spolupráci s našimi 
poradci z širšího redakčního okruhu, kteří laskavě přislíbili svou účast na projektu, a také v plodnou 
spolupráci s našimi stávajícími i budoucími recenzenty.  

Časopis se narodil. Co mu popřát? Asi totéž, co se obvykle přeje novorozencům - dlouhý, 
naplněný a šťastný život.  

 

The year 2010 was particularly important for the Czech oral history. There was not only the fact 
that Prague has become a hostess of XV. International Oral History Conference and a lot of world-famous 
scientists of this modern scientific discipline came here, but the Czech Republic has also the honour to 
take chair of the International Oral History Association IOHA as the Czech historian prof. PaedDr. et 
Mgr. Miroslav Vanek, Ph.D., became its president. It's a great compliment to the Czech historical science 
and an opportunity to get even more famous achievements of our oral history in the world. Pilsner oral 
history center SOHI, which was established in the Department of History in Faculty of Education of the 
University of West Bohemia, is a relatively young department which operates only three years. Since its 
beginning the leadership of SOHI knew that one of the main objectives is to establish a solid, reviewed 
journal, worthy for oral history, not only for west bohemian region. A new magazine which you are 
holding in your hands just now, wants to be open to professionals and those who are interested in the field 
of oral history, not only in the Czech Republic. There are especially welcome theoretical and 
methodological papers which will help to build a face of a young Czech oral history, further an interesting 
experience and good examples from practice. The magazine will be bilingual it will use Czech and 
English language.  Not all papers will be always available in both languages especially the studies and 
interviews do not aspire to bilingualism in all cases, while the methodological essays or essays about 
applied oral history, we would like to publish both Czech and English. 

The structure of the magazine speaks about its intentions. Each section, in addition to the already 
mentioned theory and methodology of oral history, will bring memories, interviews and other material of 
a personal nature. Moreover it will also assist with research in the field of people's historical narration, 
folklore as a historical source and historical traditions research, as well as teaching the application of oral 
history in history lessons and other subjects in the area Man and Society at primary and secondary 
schools. Further it will address the methodology of oral history for teaching and research work in history 
at the universities, or directly through the teaching of oral history as a discipline. We would like to bring 
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interesting news from the professional circles of oral history from the Czech Republic and from abroad as 
well. Especially there will be reports about conferences and professional seminars, we will mention an 
interesting book titles, journal articles and other publications outputs. Also we would like to introduce 
celebrities of oral history through their profiles and interviews, as well as their activities and work. 

The magazine will be issued twice a year for now. We have chosen both electronic and traditional 
paper form and we hope that everyone can choose the right form for him. The current form of the 
magazine is a bit modest, but we hope that the future will improve financial background of publisher, and 
then of course we will be able to improve form of the magazine. 

 
  The editorial board believes that this magazine will find its loyal readers; editors will do their best 
for it. We hope for a comfortable and effective cooperation with our advisers, who kindly promised their 
participation in this project, as well as for good cooperation with our current and future reviewers.  
  The magazine was born. What should we wish for it? Probably the same what we usually wish for 
newborns - long and happy life. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


