Ústav pro klasickou archeologii FF UK a Česká archeologická expedice v Uzbekistánu
si vás dovolují pozvat na kolokvium

VÍTR STEPÍ, HRADBY OÁZ II:
PŘÍSPĚVKY KE STUDIU DĚJIN A KULTURY STŘEDNÍ ASIE
25. listopadu 2020
Kolokvium proběhne online od 9:00. Vstup prostřednictvím odkazu níže.
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Pro

technickou zkoušku prosíme, aby všichni přednášející
Ke kolokviu se můžete při hlásit prostřednictvím vašeho

využili právě čas mezi 8:00 a 9:00. Budeme vám k

prohlížeče po kliknutí na odkaz ZDE (celý link naleznete

dispozici.

též níže).
V případě jakýchkoli nejasností se neváhejte obrátit na
Do aplikace se, prosím, přihlaste pod svým pravým

organizátory na emailu Jakub.Havlik@ff.cuni.cz, nebo, v

jménem.

případě technických problémů v době kolokvia, přímo na
telefon 728 721 827.

Pro hladký průběh kolokvia budou mít všichni účastníci

automaticky vypnutý mikrofon.

Těšíme se na vaši účast!

Kolokvium bude rozděleno do čtyř bloků, které budou

Jakub Havlík, Anna Augustinová,

odděleny přestávkami (viz program níže). Program počítá

Petra Mrvová a Ladislav Stančo

s příspěvky o délce 20 minut, po kterých bude následovat
možnost diskuze.

PROGRAM
8:00–9:00
Videokonference otevřena: technická zkouška pro přednášející

13:30-13:45
Videokonference otevřena: technická zkouška pro přednášející
(jen nutné)

9:00–9:15 Zahájení kolokvia
9:15-9:45
L. Damašek - R. Kinaston: Lungi tepa Early and High Medieval

13:4-14:15
L. Nováková - A. Heidari: Kanáty v Južnom Chorasáne: vodné

settlement from archeological and antropological perspective

stavby a ich tradícia

9:45-10:15
Ľ. Novák: Lingvistická prehistorie Tádžikistánu

14:15-14:45
V. Liščák: Öngütský král Körgiz ve světle nových pramenů

10:15-10:45
J. Maršálek: Na hranicích světů: importy na pohřebišti Liuwan

14:45-15:15
M. Holeščák: Timuridský poklad mincí zo Slovenska

(cca 2500–1500 př. n. l.) na čínském severozápadě
10:45–11:15 Přestávka

15:15-15:45
P. Charvát : Mikulovský abecedář

11:00-11:30
V. Šilhánková: Dopady změny klimatu na města širšího

15:45-16:00 Přestávka

středomořského a blízkovýchodního okruhu v období starověku

16:00-16:30
T. Retka: Ruská přítomnost na Pamíru na přelomu 19 . a 20.

11:30-12:00
P. Mrvová: Souboj s titánem: Lokální ikonografie drobného umění

století

ve Střední Asii v achajmenovském období ve srovnání s dvorským
uměním Achajmenovců

16:30-17:00
J. Hříbek : Z legionářské anabáze cestou domů si odskočili

12:00-12:30
L. Stančo: Na správné straně řeky: nové výzkumy helénistického

17:00-17:30
P. Kokaisl: Proměna etnické identity středoasijských národů

osídlení jižního Uzbekistánu
12:30-13:00
J. Havlík: Dálkový průzkum krajiny středního povodí

Surchandarji (jižní Uzbekistán)
13:00-13:45 Oběd

17:30 Závěrečná diskuze a ukončení kolokvia

NÁVOD K PŘIPOJENÍ KE KOLOKVIU & ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ APLIKACE
Pro připojení ke kolokviu klikněte na následující odkaz:

Kameru a mikrofon můžete ovládat i během videokonference. Na
ovládacím panelu můžete využít i další ikony:

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZWZjNjI2NWQtNDAyYS00ZThmLTkzMDg
tNzcxZjlkNDdmMDAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22
%3a%2271cbe59b-f59f-49d8-bed96de6b6468917%22%2c%22Oid%22%3a%222d2dfa0a-6f82-4e7696b5-2686b8531df7%22%7d
Máte-li nainstalovanou aplikaci MS Teams, klikněte na možnost
„Otevřít odkaz“. Nemáte-li aplikaci nainstalovanou, doporučujeme
využít možnosti „Používat Teams v tomto prohlížeči“.
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mikrofon.

Další nastavení

Opustit
videokonferenci

Pro nasdílení obrazovky klikněte na ikonu zcela vpravo vedle
ikony pro opuštění videokonference. Následně vyberte okno,
které chcete s účastníky konference sdílet. Stejným tlačítkem
sdílení obrazovky po skončení svého příspěvku ukončíte.
V následujícím okně zadejte, prosím, své jméno, a klikněte na
možnost „Připojit se“. Ikonami nalevo můžete již v tuto chvíli
zapnout či vypnout svůj mikrofon a kameru.
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vypnutá

Zrušit sdílení
obrazovky

Mikrofon je
vypnutý
Zapnout/vypnout
kameru.

Nastavení pozadí

Zapnout/vypnout
mikrofon.

Další nastavení

Odkaz je možné v průběhu kolokvia využít opakovaně

Opustit
videokonferenci

