
OLOMOUCKÉ LINGVISTICKÉ KOLOKVIUM (OLINCO) 
ZPRÁVA O OLINCO 2013—2014

Olomoucká lingvistická kolokvia OLINCO 2013 a 2014 byla realizována na Filozofické 
fakultě Univerzity Palackého s pomocí finanční podpory grantu Jazyková rozmani-
tost a komunikace (JARKO) CZ.1.07/2.3.00/20.0061, spolufinancovaného Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Následující zpráva popisuje 
organizaci a průběh obou kolokvií. Pokud jde o detailní seznamy účastníků a témata 
jejich příspěvků, odkazujeme čtenáře na kompletní soubor všech abstraktů a publiko-
vaných příspěvků na stránkách http://olinco.upol.cz/ a dalších, uvedených v následu-
jícím textu.

DATA OBECNÍ A ORGANIZAČNÍ

Třídenní olomoucké lingvistické kolokvium OLINCO se konalo v prvním červnovém 
týdnu v letech 2013 a 2014. Příprava těchto akcí však začínala vždy nejméně osm mě-
síců před jejich konáním a účastnili se jí všichni členové projektového týmu Jazyková 
rozmanitost a komunikace z jazykových kateder Filozofické fakulty Univerzity Palac-
kého v Olomouci. Hlavními pořadateli byli lingvisté z Katedry anglistiky a amerika-
nistiky, přičemž organizační a programová komise se skládala z 6 osob: doc. Ludmila 
Veselovská, prof. Joseph Emonds, dr. Michaela Martinková, dr. Šárka Šimáčková, dr. 
Jonáš Podlipský a dr. Markéta Janebová.

Komise řídila obsah webové stránky kolokvií, propagaci celé akce a aktivně napomá-
hala maximální publicitě. Její členové se scházeli každý týden, organizovali průběh re-
cenzního řízení, sami se recenzního řízení účastnili a na základě jeho výsledků sestavo-
vali program. V období těsně před konferencí a v jejím průběhu se do organizace zapojili 
i další členové týmu a studenti Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UP, kteří zajišťo-
vali ubytování účastníků, doprovodné akce a organizaci návštěv pozvaných mluvčích.

Jako téma — a současně název — obou kolokvií byl zvolen „Jazyk jako prostředek 
a lingvistická struktura“ (Language Use and Linguistic Structure), což mělo cíleně 
umožnit prezentaci referátů ze všech současných lingvistických disciplín, pokud 
se zabývají vědeckým (empirickým, formálním) popisem jazykového systému. Za-
hrnoval tedy fonetiku a fonologii, morfosyntax, roviny významové a pragmatické, 
příspěvky z oblasti jazykové akvizice a překladu. Jako podmiňující byly definovány 
jen dva požadavky: (i) analýza konkrétních jazykových dat, (ii) explicitní teoretická 
dimenze, v jejímž rámci jsou data interpretována.

Mezní termín pro zaslání abstraktů s nabízenými příspěvky byl stanoven vždy na 
zhruba 5 měsíců před konáním akce, aby bylo možno zajistit řádné recenzní řízení. 
V roce 2013 se k danému datu sešlo 151 abstraktů, v roce 2014 jich bylo 276. V následu-
jících týdnech organizační komise zajistila distribuci abstraktů příslušně odborným 
recenzentům. Pravidlem byli minimálně dva hodnotitelé na abstrakt, z nichž alespoň 
jeden působí v akademické instituci mimo Českou republiku. V roce 2013 bylo asi 50 
recenzentů z univerzit mimo Olomouc (z 11 zemí) a v roce 2014 bylo těchto recen-
zentů již 109 z 21 zemí. Recenzní řízení probíhalo elektronicky a v roce 2014 pomocí 
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systému EasyChair. Pokud mezi dvěma vybranými recenzenty nedošlo při hodnocení 
k zásadnímu rozporu, byly jejich numericky vyjádřené hodnoty zprůměrovány a za-
řazeny do výsledků. Pokud se jejich hodnocení podstatně rozcházelo, byl určen třetí 
recenzent — tak, aby žádný příspěvek nebyl vyřazen anebo přijat na základě názoru 
jen jednoho odborného hodnotitele. Stejná kritéria byla aplikována také na recenzní 
řízení příspěvků, které byly zaslány k publikaci v rámci sborníku příspěvků.

