Česká lingvistická olympiáda
2019/2020

propozice
Filozofická fakulta a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

A. Registrace
Pro účast ve všech kolech ČLO je nutné zaregistrovat nejprve školu a po ukončení školního kola rovněž
jednotlivé soutěžící do databáze účastníků, která slouží jednak ke standardizovanému zpracování dat,
jednak k usnadnění spolupráce s účastnícími se školami. Registraci provádí za každou školu jeden
koordinátor soutěže. Tato registrace probíhá prostřednictvím webového rozhraní na stránkách soutěže
lingol.cz. Rozhraní následně umožňuje koordinátorům školních kol zadávat výsledky svých studentů,
přihlásit je do vyšších kol či zjistit, jak se ve vyšších kolech umístili. Registraci škol k účasti ve
školních kolech je nutné provést nejpozději do 14. 11. 2019.
B. Kategorie
Česká lingvistická olympiáda je organizována v jedné kategorii a ve třech soutěžních kolech. Soutěž je
určena zejména, nikoli však výhradně studentům 1.–4. ročníků středních škol, 5.–8. ročníků osmiletých
gymnázií a 3.–6. ročníků šestiletých gymnázií. Účastník zároveň v době konání školního a regionálního
kola nesmí být studentem či absolventem vysoké školy. U žáků mladších 15 let není účast ve vyšších
kolech soutěže možná, pokud jim škola nezajistí pedagogický doprovod po dobu konání soutěže.
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C. Postupová kola, termíny jejich konání
Školní kolo

18.–22. 11. 2019

Přesný termín konání stanoví v rámci daného týdne škola.
Zadání školního kola budou zaslána koordinátorům školních
kol elektronicky 15. 11. 2019. Klíč k řešení a opravování pak
bude stejnou cestou doručen 25. 11. 2019.

Regionální kolo

15. 1. 2020

Do regionálního k ola postupují soutěžící, kteří se ve školním
kole umístili na 1. místě. Vedle vítězů jednotlivých školních kol
jsou dále do regionálního kola pozváni další soutěžící na základě
celkového pořadí všech účastníků školního kola tak, aby
celkový počet účastníků regionálního kola činil alespoň 10 %
celkového počtu účastníků školního kola dle databáze.
Koordinátor školního kola volí, zda se postupující soutěžící
zúčastní regionálního kola na FF UK v Praze, nebo na FF UPOL
v Olomouci.

Ústřední kolo

4. 4. 2020

Do ústředního k ola postupuje 50 soutěžících, kteří dosáhli v
regionálním kole nejvyššího bodového ohodnocení. V případě
rovnosti bodů postupují všichni soutěžící, kteří získali stejný
počet bodů jako poslední soutěžící postupující dle tohoto klíče.
Sestavuje se pouze jeden výsledkový žebříček pro celou
republiku, do ústředního kola tedy nepostupuje poměrová část z
každého regionálního kola, nýbrž daný počet soutěžících, kteří
se umístili celkově nejlépe.

Soustředění

druhá polovina
května - první
polovina června
2020, termín
bude upřesněn

Soutěžící postupující do mezinárodního kola budou spolu se
soutěžícími, kteří se umístili na prvních 10 místech v součtu
výsledků regionálního a ústředního kola, pozváni na víkendové
soustředění, v rámci něhož budou účastníci individuálně i
společně řešit vybrané úlohy z předchozích ročníků
mezinárodního kola a vyslechnou přednášky, které jim pomohou
připravit se na účast v mezinárodním kole. Termín i místo
konání soustředění bude upřesněno.

