Úterý 11. 4. 2017
místnost č. 300
08:45–09:00

káva

09:00–09:15

zahájení konference

09:15–10:15

Keynote

10:15–10:45

Barbara Mertins

From ‘not knowing’ to making a subjective guess

Mirjam Fried

10:45–11:00

káva

11:00–11:30

Radek Skarnitzl

11:30–12:30

Language and Cognition - some psycholinguistic insights

Keynote

The Question of Credibility: Social Consequences of Sounding Foreign

Jordan Zlatev

Norms of language: What kinds and where from? Insights from phenomenology

12:30–14:00

oběd

14:00–14:30

Václav Cvrček et al.

14:30–15:00

Petr Zemánek

Distances, interactions and networks. The case of Arabic dialects in the Arabian Peninsula.

Björn Hansen

A lexical-semantic approach to the language of CORRUPTION

15:00–16:00

Keynote

Genre variation in interactions

16:00–16:30

Michal Pullmann

16:30–17:30

káva + poster session

17:30–18:00

Petr Čermák

Adaptační strategie v mnohojazykovém státním útvaru: případ Valencie

18:00–18:30

Marek Blatný

Úspěšný vývoj: teoretické přístupy, indikátory, ovlivňující faktory a poznatky z Brněnské longitudinální studie celoživotního vývoje člověka

Self-Expression in Late Socialism: New Individualism in Post-1968 Czechoslovakia

Středa 12. 4. 2017
místnost č. 104
káva

09:00–09:20

Tomáš Klír

09:20–09:40
09:40–10:00
10:00–10:20

příspěvky - blok I

08:45–09:00

Ondřej Slačálek

Peter Pavúk

10:40–11:00

Marie Kopřivová et al.

11:40–12:00
12:00–12:20

příspěvky - blok II

káva

11:20–11:40

14:00–14:20
14:20–14:40
14:40–15:00
15:00–15:20
15:15–15:30

Příspěvek mluvených korpusů k poznání lidské komunikace

Petr Janeček

Etnologie v digitálním terénu? E-folklor jako projev vernakulární kultury

Kamil Činátl

Trajektorie paměti: vzpomínková praxe a dynamika nových médií

Josef Šlerka

Facebookový profil jako fasáda

Petr Lupač

Systémová krize důvěry v expertní systémy 2.0: náčrt teoretického modelu
K souvislostem užívání jazyka a státní příslušnosti. Státní suverenita a diskriminace státní příslušností v jazykovém právu 20. a 21. století

Vít Dovalil
Jiří Buriánek

Občané a korupce: postoje, zkušenosti a dovednosti

Renata Kociánová & Michal Šerák
Libuše Heczková & Petra Kalivodová

Potíže s rodem. Příběhy žen ve vědě jako příklady pro dnešek.
Nadnárodní podniky v jazykové, komunikační a sociokulturní perspektivě

Tomáš Svoboda
work in progress

16:30–17:30

Lidský rozvoj v proměnách stárnutí a stáří

káva
Jiří Nekvapil

15:30–16:30

Společensko-politická interakce v proměnách habsburských elit františko-josefinské éry a
interakce starých a nových elit v Československu
Akulturace, hybridizace a postkoloniální teorie v archeologii. Případ Egejské oblasti a Anatolie.

oběd
příspěvky - blok III

12:20–14:00

Postkoloniální střední a východní Evropa? Možnosti a meze konceptuálního přenosu

Václav Horčička & Jan Županič

10:20–10:40
11:00–11:20

Trh a společnost: počátky komplikovaného partnerství

Rozšířená realita mezijazykové komunikace: Co nastane po stržení jazykové bariéry?

Zora Obstová

Co míval mlynář za lubem a proč ho mlynářka nechala na holičkách? Česká a italská monokolokabilní slova v diachronní perspektivě

Jan Hricsina

Jeden jazyk, dvě gramatiky: proměny a adaptace portugalštiny na dvou kontinentech
Mezi vesnicí a městem, mezi iniciací a křtem, mezi apartheidem a post-apartheidem: Kulturní vyjednávání černého obyvatele jihoafrického townshipu Mamelodi

Vít Zdrálek
Pavol Frič & Martin Kopecký
Jiří Šubrt

17:30–17:45

Občanské organizace jako školy demokracie
Migrace lidí, migrace věcí, migrace idejí: možnosti archeologického poznání mezilidských kontaktů v pravěku a raném středověku

Zuzana Bláhová et al.

Společnost individuí – jak se vypořádat s teoretickou antinomií?

káva

17:45–19:05

panelová diskuse

19:05

zakončení konference

19:30

konferenční večírek

diskutující: Václav Cvrček, Mirjam Friedová, Petr Janeček, Petr Lupač, Peter Pavúk, Ondřej Slačálek, Marián Sloboda, Josef Šlerka, Jan Županič

Posterová sekce
Prezentace posterů proběhne v úterý 11. 4. od 16:30 do 17:30 před č. 300. Postery budou vyvěšeny i ve středu 12. 4. před č. 104.
Ivana Čeňková

Je současná česká společnost připravena na komunikační diverzitu a měnící se podmínky diskurzu aneb vyřeší to za ni komunitní tlumočník?

Anna Chromá

Souvislost reference k mluvčímu a adresátovi s jazykovým a sociálním vývojem dítěte

Jan Chromý

Porozumění větám se slepou kolejí v češtině

Zuzana Hajíčková & Ana Adamovičová Proces psaní v cizím a druhém jazyku v 21. století – efektivita blended learningu

posterová sekce

Andrea Hudáková & Radka Nováková Společný evropský referenční rámec pro jazyky a český znakový jazyk
Jiří Januška
Dana Kratochvílová
Jan Křivan
Michal Láznička
Markéta Malá & Gabriela Brůhová
Lenka Okrouhlíková

Srovnávání středoevropských jazyků: za horizont strukturních rysů a lexikálních výpůjček
Vyjadřování postoje mluvčího k obsahu výpovědi jakožto prostředek sociální interakce
Proměna jazykového systému jako spontánní důsledek mezilidské interakce
Ikoničnost a syntaktičnost ve větosledu českých časových vět
Nové jevy na známé scéně: český pohled na anglické prezentační konstrukce
Obraz českého znakového jazyka v 19. a 20. století

Helena Sadílková

Na straně, venku, vevnitř. Stěhování jedné romské osady na Gemeru (1930-1970)

Svatava Škodová

Vyjadřování PROSBY nerodilými mluvčími češtiny

Kateřina Šormová

Kompetence romských žáků v češtině a využití korpusu ROMi

Magdalena Zíková & Eva Lehečková

K popisu interakčních schémat v diskurzu na příkladu pravé dislokace v češtině