Autoři abstraktů obdrželi posudky v průběhu následujícího měsíce spolu s roz-
hodnutím, jestli byl jejich příspěvek přijat jako ústní referát anebo ve formě posteru. 
Pokud autoři přijatých příspěvků potvrdili svou účast, byli zahrnuti do vznikajícího 
programu, který byl průběžně aktualizován tak, aby zajistil kvalitní průběh kolokvia 
a vyhověl individuálním potřebám účastníků.

Při sestavování harmonogramu příspěvků, který plánoval několik paralelních 
sekcí, se organizační komise snažila vytvořit sekce s příspěvky s podobnou témati-
kou. Ideálem bylo vyhnout se překrývání referátů s potenciálně totožným obecen-
stvem a vytvořit souvislý program pro každého návštěvníka konference. V roce 2013 
probíhaly samostatné sekce kromě angličtiny také v němčině a španělštině, ale pro-
tože se ukázalo, že jazyk prezentace nijak nesouvisí s tématem (jazykem), který je 
v příspěvku analyzován, byly všechny příspěvky i diskuze na kolokviu v roce 2014 již 
jen v angličtině.

Obě kolokvia probíhala na základě podobného časového rozvrhu:

— plenární přednášky pozvaných hostů ve velkém sále,
— paralelní tematické sekce v seminárních posluchárnách,
— tematické sekce pro prezentaci posterů,
— workshopy před zahájením a po ukončení programu kolokvia.

Při registraci dostali návštěvníci brožuru s aktuálním programem a knihu s abstrakty 
všech prezentací. V r. 2014 obdrželi při registraci také vytištěné publikace s příspěvky 
z kolokvia OLINCO 2013. V průběhu obou kolokvií bylo k dispozici občerstvení a vždy 
v pátek večer se konala společenská akce s večeří a hudbou ve dvoraně Konviktu — 
Uměleckého centra Univerzity Palackého —, v jehož prostorách se kolokvium konalo. 
Během tohoto setkání byly vyhlášeny výsledky hodnocení prezentovaných posterů, 
které v průběhu kolokvia provedla mezinárodní komise skládající se z pěti odborníků 
v různých lingvistických disciplínách.

Přibližné náklady na pořádání jednoho kolokvia OLINCO, včetně následují-
cích publikací, pronájmu prostor a technického zajištění přednáškových sálů, 
plné úhrady nákladů na ubytování a dopravu všech pozvaných hostů a vedoucích 
workshopů, nákladů na organizační zabezpečení akce, workshopů, průběžného bu-
fetu a večerní společenské akce byly celkově kolem 400 000 Kč. Tyto náklady byly 
plně pokryty ze zdrojů projektu JARKO a z rozpočtů kateder Filozofické fakulty UP, 
což umožnilo pořádat kolokvia bez konferenčního poplatku. Bylo také možno za-
platit ubytování na 3–4 noci pro všechny prezentující v prostorách kolejí Palackého 
univerzity.

Informace o finanční dostupnosti kolokvia OLINCO 2013 jistě přispěla ke zvý-
šenému zájmu o účast na OLINCO 2014. Z pohledu organizátorů se vytvoření pozi-
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tivního obrazu akce jeví jako dobrá investice vzhledem k dlouhodobé perspektivě, 
která počítá s pořádáním kolokvia každý sudý rok. Pořadatelé proto vyvinou veškeré 
možné úsilí, aby se jim podařilo zajistit alespoň podobnou kvalitu také na plánova-
ném kolokviu OLINCO 2016.

