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VI. česko-slovenskou konferenci  
Kvalitativní přístup a metody 

ve vědách o člověku  
 

„Analýza a interpretace kvalitativních dat“ 
 
  

Místo konání:  
Umělecké centrum – „Konvikt“, Univerzita Palackého v Olomouci 

Univerzitní 3, Olomouc 
 
 

Termín konání:   
15. – 16. ledna 2007 
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Zaměření konference: 
 
Konference navazuje na předchozí ročníky pořádané v letech 1999 až 2006 v Brně, Olomouci a Praze. 
Během již šestého společného setkání, jak už napovídá podtitul, bychom se s Vámi rádi hlouběji 
zamysleli nad procesem analýzy dat získávaných pomocí kvalitativních metod. Tato stále spíše 
individuální, nespoutaná a možná trochu i intimní badatelská činnost zatím úspěšně odolává 
přesnějšímu metodickému ukotvení. Je to důvod proč nás „kvalitativa“ baví nebo nás to v poznávání 
brzdí? Očekáváme, že právě tradičně interdisciplinární diskuze nad přednesenými příspěvky přinese 
mnoho inspirace, podnětů i poučení pro další výzkumy. Uvítáme příspěvky a referáty z aktuálně 
probíhajících psychologických, sociologických, pedagogických, filozofických či antropologických 
projektů, kritickou revizi již publikovaných studií, stejně jako i teoretické úvahy nad procesem analýzy 
kvalitativních dat, jejich interpretace či následného zavádění výsledků do praxe. 
 
Další možnou tématickou skupinu pro přihlašování příspěvků tvoří aplikace kvalitativního přístupu a 
metod v oblastech: 
 
- narativního přístupu, 
- klinického výzkumu, 
- sociologického výzkumu, 
- výzkumu v rámci  pomáhajících profesích, 
- výzkum v oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky a výchovy, 
- adiktologického výzkumu a obecně výzkumu rizikového chování. 
 
Jedním z cílů konference v těchto tématických oblastech je fundovaná reflexe kvalitativního  přístupu a 
jeho aplikací včetně ukázek konkrétních empirických studií.  
 
Konference je akreditována Asociací klinických psychologů ČR. 
 
Program a aktuální informace ke konferenci: budou zveřejněny na internetových stránkách 
www.psych.upol.cz  a  www.adiktologie.cz. 
 

 
Termíny přihlášek 

 
Důležité termíny: 
Uzávěrka přihlášek a zasílání plateb – včasná registrace:  do 15. prosince 2006   
Uzávěrka přihlášek a zasílání plateb – pozdější registrace:  do 10. ledna 2007  
Uzávěrka zaslání abstrakt sdělení:     do 15. prosince 2006 
 
Pozn.: 
Kapacita konference je omezena a přihlášky budou vyřizovány v pořadí, v jakém byly doručeny. Na abstrakta doručená po 
termínu nebude brán zřetel. Za výběr příspěvků odpovídá programový výbor konference.    
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Přihlášky a abstrakta: 
Přihlášky i abstrakta je možné vyplnit pouze v elektronické podobě na webových stránkách adiktologie – 
www.adiktologie.cz (na hlavní stránce po kliknutí na oznam o VI. Konferenci Kvalitativní přístup a 
metody ve vědách o člověku je možné vyplnit formulář přihlášky a abstrakt – na konci článku). 

  
Konferenční poplatky: 
Konferenční poplatek zahrnuje vytištěný program konference, knihu abstrakt, sborník konference a 
drobné občerstvení v průběhu konference (káva, čaj, chlebíčky atd.). Poplatek nezahrnuje ubytování 
ani hlavní stravu (obědy a večeře).  
 
 
Výše poplatků byla stanovena na: 
 
- 500,- Kč (pro studenty: 300,- Kč) při včasné registraci (do 15.12.2006) 
- 600,- Kč (pro studenty 350,- Kč) při pozdější registraci (do 10.1.2007) 
- při platbě na místě pak 700,- Kč (pro studenty 500,- Kč).  
 
Bankovní spojení:      Sdružení SCAN 
    Komerční banka a.s., expozitura Tišnov 

Komenského 24, 66101 Tišnov 
Číslo účtu: 35-4827940277 
IBAN: CZ9101000000354827940277 
Variabilní symbol: uvádějte prvních 8 čísel rodného čísla nebo IČO 

   Konstantní symbol: 0308 
Do sdělení pro příjemce prosím pište heslo: „QAK 2007“ 

 
 
Pozn.: 
Při registraci na konferenci prosíme všechny účastníky o předložení dokladu o platbě konferenčního 
poplatku.  
 
Ubytování: 
Zabezpečují si účastníci konference sami, seznam doporučených ubytovacích  zařízení je k dispozici na 
webových stránkách www.psych.upol.cz a www.adiktologie.cz.  
 
Doprava:  
Pro motorizované i nemotorizované účastníky je k dispozici na webových stránkách www.psych.upol.cz 
a www.adiktologie.cz a plánek popisu cesty.  
 
 
 
za organizační výbor: 
 
PhDr. Matúš Šucha 
Martin Dolejš 
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