
 

 

 
 
 
 
 
 
 

   11. – 13. května 2015 v Olomouci 

   Dynamika přirozeného jazyka  
a perspektiva funkčně orientované lingvistiky 

 
Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 

v Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze a od roku 2001 pokračující na 

FF UP v Olomouci. Ústřední témata letošního ročníku jsou: 

 Jaké je další směřování lingvistky? Máme se vzdát dichotomického  
pohledu na jazyk? Máme se snažit o jakési „přemostění“ mezi langue  
a parole ve smyslu bridging the gap (Newmayer 2002)?  

 Jak zachytit a popsat dynamický a neustále se proměňující jev,  
tj. přirozený jazyk? 

 Jak zachytit a popsat měnící se potřeby interakce a změny diskurzu 
(mezigenerační komunikaci, interkulturní komunikaci, mezijazykovou  
komunikaci, komunikaci mezi etniky a regiony)? 

 Jaké jsou vztahy mezi gramatikou a strategiemi úspěšné komunikace 

v konkrétních situacích? Jak jazyk skutečně funguje? 

 Jak nám mohou sloužit jazykové korpusy? Jako zdroje dat a jako  
funkční komputační nástroje pro analýzu? Jsou korpusy dostatečně 
reprezentativní?  
 

 

Čas a místo konání 
11. – 13. května 2015 

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 

Křížkovského 10, 771 80 Olomouc 
 
 

    Kdo se může přihlásit? 

Jako referující kdokoliv, kdo: 
a) se zajímá o jazyk, řeč, text, komunikaci,… 
b) má chuť sdělovat a diskutovat a jiným naslouchat, 
c) ukončil magisterské studium, ale ještě se nehabilitoval. 
Jako diskutující kdokoliv, kdo splňuje body a) + b). 

 
 

Kdo je pořadatel? 
Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 
olomoucká pobočka Jazykovědného sdružení České republiky 

 
 

Jak se bude mluvit? 

Česky (a dalšími slovanskými jazyky), anglicky 
 
 

 
 



 

 

O čem se bude mluvit? 

a) Referáty: 

 na téma ústřední, popř. na témata příbuzná a související 

b) Workshopy: 

 v rámci setkání bude otevřeno několik workshopů: 

1. Diachronní workshop 

    Robert Dittmann  

          2. Média očima mladého lingvisty 

              Michaela Kopečková a Pavlína Kašpárková 

          3. Účelové proměny komunikace 

              Jitka Lžičařová a Kateřina Danielová 

          4. Mezijazykový kontakt v evropském prostoru 

               Eva Nováková a Monika Pitnerová 

          5. Jazyk v audiovizuálních médiích 

               Lada Rybníčková a Veronika Vázlerová  

 c) …a navíc:  
budou opět otevřeny již tradiční sekce literárněvědná a sekce 

translatologická. 

 
V rámci konference se uskuteční 5. ročník celostátní soutěže pro pregraduální 

studenty STUDENT A VĚDA: Lingvistika. Vítězné příspěvky budou publikovány 
v recenzovaném sborníku. 
 

Přihláška na konferenci: 
 termín přihlášky 5. dubna 2015 

 registrační formulář zašlete na adresu  mladi.lingviste@upol.cz 
 

Další pokyny: 
sledujte prosím průběžně informace na http://mladilingviste.upol.cz/ 

 
Akademická komise: 
doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. (FF UK Praha) 
prof. PhDr. Jiří Černý, CSc. (FF UP Olomouc) 
doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D. (FPF SLU Opava) 
prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. (ÚJČ AV ČR) 
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D. (FF OU Ostrava) 
doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (FF MU Brno) 
prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. (FF UP Olomouc) 
prof. Dr. habil. Peter Kosta (University of Potsdam) 
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. (FF MU Brno) 

 
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (FF UK Praha) 
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (FF UK Praha) 
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. (FF UP Olomouc) 
prof. Ludmila Stěpanova, CSc. (FF UP Olomouc) 
prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc. (FF UP Olomouc) 
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. (FF UK Praha) 
doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. (FF UP 
Olomouc) 
doc. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D. (FF UP Olomouc) 

Finanční záležitosti:  
 konferenční poplatek 1100,- Kč (úhrada nákladů na vydání příspěvků z konference) 

 konferenční poplatek zašlete prosím na bankovní účet konference, 

     a to do 5. května 2015 (nejpozději 20. dubna 2015 obdržíte 

     informaci, zda váš příspěvek byl přijat akademickou komisí k přednesení na konferenci 

(ať již v hlavním programu, či workshopu).  

 
Důležité údaje pro platbu: 
číslo účtu: 19-1096330227/0100 
variabilní symbol: 99215061 

SWIFT kód: KOMBCZPPxxx 
do poznámky: jméno účastníka konference 
 
Další aktivity: 

https://owa.upol.cz/owa/redir.aspx?SURL=g3T-rCiOMO4KQ7W-4tlu-W9dWgefGmEXGE-75IWlRMlpLSG6TQ_SCG0AYQBpAGwAdABvADoAbQBsAGEAZABpAC4AbABpAG4AZwB2AGkAcwB0AGUAQAB1AHAAbwBsAC4AYwB6AA..&URL=mailto%3amladi.lingviste%40upol.cz
http://mladilingviste.upol.cz/


 

 

 večerní posezení v hospůdce 
 procházka po Olomouci, výlety do okolí (např. na Svatý Kopeček) 
 
Organizační tým: 
Božena Bednaříková 
Kateřina Danielová 
Vojtěch Duda (webmaster) 
Pavla Hernandezová  
(jazyková redaktorka sborníku) 
Lenka Horutová 

 
Pavlína Kašpárková 
Michaela Kopečková 
Magda Kurdíková 
Jitka Lžičařová 
Eva Nováková 
Monika Pitnerová 

 
Těšíme se na včasnou odpověď a na setkání v Olomouci! 

 
Za organizační tým, 
 

Božena Bednaříková 
 
 
  
Adresa: 
Božena Bednaříková 
Katedra bohemistiky  
Filozofická fakulta 
Univerzita Palackého 
Křížkovského 10 
771 80 Olomouc 
Tel.:  00420 585 633 145 

 

 

 

 

 

 

Důležitá data: 
5. dubna 2015: přihláška na konferenci   
(registrační formulář + abstrakt) 
20. dubna 2015: oznámení o přijetí příspěvku 
5. května 2015: zaplacení konferenčního poplatku 
11. – 13. května 2015: konference 
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Jméno a příjmení:  

Instituce:  
 
 

Kontaktní adresa:   
 

Telefon:   

E-mail:  

Název příspěvku:  
 

Abstrakt (max. 300 slov + 
lit.)  

 
Abstrakt zašlete jako zvláštní přílohu ve formátu .doc, 
.pdf, 
a to v této podobě: 

 
1.Název příspěvku 
2. a)referát 
     b)příspěvek do workshopu (název workshopu) 
NEUVÁDĚJTE SVÉ JMÉNO! 
3.Text (max. 300 slov + lit.) 

 

  

Závazná objednávka 
ubytování (ano/ne + den): 
[ne 10., po 11., út 12. 5.] 

 

Pozn.: Cena ubytování je přibližně 400,- Kč/noc. V případě nepřijetí 

příspěvku bude ubytování automaticky stornováno. 

 
 