PRŮBĚH KOLOKVIA OLINCO 2013

Kolokvium se konalo ve dnech 6.–8. června 2013. Navštívilo ho asi 150 lingvistů 
převážně z Evropy a Ameriky. Seznam účastníků viz 

— První plenární přednáška v Auditoriu Maximu na Konviktu se konala 6. června 
2013. Přednesla ji prof. Liliane Haegemanová z Univerzity v Ghentu (Belgie) pod 
názvem „The Syntax of Adverbial Clauses“. Přednášející představila doc. Veselov-
ská. Autorka ukázala některá omezení a pravidla slovosledu v iniciálních částech 
věty, která je senzitivní na různé aspekty informační struktury. Analyzovala je 
v rámci tzv. kartografického pojetí horní periferie věty, která předpokládá exis-
tenci funkčních projekcí v doméně bývalé hlavy komplementizéru. Upravený text 
celé přednášky je k dispozici ve sborníku příspěvků z OLINCO 2013.

— V pátek 7. června 2013 se konala druhá plenární přednáška, kterou přednesl 
prof. Joseph Emonds (Palackého Univerzita Olomouc) pod názvem „The Derived 
Nominal Hypotheses of Indo-European Adjectival Agreement“. Přednášejícího 
představila prof. Haegemanová. Autor prezentace se zaměřil na analýzu adjek-
tivní shody. Na analyzovaných datech ukázal důvody, proč považuje za správné 
pojmout tuto shodu jako soubor nominálních rysů, který má vlastní kategori-
ální rys N. Jako samostatná nominální hlava se připojuje k adjektivnímu kmeni 
a vzhledem ke své pozici se stává hlavou celé projekce. Toto pojetí vede k perko-
laci nominálních rysů až do frázové domény a možnost anaforické povahy takové 
nominální hlavy může objasnit také některé rozdíly mezi hlavními skupinami 
indoevropských jazyků.

— Třetí plenární přednáška se konala v sobotu 8. června 2013 a přednesl ji prof. Geo-
ffrey Leech z Univerzity v Lancasteru (Velká Británie) na téma „The English Noun 
Phrase: Aspects of its Recent History“. Přednášejícího představil prof. Macháček. 
Prezentace se zabývala využitím korpusů ke statistické analýze struktury jmenné 
fráze. Autor ukázal, že existují statisticky relevantní data dokazující tendenci 
k vyšší hovorovosti a kompaktnosti anglických nominálních komplexů. Ukázal 
ústup postnominálních předložkových atributů a zvýšený výskyt složenin N+N 
a vazby se saským genitivem. Profesor Leech vysvětlil tyto tendence jako důkaz 
kondensifikace (densification), tj. procesu vedoucího ke kompresi informací do 
menšího počtu výrazů.

Referáty dalších účastníků kolokvia, které byly přijaty na základě recenzního řízení, 
byly v průběhu konference prezentovány ve třech tematických sekcích v seminár-
ních učebnách v budově Konviktu. Každý referát měl časový limit 25–30 minut s ná-
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sledujícími 5–10 minutami na diskuzi a změnu mluvčího. Tematické sekce byly vy-
tvořeny následně:

— Ve čtvrtek 6. 6. 2013 dopoledne sekce s tematikou (i) akvizice jazyka, (ii) sekce 
němčiny v německém jazyce a (iii) sekce španělštiny ve španělštině. Odpolední 
sekce byly (i) syntax, (ii) syntax, (iii) pragmatika.

— V pátek 7. 6. 2013 pokračovaly dopoledne sekce s tematikou akvizice jazyka, syn-
taxe a pragmatiky. Odpoledne se navíc přidaly sekce fonetické a sémantické.

— V sobotu se konaly sekce (i) syntax, (ii) fonetika, a (iii) sémantika.

