Popis předmětu
Zkratka předmětu:
Název předmětu:
Akademický rok:

KSA/ORHI
Orální historie - KA
2019/2020

Strana:
Tisknuto:

Pracoviště / Zkratka KSA / ORHI

1/2

21.09.2019 09:25

Akademický rok 2019/2020

Název Orální historie - KA

Způsob zakončení Kolokvium

Název dlouhý Orální historie
Akreditováno/Kredity Ano, 3 Kred.

Forma zakončení Kombinovaná

Rozsah hodin Seminář 2 [HOD/TYD]
Obs/max

Statut A

Statut B

Statut C

0/-

0/-

0/-

Zimní semestr
0/Rozvrh Ano
Vyučovací jazyk Čeština
Volně zapisovatelný předmět Ano

0/-

0/-

Letní semestr

Zápočet před zkouškou NE
Počítán do průměru NE
Min. (B+C) studentů
Opakovaný zápis
Vyučovaný semestr
Počet dnů praxe

nestanoveno
NE
Zimní, Letní
0

Hodnotící stupnice S|N
Hod. v komb. formě studia
Automat. uzn. záp. před zk. Ne

Periodicita
Nahrazovaný předmět Žádný
Vyloučené předměty Nejsou definovány
Podmiňující předměty Nejsou definovány
Předměty informativně doporučené Nejsou definovány
Předměty,které předmět podmiňuje Nejsou definovány
Cíle předmětu (anotace):
Cílem semináře je seznámit studenty s orální historií jako moderní, rozvíjející se disciplínou, která se nachází na pomezí
humanitních a sociálně-vědných oborů. Důraz bude kladen na metodologii výzkumu, a to ve vztahu k realizovaným domácím i
zahraničním projektům. Studenti si pod vedením pedagoga nacvičí jednotlivé fáze kvalitativního zkoumání: výběr tématu
projektu, okruh osob vhodných k interview, realizace a přepis rozhovorů, kódování a analýza získaných dat. Dílčím cílem kurzu je
realizovat orálně-historický výzkum pohraničí se zřetelem k regionálním identitám jako důsledku poválečného dosídlení těchto
oblastí.
Požadavky na studenta
Podílet se na realizaci orálně-historického výzkumu.
Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.-10.

Myšlenkové zdroje orální historie.
Příklady realizovaných projektů v ČR i v zahraničí.
Paměť a obraz minulosti.
Biografické vyprávění.
Příprava a realizace interview.
Vztah narátor - tazatel, etika výzkumu.
Přepis rozhovoru, analýza a interpretace získaných dat.
Realizace vlastního výzkumu, přepis a analýza rozhovorů.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Získané způsobilosti
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Po úspěšném absolvování kurzu bude student schopen demonstrovat znalost základů disciplíny orální historie; obajsnit principy
orálně-historického výzkumu; vysvětlit specifika orálně-historického výzkumu; popsat jednotlivé kroky výzkumu včetně etických
souvislostí; naplánovat a realizovat vlastní orálně-historický výzkum; analyzovat výsledky vlastního výzkumu.
Studijní opory

Garanti a vyučující
• Garanti:
• Vede seminář:

Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D.

Literatura
• Základní:
• Doporučená:
• Doporučená:
• Doporučená:
• Doporučená:

VANĚK, Miroslav, MÜCKE, Pavel, PELIKÁNOVÁ, Hana:. Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a
praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007..
Vaněk, Miroslav (ed.):. Obyčejní lidé??! Pohled do života tzv. mlčící většiny. Životopisná vyprávění
příslušníků dělnických profesí a inteligence . Academia, Praha 2009..
Vaněk, Miroslav (ed.):. Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v
Československu. Votobia, Praha 2002..
OTÁHAL, Milan,VANĚK, Miroslav:. Sto studentských revolucí. Studenti v období pádu komunismu životopisná vyprávění. Praha: Nakladatelství lidové noviny, 1999..
VANĚK, Miroslav, URBÁŠEK, Pavel (eds.):. Vítězové? Poražení? Životopisná interview 1. 2.
Praha: Prostor, 2005..

Vyučovací metody

Hodnotící metody

Předmět je zařazen do studijních programů:
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