O AUTORECH TOHOTO ČÍSLA
PhDr. Jana Bílková, Ph.D.
Vystudovala bohemistiku na Pedagogické fakultě v Hradci Králové a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době působí na Katedře českého jazyka a literatury Pedagogické
fakulty Univerzity Hradec Králové a externě spolupracuje s gramatickým oddělením Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Zabývá se především korpusovým výzkumem gramatiky
současné češtiny.
Dr. phil. habil. Petr Biskup
Působí na katedře slavistiky na Lipské univerzitě, kde se v březnu 2018 habilitoval prací Prepositions
and Verbal Prefixes: The Case of Slavic (venia legendi: slovanská a obecná jazykověda). Vystudoval religionistiku a psychosociální vědy na HTF UK a český jazyk a literaturu na FF UK v Praze. Absolvoval
stipendijní pobyty v Lipsku a Mnichově a doktorát obdrželv roce 2010 na Lipské univerzitě za práci
o syntaktických a aktuálněčlenských vlastnostech adverbiálií. Ve své výuce a vědeckých pracích se
zabývá jak slovanskými, tak obecnělingvistickými tématy, např. aspektem, participii, předložkami
a pády, subjunktivními větami či synchronními a diachronními vlastnostmi prefixů. Petr Biskup
spoluorganizoval různé vědecké konference, např. FDSL, DGfS, CGSW, je autorem a spoluautorem
četných vědeckých článků, svůj výzkum prezentoval na desítkách mezinárodních konferencí a pracoval na následujících projektech: Pražský závislostní korpus (GA ČR), Aktuální členění ruských nedeklarativních vět (DFG), Argumentová struktura, její syntax a morfosyntaktické rysy (DFG), Prefixy a slovesné
argumenty (DFG) a Nový encyklopedický slovník češtiny (GA ČR).
PaedDr. Zuzana Hlubinková, CSc.
Pracuje v dialektologickém oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky v Brně.
Věnuje se výzkumu českých nářečí v rovině slovotvorné. Je členkou autorského kolektivu Slovníku
nářečí českého jazyka. Zajímá se též o onomastiku, zaměřuje se na neoficiální vlastní jména osob.
Mgr. et Mgr. Lucie Janků
Je doktorskou studentkou na Ústavu českého jazyka Masarykovy univerzity v Brně. Morfosyntax
českého vokativu byla tématem její diplomové práce, kterou obhájila v červnu 2016. Studiu vokativních frází se nadále věnuje v doktorském stupni, a to se speciálním zaměřením na jejich vyjadřování i v jiných jazycích.
Mgr. et Mgr. Zuzana Komrsková
Je doktorandkou oboru český jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, pracuje v oddělení
mluvených korpusů v Ústavu Českého národního korpusu FF UK. Kromě budování mluvených korpusů se její zájem soustředí na výzkum mluvené češtiny. Zabývá se především specifiky mluveného
spontánního jazyka a specifickými jevy elektronické komunikace, kterými jsou akronymy a emotikony.
Mgr. Bc. Pavla Pilchová (roz. Šuráňová)
Vystudovala obor český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a ekonomickou
žurnalistiku na Vysoké škole báňské — Technické univerzitě Ostrava. Aktuálně studuje doktorský
obor český jazyk na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně pod vedením PhDr. Michala
Křístka, M.Phil., Ph.D. Jejím hlavním zájmem je současná česká stylistika, zejména oblast publicistického funkčního stylu.
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PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D.
Působí v oddělení onomastiky Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky v Praze. Externě spolupracuje s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Zabývá se především problematikou zeměpisných, zvláště pak pomístních jmen. Publikoval desítky odborných prací u nás i v zahraničí. Je spoluautorem Slovníku pomístních jmen (2005–2009; dále zveřejňován na internetu) a autorem
dvou odborných monografií (Označení barev a jejich užití v toponymii Čech, 2004; Pomístní jména v Čechách z pohledu slovotvorného, 2016). Soustavně se věnuje i soudnímu znalectví v oblasti osobních
jmen a také popularizační činnosti.
PhDr. PaedDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.
Od roku 1994 zajišťuje výuku předmětů lexikologie, stylistika, slovotvorba a korpusová lingvistika
na Katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Souběžně
je od roku 2005 vědeckým pracovníkem oddělení gramatiky Ústavu pro jazyk český Akademie věd
České republiky, kde se zabývá sémantickou morfologií, syntaxí a slovotvorbou. Provázání disciplín
na obou pracovištích považuje za mimořádně přínosné.