Na OLINCO 2013 bylo celkem předneseno 59 ústních prezentací. Výše uvedené ozna-
čení sekcí je jen přibližné a nemůže zcela pokrýt tematiku přednášených referátů, 
i když vystihuje mnohostrannost jejich zaměření. Abstrakty všech příspěvků viz 

Při propagaci kolokvia pořadatelé zdůrazňovali význam posterového formátu, 
který je pro některý druh lingvistického výzkumu formátem vhodnějším než ústní 
přednáška. Prezentaci posterů byla v souladu s touto proklamovanou politikou vě-
nována náležitá pozornost a časový harmonogram pro výklad autorů byl vypracován 
velmi podrobně. Celkem bylo během dvou dnů odprezentováno 22 posterů. Postery 
byly vystaveny po stanovenou dobu v prostorách před seminárními pracovnami a ve 
čtvrtek i v pátek byly v konferenčním programu vyhrazeny dva hodinové úseky, v je-
jichž průběhu byli vedle posterů k dispozici jejich autoři, kteří odpovídali na otázky. 
Zájem návštěvníků o témata posterů byl zřejmý i z toho, že se v jejich blízkosti schá-
zeli a diskutovali i mimo oficiálně stanovenou dobu prezentace.

Kolokvia probíhala v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého, což jsou 
renovované budovy historického olomouckého Konviktu. Kvalita prostředí, dostatek 
místa a příjemná atmosféra nejbližšího okolí byly součástí snahy o vytvoření pozi-
tivního obrazu akce v paměti účastníků. Na základě jejich vyjádření bylo kolokvium 
OLINCO 2013 hodnoceno velmi kladně. Pořadatelé věří, že k úspěchu akce přispěla celá 
řada faktorů, včetně finanční dostupnosti a estetického prostředí. Domnívají se však, 
že rozhodujícím faktorem byla šíře záběru prezentovaných příspěvků, která umožnila 
účast velké škály odborníků. Přes rozdílnost přístupů byla zachována také kvalita pre-
zentací a do značné míry se podařilo dodržet i požadavek na kombinaci empirického 
výzkumu, prediktivních hypotéz a teoretické dimenze předváděných analýz.

PRŮBĚH KOLOKVIA OLINCO 2014

Úspěch kolokvia OLINCO v roce 2013 a připravovaná účast Noama Chomského vedly 
ke zvýšenému zájmu o kolokvium v r. 2014. OLINCO 2014 se konalo ve dnech 5.–7. 
června 2014 a zaregistrovalo se na přes 300 účastníků z více než 30 zemí (viz http://
olinco.upol.cz/assets/olinco2014_book-of-abstracts_web.pdf).

Organizační komise zachovala původní rámec akce, ale přizpůsobila prostory vět-
šímu počtu účastníků. Pokud jde o plenární přednášky, vzhledem k velkému zájmu 
(na přednášku prof. Chomského byla provedena samostatná registrace až do výše 
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450 osob) byly všechny tři společné prezentace umístěny do prostor kina Metropol 
v blízkosti Konviktu.

— Ve čtvrtek 5. 6. 2014 se konala první plenární přednáška, na které vystoupil prof. 
Noam Chomsky (Massachusetts Institute of Technology, USA) s tématem „Pro-
blems of Projection Extensions“. Přednášejícího představil prof. Emonds. Před-
náška se zabývala problematikou extenze frázové projekce. Navrhovala algorit-
mus, který povede k označení výsledku sloučení dvou komplexních konstituentů, 
z nichž jeden je v tzv. kriteriální pozici. Prof. Chomsky navrhl přehodnotit poža-
davek endocentricity a nahradit jej propracovaným algoritmem značkování (labe-
ling), které vyžaduje konceptuální rozhraní a je tedy schopné ovlivnit syntaktické 
procesy.

— V pátek 6. 6. 2013 vystoupil prof. David Adger (Queen Mary College, Velká Bri-
tánie) s přednáškou na téma „Constraints on Phrase Structure“. Přednášejícího 
představila doc. Veselovská. Prezentace se zabývala analýzou vývoje strukturního 
sloučení (Merge) v jeho externí a interní variantě. Autor argumentoval proti po-
jetí funkčních hlav jako lexikálních jednotek. Navrhl považovat je pouze za značky 
(labels) rekursivního procesu self-merge, který imituje konfiguraci přičítanou 
posunu hlav. Nastínil také systematické vysvětlení, proč při externím sloučení do-
chází k efektům na rovině sémantiky, zatímco interní merge k sémantické změně 
nevede.

