
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž pořádá Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého 

a olomoucká pobočka Jazykového sdružení České republiky ve spolupráci 

s děkanátem Filozofické fakulty Univerzity Palackého.  

 

Soutěž je určena studentům bakalářských a magisterských studijních 

programů všech lingvistických a filologických oborů a ostatních humanitních 

oborů, jejichž oblast zkoumání s lingvistikou souvisí (filozofie, psychologie, 

sociologie, historie, mediálních studia apod.).  

 

Úkolem každého přihlášeného studenta je (A) předem předložit ukázku své 

práce v rozsahu maximálně 15 normostran a (B) v den konání soutěže 

předloženou práci v rámci 15 minut ústně představit. Soutěžní práce se musí 

týkat jazyka či jazykovědy, dále však nejsou nijak tematicky vymezeny. 

K dispozici je vždy projektor, takže prezentace či jiný podpůrný materiál ústního 

projevu je vítán. Po každé prezentaci následuje diskuse. Soutěžní příspěvky 

hodnotí zástupci jednotlivých filozofických/pedagogických fakult a zaměstnanci 

Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky.  

 

Vítězné příspěvky jsou publikovány v recenzovaném sborníku. Všichni soutěžící 

se mohou zúčastnit hlavního programu konference (15. – 16. 5. 2023), a to 

bez nutnosti uhradit konferenční poplatek.  

 

Soutěže se mohou zúčastnit vítězové fakultních kol soutěže Student a věda 

v sekci Lingvistika a studenti doporučení vysílající institucí. Každá 

filozofická/pedagogická fakulta může doporučit nejvýše 3 studenty. Studenti, 

kteří se do soutěže hlásí na základě doporučení vedoucího katedry, 

k registračnímu formuláři dokládají také písemnou verzi doporučení (forma není 

určena). Zároveň bývá zvykem, že přihlášená pracoviště mají svého zástupce 

také v soutěžní porotě.  

 

Soutěž proběhne 15. května 2023 od 9:00 hodin v rámci XXIV. mezinárodního 

setkání mladých lingvistů. Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny 

v průběhu konání konference.  

 

Program soutěže, včetně pořadí soutěžních příspěvků a složení poroty, bude 

zveřejněn na webu http://mladilingviste.upol.cz/ v sekci Student a věda.  

15. května 2023 v Olomouci 



 

 

Registrace a postup zasílání příspěvků 
 
Přihlášení do soutěže probíhá pomocí přiloženého registračního formuláře.  

Vyplněný formulář a případně také sken doporučení vysílající instituce pošlete 

ve formátu PDF do 6. května 2023 na adresu studentaveda.ff@upol.cz.  

 
Předmět e-mailu uveďte ve formátu:  

STUDENT A VĚDA – Jméno a příjmení, zasílající instituce.  

Za účast v soutěži se neplatí žádný poplatek.  
Ubytování a cestovné nejsou pořadateli hrazeny.  

 
Soutěžní práci se svým jménem a příjmením pošlete prosím nejpozději 

do 7. května 2023 jako přílohu e-mailu na adresu studentaveda.ff@upol.cz.  

 

Veškeré informace týkající se soutěže naleznete na internetových stránkách  

http://mladilingviste.upol.cz/. 

  
Na setkání se těší  
 

Doc. PhDr. Božena Bednaříková, Dr. (vedoucí organizačního týmu)  

Mgr. David Lavička  

Mgr. Yuliia Mostova 

Mgr. Jakub Wenzel  

 

http://mladilingviste.upol.cz/

