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ník, profesor Joakim Nivre z univerzity v Uppsale. Další prezentace byly věnovány zejména 
zlepšování parsingových pravidel a automatické detekci chyb. Program konference včetně 
elektronické podoby sborníku s plnými texty příspěvků je k dispozici na internetové adrese 
<http://www.depling.org>.

Ač je závislostní přístup jedním z hlavních proudů současné lingvistiky a na toto téma 
se jistě sešlo množství příspěvků, netvořily program konference paralelní sekce. Účastníci 
tak získali ucelenou představu o současných trendech v této produktivní oblasti jazykového 
bádání doplněnou o kratší specializované vhledy ze sekce Short Talks and Papers. Nezbývá 
než doufat, že byla založena tradice, kterou si závislostní lingvistika zaslouží už dlouho. Další 
konference DepLing proběhne 27.–31. srpna 2013 v Praze, hlavními organizátory budou 
tentokrát ÚFAL MFF UK v Praze a projekt LINDAT-Clarin.

Kateřina Veselovská

Zpráva z kolokvia mladých jazykovědců

Ve dnech 30. 11. – 2. 12. 2011 proběhl na Slovensku 21. ročník kolokvia mladých jazykovědců 
pořádaný Katedrou slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Ma-
teja Bela v Banské Bystrici a Slovenskou jazykovednou spoločností pri JÚĽŠ SAV v Bratislavě. 
V příjemných prostorách hotelu Šachtičky se sešli účastníci ze Slovenska, České republiky, 
Polska a Slovinska.

Kolokvium bylo tradičně zaměřeno na různé oblasti jazykovědného bádání a zahrnovalo 
referáty více než 80 účastníků. Pozornost patřila zejména sociolingvistickým otázkám a pro-
blematice jazykových korpusů a jejich praktickému využití pro lingvistický výzkum. V rám-
ci setkání zazněly též příspěvky z oblasti diachronní lexikologie, lexikografie a textologie, 
psycholingvistiky a bilingvismu, fonetiky, frazeologie a didaktiky. Zastoupena byla i témata 
literárněvědná a literárněhistorická.

Ve dvou paralelních sekcích byly předneseny příspěvky doprovázené prezentacemi předná-
šejících. Po každém bloku následovala společná diskuse k jednotlivým příspěvkům, ve které 
se účastníci zamysleli nad obsahem vyslovených referátů. Měli možnost sdílet svoje zkuše-
nosti a názory na zvolené téma a komentovat práce, které je zaujaly. Snad jedinou nevýho-
dou programu bylo nesystematické řazení referátů do jednotlivých sekcí. Tematicky podobné 
příspěvky byly umístěny do různých bloků/sekcí a jejich prezentace se odehrávala ve stejném 
čase. Účastníci tak neměli příležitost si poslechnout zvolený referát a přispět do diskuze.

Mezi nejzajímavější příspěvky, které zazněly na kolokviu, patří např. prezentace Tamary 
Zajacové Fenomén intertextuality, Barbory Mochňacké Faking good – faking bad (poznámky 
k diskurzu sociálnych sietí), Katarzyny Bołbot a Magdaleny Kroupové Řečové chování polské 
komunity v Praze (ve výsledcích dotazníkového výzkumu), Lucie Satinské Prešporáčtina ako 
špecifický mestský sociolekt, Julie Vrábľové Jazyková ideológia aj v slovenskom kontexte aj. Texty 
těchto a dalších referátů budou publikovány ve sborníku z kolokvia, který vyjde v roce 2012.

Na závěr nezbývá než organizátorům poděkovat za možnost příjemného setkání a popřát 
kolokviu další úspěšné starty.

Katsiaryna Ramasheuskaya