— V sobotu 7. 6. 2014 přednesl svou prezentaci prof. Bas Aarts (University College, 
London, Velká Británie) na téma „Investigating Spoken English Syntax and Usage“. 
Prezentace se zabývala způsoby, jak lze využít korpus mluveného jazyka –Inter-
national Corpus of English (IGE-GB) a Diachronic Corpus of Present-Day English 
(DCPSE) — k vyhledávání dat pro syntaktickou analýzu. Autor ukázal postup na 
srovnání výskytu progresivního aspektu v kombinaci s modálními slovesy v psané 
a mluvené angličtině.

Přednášející prvních dvou vystoupení (prof. Chomsky a prof. Adger) souhlasili s na-
hrávkou a zveřejněním průběhu svého příspěvku a lze je tedy shlédnout na strán-
kách konference OLINCO 2014 (http://olinco.upol.cz/#gallery). Diskuze a odpovědi 
na připravené otázky následující po přednášce prof. Chomského jsou součástí sbor-
níku příspěvků z kolokvia.

Vzhledem k velkému počtu kvalitních abstraktů (276) bylo přijato větší množství 
referátů (160) a ty byly rozděleny do 4 paralelních tematických sekcí a do několika 
sekcí posterových prezentací. Ve čtvrtek 5. 6. 2014 se tematické sekce věnovaly (i) 
syntaxi, (ii) pragmatice, (iii) formální sémantice (workshop), (iv) jazykové akvizici 
(workshop).

V pátek 6. 6. 2014 se sekce dělily na (i) syntax, (ii) sémantiku, (iii) fonetiku, (iv) 
pragmatiku. V sobotu 7. 6. 2014 byly samostatné sekce věnovány syntaxi slovanských 
jazyků, syntaxi románských jazyků a korpusovému workshopu.

Kromě ústních referátů byla i na OLINCO 2014 věnována náležitá pozornost poste-
rům. Každý den bylo vyvěšeno 15–18 posterů a hodinové autorské prezentace byly 
vsunuty do dopoledních a odpoledních bloků jako samostatné sekce. Postery samé 
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byly vyvěšeny po celý den a i tentokrát byly navštěvovány a diskutovány i mimo vy-
hrazené období.

Abstrakty všech ústních i posterových prezentací (včetně workshopů) viz http://
olinco.upol.cz/assets/olinco2014_book-of-abstracts_web.pdf.

WORKSHOPY NA OLINCO 2014

Kromě prezentací přijatých referátů a posterů se v rámci OLINCO 2014 konaly také 
tři specializované workshopy.

— Ve čtvrtek 5. 6. 2014 to byl workshop s tematikou fonetické akvizice (The Speech 
Acquisition and Language Phonetics Workshop), na kterém vystoupili jako pozvaní 
mluvčí a diskutanti prof. Linda Polka (McGill University, Kanada) s příspěvkem 
„The development of phonetic perception: a journey guided by speech input and 
intake“ a prof. Ocke-Schwen Bohn (Aarhus University, Dánsko) s příspěvkem „L2 
speech learning: Do cross-language phonetic relationships provide a full account?“ 
Tento workshop se zaměřil na akvizici prvního i druhého jazyka včetně bilingvi-
smu se speciální pozorností věnovanou fonetice a fonologii. Analýzy zahrnovaly 
výzkum dětí i dospělých a akvizici segmentů a prozodií typických a atypických 
v jazykovém vývoji v monolingvním a bilingvním prostředí.

— Druhý čtvrteční workshop byl zaměřen na příspěvky v oblasti formální séman-
tiky. Jeho pozvanými mluvčími a diskutanty byli dr. Mojmír Dočekal (Masarykova 
univerzita, Brno) a dr. Berit Gehrke (Université Paris Diderot, Francie). Předne-
sené referáty se věnovaly problematice kvantifikátorů v rámci nominálního kom-
plexu, určenosti a neurčenosti nominálních komplexů, pluralitě a referenčnosti.

