
Krize racionality 
z pohledu rétoriky, umění a věd o kultuře

22.–23. května 2017 nám. Jana Palacha 2
místnost č. 104

pondělí 22. 5. 

10:00  zahájení  

10:10  Markéta Křížová (SIAS) 
 „Divošské myšlení“ v (post)moderních vědách o člověku: Muzeum jako  
 bitevní pole i testovací prostor nových přístupů
10:40  Šárka Grauová (ÚRS) 
 Srdečný člověk v uniformě 

11:10  přestávka

11:30  Josef Vojvodík (ÚČLK)
 „Stigmatizovat a zvěčnit hrůzu … proměnit ji v krásu“: (i)racionální   
 rétorika děsu jako odpověď na totalitní arcanum imperii
12:00  Vojtěch Kolman (ÚFAR)
 Nesouměřitelnost veličin aneb jak převést kvantitu v kvalitu

12:30  oběd 

14:00  Petr Mareš (ÚČJTK)
 Hledání racionality v jazyce a při užívání jazyka
14:30  Tereza Havelková (ÚHV)
 Zvuk a hlas jako teoretická alternativa v kontextu současných   
 multimédií a digitální performance
15:00  Alice Flemrová (ÚRS)
 Záblesk, nic a krása. Krize racionality prismatem tvorby Paola   
 Sorrentina

15:30  přestávka 

15:45  Tomáš Klír (ÚPA)
 Archeologická interpretace – prolomení poznávacích horizontů, nebo  
 reprodukce racionality?
16:15  Martin Procházka (ÚALK)
 Smysly proti proporcím – Vizualita a vize v české modernistické recepci  
 Williama Blakea

17:30  kulatý stůl „Racionalita – hodnoty, horizonty, horory...“
 Beránková, Heczková, Klír, Kolman, Křížová, Lomová, Mareš,   
 Procházka, Thein, Vojvodík

úterý 23. 5. 

10:00  Libuše Heczková (ÚČLK)
 Osamělost racionality Susan Sontagové. Trauma, afekt, regulace 
10:30  Tereza Matějčková (ÚFAR)
 Minervina sova nevzlétá. O obtížích s �loso�í dějin
 
11:00  přestávka 

11:15  Eva Voldřichová-Beránková (ÚRS)
 „Už žádné vědou neprověřené metafory!“ Francouzský literární   
 scientismus mezi racionalitou a šílenstvím
11:45  Ondřej Dadejík (KEST) 
 Život jako umění ve �lozo�i Johna Deweyho
12:15  Michal Peliš (KLOG)
 (Racionální) rozhodování a krize racionality

12:45 oběd

14:00  Karel Thein (ÚFAR) 
 Racionalita: vlastnost člověka nebo světa?
14:30  Záviš Šuman (ÚRS) 
 Estetika francouzské raně novověké tragédie: geneze pojmu    
 „merveilleux chrétien“ ve vztahu k věrohodnosti
15:00  Tereza Hadravová (KEST)
 Racionalita jako hodnota ve �loso�i emocí

15:30  přestávka 

15:45  Juan Antonio Sánchez Fernández (ÚRS)
 Juan de Mairena adversus mathematicos
16:15  Dora Poláková (ÚRS)
 Re�exe krize racionality v povídce hispanoamerického modernismu

Cílem konference je v první řadě podat dostatečnou teoretickou re�exi pojmu racionality a její současné krize z perspektivy co nejširšího spektra 
humanitních věd, v druhé řadě pak na bázi konkrétní spolupráce různých konceptů racionality navrhnout věcná řešení, 

jak krizi racionality či racionalit překonat či plodně využít v náš prospěch.