Mezinárodní soutěž
(International
Linguistics Olympiad)

20. 7. – 24. 7.
2020

Čtyři soutěžící s nejvyšším bodovým ohodnocením při sečtení
výsledků regionálního a ústředního kola (případně náhradníci)
budou jakožto oficiální reprezentační tým České republiky
nominováni na Mezinárodní lingvistickou olympiádu, která se
ve šk. roce 2019/2020 koná ve městě Vindava (Ventspils) v
Lotyšsku (web soutěže viz ioling.org).
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D. Organizace soutěže
● Účast v soutěži je dobrovolná. Zadané úkoly školního kola řeší soutěžící samostatně pod
dohledem pedagoga v maximálním časovém rozpětí 90 min., utajení textů úloh je nezbytnou
podmínkou regulérnosti soutěže.
● Za řádný průběh školního kola zodpovídají koordinátoři školních kol, kteří zároveň za danou
školu spravují soutěžní rozhraní. Ti také dle poskytnutého klíče opravují a vyhodnocují řešení
školního kola. V případě nejasnosti konzultují svůj postup s organizačním týmem ČLO. Po
skončení školního kola (nejpozději do 20. 12. 2019) zaregistrují koordinátoři prostřednictvím
webového rozhraní na lingol.cz všechny studenty, kteří se tohoto kola zúčastnili, a následně
zadají bodová ohodnocení jednotlivých úloh. Podmínkou registrace jednotlivých soutěžících je
nahrání skenu Souhlasu se zpracováním osobních údajů podepsaného všemi účastníky, jejichž
jména a výsledky bude koordinátor školního kola zanášet do systému. Formulář Souhlasu se
zpracováním osobních údajů je ke stažení v soutěžním rozhraní v sekci Správa soutěžících.
Výsledky školního kola budou zveřejněny prostřednictvím webového rozhraní nejpozději do 23.
12. 2019.
● Regionální kolo bude uspořádáno na dvou místech, a totiž na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy (nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1) a na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v
Olomouci (Křížkovského 10, 771 80 Olomouc). Koordinátoři školních kol potvrdí nejpozději do
10. 1. 2020 účast postupujících v regionálním kole. Účast soutěžících v regionálním kole
koordinátor potvrzuje v soutěžním rozhraní v sekci Správa soutěžících. Zároveň je pro
usnadnění komunikace nutno tamtéž zadat emailové adresy postupujících. Výsledky
regionálního kola budou zveřejněny nejpozději 24. 1. 2020 na stejném místě.
● Do 28. 2. 2020 všichni postupující soutěžící obdrží pozvánku do ústředního kola, které se bude
konat 4. 4. 2020 v Praze na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Výsledky
ústředního kola, stejně jako jména postupujících do mezinárodního kola budou zveřejněny ještě
téhož dne.
● Na základě bodového součtu výsledků regionálního a ústředního kola budou vybráni čtyři
nejúspěšnější soutěžící, z nichž bude sestaven reprezentační tým nominovaný na mezinárodní
lingvistickou olympiádu (www.ioling.org). Cesta do místa konání mezinárodního kola i
účastnický poplatek, který zahrnuje ubytování, stravné a dopravu v místě soutěže, bude hrazen
organizátory soutěže z dotace MŠMT.
Soutěž je spoluvyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jakožto soutěž kategorie
B a je zároveň zařazena do projektu Excelence.
Pro představu o typu úloh si můžete prohlédnout některá zadání olympiády z minulých ročníků na stránkách www.lingol.cz.
Jak je z nich patrné, studenti nepotřebují žádnou předchozí znalost lingvistiky nebo zběhlost v cizím jazyce. Obojí je sice
výhodou, nicméně nejsou tím nejdůležitějším pro zdárné řešení. Úlohy vyžadují spíše analytické, logické a kombinatorické
přemýšlení, a jsou tudíž zajímavé nejen pro studenty zaměřené na jazyky, ale i pro studenty se zálibou v matematice,
informatice nebo logice.
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Rada ČLO:
Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.; prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.; doc. Mgr. Markéta Lopatková, Ph.D.; Mgr.
Pavel Machač, Ph.D.; doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.; doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D.

Organizační tým ČLO:
Vojtěch Diatka, Eliška Freibergerová, Haštal Hapka, Vojtěch Janda, Michal Láznička, Michala Lvová,
Tereza Maláčová, Michaela Svatošová, Zuzana Gruberová, Jiří Kozlík, Jan Petr

Kontaktní adresa:
Michal Láznička
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Ústav obecné lingvistiky, náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: info@lingol.cz
www.lingol.cz
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