
Pražský lingvistický kroužek

2020/2021

VEØEJNÁ ZASEDÁNÍ PLK
2020: 12.10., 26.10., 09.11., 23.11., 07.12.
2021: 04.01., 18.01., 01.02., 15.02., 01.03., 15.03., 29.09., 12.04., 26.04., 10.05., 24.05., 07.06.
Pražský lingvistický kroužek poøádá svá zasedání tradiènì v pondìlí v 18h00 v posluchárnì 104 na námìstí Jana Palacha.
Výše uvedené termíny byly øádnì zamluveny pro bìžný provoz, kdy se bez vnìjších omezení skuteènì setkávají skuteèní
lidé; za stavu mimoøádné karantény se scházíme v omezenìjším rozsahu, pøímo èi na dálku podle okamžité situace.

podzim 2020

12.10. Ilja Lemeškin : Portrét Franciska Skoriny (TCLP, n.s. 10)
26.10. Jiøí Hedánek : Nárys celostní fonologie (TCLP, n.s. 9)
09.11. Tomáš Hoskovec : Zkušenost a vyhlídky strukturalismu (TCLP, n.s. 8)
23.11. Eva Klímová : Raffaele Simone, Vášnì duše. Rozbor historicko-filosofického románu
07.12. Radek Pìlucha : Yu Dafu (1896–1945) v kontextu moderní èínské literatury

jaro 2021
PLK obnoví svá zasedání v bøeznu, konkrétní rozpis upøesníme.

èlenové PLK
Xavier Frías-Conde : Zdvoøilost v evropské a americké španìlštinì [na podkladì jeho knihy Eti-

quetado y formas de tratamiento]
Jana Hoffmannová : Vybrané jevy mluvené èeštiny [na podkladì jejích pøíspìvkù pro Syntax

mluvené èeštiny]
Bohumil Zavadil : Mluvnice katalánštiny
¼ubomír Ïuroviè & Markus Giger : Paradigmatika spisovné ruštiny
Christophe Cusimano : Réflexions critiques sur les tests lexicaux proposés aux malades d'Alzhei-

mer
Jiøí Pelán : Italská renesanèní literatura [pøedstavení antologie]
Jürgen Trabant : Sprachdämmerung. Eine Verteidigung

hosté
Steven Dworkin (Ann Arbor) : Loan-words as an example of contact-induced language change

26.04. 2021
Margarita Mladenova (Sofija) : Kontrastívní sémantika posesívních sloves. Systémové srovnání

bulharštiny, ruštiny a èeštiny
Katarina Petroviæová (Brno) :Pøeklad Keplerova traktátu ASTRONOMIA NOVA co problém filolo-

gický

zájemci o èlenství
Ladislav Franek (Bratislava) : Literární komparatistika a teorie pøekladu
Marie Fenclová (Plzeò) : Fonetika a didaktika. K relevanci fonologicky irelevantních rysù pøi vý-

uce cizím jazykùm
Samuel Henri Bidaud (Olomouc) : Lucien Tesnière (1893–1954)
Leona Rohrauer (Vídeò & Praha) : Srovnání funkèního pojetí u Jana Firbase a Michaela A.K.

Hallidaye

seznámení s jinými pøístupy
Zuzana Oceláková : lingvistika a kognitívní psychologie [Jan Volín]
Tereza Nakaya : Kognitívnì-sémantický popis japonského pojmu kokoro [Zdenka Švarcová]


