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Prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc. 
Zabývá se současným českým jazykem (především stylistikou, morfologií 
a frazeologií), teorií spisovného jazyka a lingvodidaktikou. Je autorkou desítek 
odborných knih, desítek učebnic pro vysoké, střední i základní školy, publi‑
kuje a přednáší i v zahraničí. Je vedoucí redaktorkou časopisu Český jazyk 
a literatura, členkou redakční rady zahraničních jazykovědných časopisů. 
Jako emeritní profesorka stále vyučuje na vysokých školách, vede doktorandy 
a diplomanty.

Mgr. Andrea Hudousková, Ph.D.
Je lektorkou češtiny pro cizince na Ústavu bohemistických studií Filozofické 
fakulty Univerzity Karlovy. Češtině pro cizince se věnuje od roku 2005 na 
všech úrovních pokročilosti. Odborně se zabývá syntaxí věty a textu, korpu‑
sovým výzkumem češtiny, kontrastivním studiem jazyků, lingvodidaktikou 
a produktivními jazykovými dovednostmi.

Mgr. Pavla Kocourková
Je absolventkou Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni (obor 
učitelství českého a francouzského jazyka). Od roku 2008 působí jako vedoucí 
oddělení románských jazyků a latiny na Ústavu jazykové přípravy tamtéž. 
Předmětem jejího zájmu je lingvodidaktika a komparativní lingvistika se za‑
měřením na francouzštinu a češtinu jako cizí jazyk.

doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D.
Absolvoval studium v oboru český jazyk – německý jazyk na Pedagogické 
fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Od r. 1994 
vyučuje na tamější Katedře bohemistiky. V letech 2006–2007 působil také 
na Hochschule Zittau/Görlitz. Ve své odborné a publikační činnosti se za‑
měřuje na českou lexikologii a slovotvorbu, onomastiku a česko‑slovenské 
jazykové vztahy.

Mgr. Ondřej Slówik
Vystudoval vietnamistiku a anglistiku na Filozofické fakultě Univerzity Kar‑
lovy. V současné době dokončuje doktorské studium na Fonetickém ústavu 
tamtéž. V letech 2014/15 vedl vietnamskou sekci Katedry asijských studií 
University Palackého v Olomouci. V létě 2015 vyučoval češtinu na Ton Duc 
Thang University v Ho Či Minově městě. Výukou češtiny pro cizince zejména 
vietnamské národnosti se zabývá již od roku 2010. V neposlední řadě se 



89 O autorech tohoto čísla

v rámci občanského sdružení Southeast Asia – liaison podílí na vzdělávacích, 
poradenských a integračních aktivitách pro vietnamskou komunitu.

Dr. phil. Kateřina Šichová, B.A.
Vystudovala učitelství němčiny a historie na MU v Brně, při zaměstnání pak 
českou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Regensburg a doktorské 
studium na katedře germanistiky tamtéž (srovnávací frazeologie němčina‑
‑čeština). Výuce češtiny a němčiny pro cizince se věnuje od roku 1997, od r. 
2005 je na Bohemicum Regensburg‑Passau na Univerzitě Regensburg lektorkou 
českého jazyka. V tomto rámci se věnuje i didaktice češtiny jako cizího jazyka, 
v posledních deseti letech se specializuje na výuku češtiny pro bilingvní stu‑
denty s českým migračním pozadím. Odborně přednáší a publikuje k frazeo‑
logii, sociolingvistice, jazyku reklamy a didaktice čcj. Více viz 
http://www.bohemicum.de/personal/mitarbeiterinnen/katerina‑sichova.html

Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Působí na Ústavu bohemistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 
a na Katedře českého jazyka a literatury Technické univerzity v Liberci. Titul 
doktora filologie získala na Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Fi‑
lozofické fakulty Univerzity Karlovy v oboru český jazyk (Pseudokoordinace 
v syntaxi češtiny). Ve své odborné i pedagogické činnosti se zaměřuje na 
gramatiku češtiny, a to z pohledu češtiny jako prvního i cílového jazyka. Podí‑
lela se na vzniku početných materiálů a učebnic češtiny pro cizince, je au‑
torkou ucelené řady učebnic pro žáky‑cizince na ZŠ. Je spoluautorkou žá‑
kovského korpusu pro češtinu CzeSL. Participovala na zpřístupnění pořadů 
Českého rozhlasu v podobě automatických přepisů dostupných paralelně se 
zvukovými stopami v rámci projektů záchrany kulturního dědictví.

Mgr. Markéta Tůmová
Vystudovala učitelství češtiny jako cizího jazyka na Filozofické fakultě Univer‑
zity Karlovy. Působí na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. 
Zabývá se výukou češtiny jako cizího jazyka především asijských mluvčích, na 
přelomu let 2014/15 působila jako lektorka přípravného kurzu češtiny na Uni‑
verzitě Nha Trang ve Vietnamu. Spolupracuje s Výzkumným a testovacím 
centrem Univerzity Karlovy na Zkoušce z jazyka a reálií pro účely udělování 
státního občanství ČR a na Certifikovaných zkouškách z češtiny pro cizince.

Sonja Vojvodić
V letech 2009–2013 navštěvovala Střední hudební školu Pavla Makrovaca 
a od roku 2010 také Střední školu výtvarného umění v Záhřebu. Studium 
zaměřila na hudební teorii (nástroje klavír a housle). Mezi její výrazné zájmy 
také patří chorvatský jazyk a literatura, píše povídky a je členkou Literárního 
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kroužku, který se soustředí na četbu a psaní uměleckých textů nové doby. 
Roku 2013 maturovala na obou školách v oboru dirigování (vedením sboru 
a orchestru na koncertě mladých hudebních teoretiků). Od akademického 
roku 2013/2014 studuje hudební výchovu na Hudební akademii Univerzity 
v Záhřebu dvouoborově s českým jazykem a literaturou na Filozofické fakultě 
Univerzity v Záhřebu. Velký zájem o češtinu, jako velmi muzikální jazyk, jí 
umožnil její rychlé ovládnutí. V roce 2016 získala stipendium na Letní školu 
v Brně. V letním semestru 2016 absolvovala Erasmus pobyt v Praze na FF 
UK. V navazujícím magisterském studiu, tedy od akademického roku 2016/17, 
má v plánu svůj zájem o češtinu soustředit na jazyk a teorii komunikace.


