Zveme Vás na

XVI. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku:
Hermeneutická spirála, (re)interpretace a hledání významu
České Budějovice, 6. – 7. února 2017, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity
Hermeneutikou se obecně myslí věda o interpretaci či porozumění textu, hermeneutickou spirálou
pak trajektorie, po níž interpretace probíhá či dochází k porozumění. Textem v tomto případě obvykle
nerozumíme pouze psaný text, ale obecně jakýkoli předmět zájmu. V současné době se
hermeneutika považuje za základní metodu kvalitativního přístupu ve vědách o člověku. Jak zvolená
metafora spirály napovídá, hermeneutické porozumění je vždy prozatímní a podléhá neustále revizi;
hledání významu se tedy může dít i „ad infinitum“. I proto má hermeneutika své velké kritiky, kteří jí
vytýkají subjektivnost, neexaktnost, zaostalost, spekulativnost a libovůli. Odmítají její výsledky
považovat za poznání, přirovnávají jej k „poznání náboženskému“. Paradoxně k tomu se
hermeneutika začíná uplatňovat právě ve vědách tzv. exaktních, například v matematice či
informatice.
Jaké zkušenosti máte s hermeneutikou, (re)interpretací a hledáním významu Vy? Máte na hledání
významu a porozumění nějaký spolehlivý „návod“, či je to pro vás alchymie založená na otevřené
kritické mysli, dobré vůli vnitřní poctivosti a ochotě přijmout riziko? Víte jak na validitu, nebo cítíte
spíš postmoderní rezignaci? Případně to celé pro Vás vůbec není věda, i jen při zaslechnutí slovního
spojení „hermeneutická spirála“ takzvaně „jdete do vývrtky“?
Vítáme příspěvky teoretické i praktické, především oceníme příklady dobré i špatné praxe.
Oslovujeme tímto odborníky z věd o člověku i mimo ně. Interpretaci v tomto případě chápeme nejen
jako snahu porozumět nějakému textu (v nejširším významu), ale i jako snahu své porozumění co
nejvěrněji předat; to je podstatná část práce výzkumníka. Nebojte se proto ke své prezentaci
(interpretaci svých výsledků) použít cesty a prostředky na konferencích méně obvyklé. Termín
registrace příspěvků je do 15. 12. 2016.
Vyzvanými přednášejícími jsou (dle abecedy): Prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc., historik, Ústav českých
dějin, Filosofická fakulta UK Praha; Doc. RNDr. Josef Blažek, CSc., fyzik, Katedra aplikované fyziky a
techniky, Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích; Doc. Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D., technik,
Katedra technických studií, Vysoká škola polytechnická Jihlava; Doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.,
LL.M., a JUDr. Adam Doležal, LL.M., právníci a bioetici, Ústav státu a práva, Akademie věd ČR, Praha;
RNDr. Pavel Charamza, CSc., statistik, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky,
Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha; Doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D., logik a filosof, Ústav
filosofie a religionistiky Filosofické fakulty UK Praha; PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D., anglista, Ústav
anglistiky, Filozofická fakulta JU České Budějovice; Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc., fyzik, Katedra fyziky,
chemie a odborného vzdělávání, Pedagogická fakulta MU Brno; Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc.,
DSc.,matematik, Katedra matematické analýzy, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha; Prof. ThDr.
Petr Pokorný, DrSc., dr. h. c. mult., teolog, Katedra Nového zákona, Evangelická teologická fakulta UK
Praha; Janis Sidovský, PR specialista, Praha; MUDr. Miroslav Verner, lékař, vedoucí laboratoří v
Nemocnici České Budějovice, Zdravotně sociální fakulta JU České Budějovice.
Bližší informace najdete na webu konference
stránce www.facebook.cz/QAKonference.

http://qak.upol.cz/
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