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9.00 – 10.00 hod.
registrace účastníků

10.00 – 13.00 hod.
Hugh Willmott
A bawdy joke or refined dining? The problems of assigning status and meaning
as exemplified by novelty drinking vessels
Claire Finn
The culture of drinking and social indicators in the Dutch Golden Age
Joanna Dąbal
Imported pottery in the 16th-17th century Gdansk: luxurious or common? Archaeological
studies
Karol Kwiatkowski
Pottery – porcelain and earthenware – as a source for research on the social status
in the modern town of Stargard
Thomas Pototschnig
Three post-medieval cemeteries at a single excavation site in Vienna
Natascha Mehler – Ronny Wessling – Anita Soos – Klaus Schindl – Kathi Hansi –
Maria Röcklinger – Melanie Sindelar – Melanie Juritsch
Death spares neither small nor great: social status in the burials of the old Matzleinsdorf
cemetery in Vienna (1784-1879)
Pavlína Mašková – Daniel Wojtucki
„Nepravé hřbitovy.“ Pohřbívání bezectných a jinak vyloučených lidí v zemích Koruny české
v 16.-18. století
Václav Bůžek
Heraldické galerie v symbolické výzdobě českých a moravských renesančních zámků

14.30 – 18. 30 hod.
Veronica Velasquez
Material culture and the ideology of blood purity in New Spain

Daniel Hupko
Grófka Lucia Pálffyová, rod. Wilczeková a dary pre ňu a od nej ako zrkadlo sociálneho
statusu aristokratky na prelome 19. a 20. storočia
Gabriela Blažková – Jan Frolík – Josef Matiášek
Zlatá ulička na Pražském hradě. Archeologický výzkum 2010
Karel Kašák
Řezníci – obnovitelé důlní těžby zlata kašperskohorského revíru v 17. století
Jan Frolík – Jan Musil
Jímka 938 v Chrudimi – Hradební ulici. Pokus o určení statutu jejího majitele
Pavel Vařeka
Odraz sociálního postavení a životních standardů vesnických poddaných v archeologických
pramenech. Výpovědní možnosti zánikových horizontů vsí z doby třicetileté války
Milan Procházka
Změny sociálního statusu a struktury obyvatelstva na Novostrašecku během 16.-17. století
Monika Michnik – Radosław Zdaniewicz
Archaeological excavation of the remains of an Early Modern manor in Kozłów in the Upper
Silesia district
Petr Čech – Michal B. Soukup – Markéta Soukupová
Osamocená novověká stavba na žateckém Skotníku
Michal B. Soukup
Románské křídlo teplického zámku v proměnách staletí
Olgierd Ławrynowicz
Research on the identification of Nazi victims of repression from the beginning
of World War II from excavations on the outskirts of Lodz and Warsaw
Středa 4. dubna 2012
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9.00 –
Karolina Szczepanowska
Stove tiles from an excavation in Tartaczna Street in Gdansk. A preliminary study
of the economic status of inhabitants of the craftsmen´s area
Jaroslav Jiřík – Jan Kypta – Vlastimil Simota – Martin Pták
K sociálním souvislostem gotických kachlů v proměnách času. Nálezový soubor z raného
novověku v Horosedlech (okres Písek)

Irena Loskotová – Zdeněk Schenk
Soubor pozdně středověkých a raně novověkých komorových kachlů z domu čp. 26
na Horním náměstí v Přerově
Michaela Balášová – Markéta Soukupová
Přenos renesančních výtvarných motivů ze šlechtické terakoty na kamnové kachle měšťanů
Povilas Blaževičius
The toys – a link to the social status of the player
Tomáš Durdík
Nález střenky luxusního příboru z hradu Křivoklátu
Jan Musil
Ženské kovové článkové opasky. Běžná bižuterie nebo archeologický skvost?
Kristýna Peroutková Matějková
Zahradní keramika z objektu Valdštejnova casina u Jičína
Michal Preusz
Obyčejné umyvadlo nebo neobyčejné médium? Hygienická keramika jako zrcadlo sociální
identity raně novověkého člověka
Mário Bielich
Reformačné motívy a alegórie na kachliciach zo Slovenska
***
Hana Jordánková – Irena Loskotová
Hygienické nádoby v brněnských domácnostech 16.-17. století
Václav Matoušek
Rozvadov 1621. Výsledky prvých dvou sezón systematického archeologického výzkumu
bojiště ze třicetileté války
Ladislav Čapek – Michal Preusz
Historicko-archeologické poznání ovčáckého řemesla, pozdně středověkých a novověkých
ovčínů v jižních Čechách
Veronika Dudková – Jiří Orna
Vývoj domu čp. 138 na náměstí Republiky v Plzni v období novověku
Lucie Galusová
Syntéza archeologie mlýnů zaniklých po roce 1945
Petr Žákovský
Nálezy kordů a levoručních dýk z území Moravy

