
25. česko-polská meziuniverzitní konference 2016 
Uniwersytet Warszawski Warszawa – Univerzita Karlova Praha 

 
Pořádající pracoviště: Ústav české literatury a komparatistiky, Ústav českého jazyka a teorie komunikace a 

Ústav jazyků a komunikace neslyšících 

* 
Program jazykovědné sekce 

* 

Lidský život v jazykové a kulturní konceptualizaci  
 

Středa 19. 10. 2016 
 

9.00 Slavnostní zahájení konference  
Promluví děkanka Filozofické fakulty UK Mirjam Friedová  

a vedoucí tří pořádajících pracovišť  
(Hlavní budova FF UK – nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 18) 

 
9.30 Začátek jednání jazykovědné sekce  

 
I. Co je lidský život? Jazyková a kulturní konceptualizace života v češtině a polštině 

● 9.30 Dorota Kostrzewa: Ogólna rama interpretacyjna związania z pojęciem ‘życie ludzkie’ 
● 10.00 Krystyna Waszakowa: Między życiem a śmiercią. O konceptualizacji stanów pozornej 

utraty świadomości w polszczyźnie 
 (10.30 – 10.45 přestávka na kávu) 

 
● 10.45 Irena Vaňková: Život v perspektivě lingvofenomenologie: prostor, projev, prožitek 
● 11.15 Veronika Vodrážková: Jazykové realizace konceptuální metafory ŽIVOT JE CESTA 

 v češtině (se zaměřením na vzpomínkové texty) 
● 11.45 Jasňa Pacovská: Škola – základ života. Škola a život v publicistických 

 a zpravodajských pořadech Českého rozhlasu 
(12.15 – 13.15 přestávka na oběd) 

 
II. Lidský život v průběhu času: věk, mládí, stáří 

 ● 13.15 Jiří Rejzek: Etymologické a sémantické souvislosti slova věk 
● 13.45 Anna Christou: Panna a baba. Tradiční obraz ženy v proměnách života 
● 14.15 Michaela Lišková: Lidské mládí a stáří ve slovníkové exemplifikaci  

(na rukopisu Akademického slovníku současné češtiny) 
(14.45 – 15.00 přestávka na kávu) 

 
● 15.00 Milena Hebal-Jezierska: Aspekt věku v národnostních stereotypech  

v západoslovanských jazycích 
● 15.30 Hana Bednářová: Jazyková provázanost mládí a stáří v noetické trilogii  

Karla Čapka 
 

Konec programu v 16.00 



 
Čtvrtek 20. 10. 2016 

 
III. Vnímání, emoce, empatie v jazykové a kulturní konceptualizaci 

 
●  9.00 Zdenka Švarcová: Jak o životě mluví Japonci  

●  9.30 Magdalena Zawisławska: Pole leksykalne dotyku jako źródło metafor synestezyjnych 
● 10.00 Radka Zbořilová – Barbora Gardelková: Hněv v češtině a v českém znakovém jazyce 

 
 (10.30 – 10.45 přestávka na kávu) 

 
● 10.45 Agnieszka Mikołajczuk: Czy duma to przeżycie odświętne? Z badań nad 

konceptualizacją  dumy w polszczyźnie 
● 11.15 Marta Falkowska: Empatia, humanitaryzm i puste gadanie. O funkcjonowaniu 

rzeczownika empatia we współczesnym polskim dyskursie publicznym 
 

 
(11.45 – 13.00 přestávka na oběd) 

 
 

IV. Děti a emoce 
 

● 13.00 Lucie Saicová Římalová: Děti a emoce (Obraz emocí u česky hovořících dětí) 
● 13.30 Anežka Náhlíková: Ztvárnění konfliktů v mluvených narativech dětí 

● 14.00 Andrea Hudáková – Eva Filippová: Jak (dětští) mluvčí českého znakového jazyka 
rozumějí emocím 

 
(14.30 – 14.45 přestávka na kávu) 

 
 

14.45 – 15.45 Kulatý stůl 
 

Praha – Warszawa: česko-polská meziuniverzitní spolupráce  
v oblasti kognitivně orientované lexikální sémantiky včera, dnes a zítra 

 
Závěr konference 

 
* 
 
 

Změna programu vyhrazena. Každý referent má k dispozici 30 minut, z toho se počítá zhruba s 20 minutami na 
přednesení referátu a 10 minut na diskusi. 