— Další workshop se konal v sobotu 7. 6. 2014 na závěr kolokvia. Věnoval se tematice 
korpusů (Processing and Linguistic Analysis of Corpora of Spoken Language). V jeho 
rámci vystoupili jako mluvčí a diskutanti prof. Bas Aarts a dr. Sean Wallis (oba 
University College London, Velká Británie). Workshop diskutoval problematiku 
interakce mezi tvůrci jazykových korpusů a mezi uživateli, kteří využívají kor-
pusy k lingvistické analýze. Přednesené referáty byly vybrány jako příklady ana-
lýz založených primárně na studiu korpusových dat v oblasti mluveného jazyka.

SBORNÍKY PŘÍSPĚVKŮ

Z referátů kolokvií OLINCO 2013 a OLINCO 2014 byly publikované tři tištěné (a elektro-
nické) výstupy. Ve všech případech proběhlo před publikací řádné dvoukolové recenzní 
řízení (seznam recenzentů je uveden na stránkách http://olinco.upol.cz/#board) a pří-
spěvky prošly jazykovou úpravou a editací.

— Sborník příspěvků z OLINCO 2013 editovali Joseph Emonds a Markéta Janebová 
a vyšel pod názvem Language Use and Linguistic Structure: Proceedings of the Olo-
mouc Linguistics Colloquium 2013 (Olomouc Modern Language Series 2, 2013).
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— Z referátů OLINCO 2013 vychází také většina tematicky zaměřených příspěvků 
v monografii Nominal Structures: All in Complex DPs (eds. Ludmila Veselovská a Mar-
kéta Janebová, edice Olomouc Modern Language Monographs 2, 2013). Monografie 
se věnuje analýze nominální projekce především ve slovanských jazycích.

— Rozsáhlý sborník příspěvků z OLINCO 2014 editovaly Ludmila Veselovská a Mar-
kéta Janebová a vychází pod jménem Complex Visibles Out There. Proceedings of the 
Olomouc Linguistics Colloquium 2014: Language Use and Linguistic Structure (Olomouc 
Modern Language Series 4, 2014).

Proceedings OLINCO 2013 a monografie Nominal Structures byly ve vytištěné podobě 
distribuovány autorům jednotlivých příspěvků a účastníkům OLINCO 2014. Sborník 
příspěvků z OLINCO 2014 Complex Visibles Out There byl ve vytištěné podobě 
distribuován autorům jednotlivých příspěvků. Všechny výše zmíněné publikace 
jsou v elektronické verzi dostupné na webu konference (http://olinco.upol.cz/#series 
a http://olinco.upol.cz/assets/olinco-2013-monograph.pdf).

ZÁVĚREM

Cílem pořadatelů kolokvia OLINCO bylo a je vytvořit z této akce prestižní, meziná-
rodně akceptované fórum přístupné lingvistům z České republiky a okolních zemí. 
Kromě požadavku na mezinárodně akceptovatelnou kvalitu a vědeckou úroveň pří-
spěvků (definovaný teoretický rámec a empirická data) nekladou organizátoři žádné 
omezení na formát a tematiku příspěvků.

Kolokvium má sloužit jako informační kanál pro orientaci v rámci nejnovějších 
výzkumných směrů v oblasti výzkumu jazykového systému, jako zdroj inspirace 
a jako prostor integrující lingvistický výzkum v Evropě i ve světě. Tomuto cíli podří-
dili organizátoři výběr zvaných hostů, tematiku workshopů i finanční zabezpečení 
celé akce. Překvapující počet kvalitních abstraktů, který byl zaslán do jednotlivých 
sekcí z mnoha mezinárodně uznávaných center lingvistického výzkumu, zájem 
o účast a úroveň diskuzí v rámci kolokvia svědčí o tom, že podobný cíl je dosažitelný. 
Pořadatelé proto věří, že OLINCO 2013 a 2014 pomohly (kromě propagace organizá-
torské instituce) také k udržení reputace českého prostoru jako místa, v němž je úro-
veň lingvistického výzkumu srovnatelná se zbytkem světa. Doufají, že připravované 
OLINCO 2016 na tuto tradici naváže.
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