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Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Bohemista a lingvodidaktik, působí na Ústavu bohemistických studií Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze (v letech 2009–2016 byl jeho ředitelem) a na Katedře českého jazyka a literatury Fa-
kulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Zabývá se lingvistickou bohemistikou, zejména 
mluvnicí současné češtiny, dále otázkami popisu a prezentace češtiny jinojazyčným mluvčím i te-
orií uměleckého překladu. Přednášel a vyučoval na celé řadě tuzemských i zahraničních univer-
zit, v letech 1997–2000 a 2006–2007 působil na slavistice na Université libre de Bruxelles, v období 
2016–2018 na jihokorejské Hankuk University of Foreign Studies. Je autorem celé řady článků a stu-
dií, spoluautorem mnoha učebních materiálů češtiny pro cizince. Mezi jeho poslední monografie pa-
tří Bohemistické miniatury (2013), Překladatelské miniatury (2014), Vo vobecný češtině a jiné příběhy (2015) 
a Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském (2019).

doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.
Vystudovala český jazyk a hudební výchovu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích, český jazyk následně i na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Působí na 
Ústavu bohemistiky FF JU v Českých Budějovicích, věnuje se současnému českému jazyku.

Mgr. Karel Kulich, Ph.D.
Působí jako odborný asistent Katedry jazyků na Vysoké škole hotelové v Praze. V roce 2019 obhá-
jil v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v rámci 
oboru Didaktika konkrétního jazyka disertační práci s názvem Srovnání české a ruské deklinace 
podstatných a přídavných jmen se zaměřením na češtinu pro cizince. V minulých letech se účastnil 
jako lektor též např. jazykových kurzů Letní školy slovanských studií v Praze.

Doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D.
Od roku 1994 vyučuje na Katedře bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí 
nad Labem. V letech 2006–2007 působil i na Hochschule Zittau/Görlitz. Ve své publikační činnosti 
se zaměřuje na českou lexikologii a slovotvorbu, stylistiku, onomastiku a česko-slovenské jazykové 
vztahy. Je autorem mj. několika knižních publikací o (slovotvorné) kompozici v současné češtině.

Doc. PhDr. Josef Štěpán, CSc.
Emeritní pracovník Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Kar-
lovy, který v letech 1969–1971 působil jako lektor češtiny na univerzitě v Saarbrückenu. Zabývá se 
syntaxí současné češtiny, a to především souvětím, o něm publikoval řadu studií a dvě knihy. Dále 
se věnuje odrazové sémantice, kvantitativní lingvistice a teorii jazykové kultury. Ve svých pracích 
přihlíží i k obecné lingvistice.

Sonja Vojvodić, mag. mus. / mag. philol. bohem.
V roce 2016 absolvovala na Filozofické fakultě Univerzity v Záhřebu bakalářské studium českého ja-
zyka a literatury, jež studovala dvouoborově s integrovaným bakalářským a magisterským studiem 
hudební výchovy na Akademii múzických umění jakožto své mateřské instituci. Magisterské stu-
dium dokončila v roce 2019. V rámci studia se věnuje spojkové platnosti neprimárně spojovacích vý-
razů a hudebnímu vzdělání u nevidomých dětí. Pro svůj zájem o češtinu absolvovala několik pobytů 
v zahraničí, publikovala několik článků a dodnes aktivně sleduje jazykovědné trendy prezentované 
v odborných časopisech. V budoucnu se plánuje věnovat novým otázkám z lingvistické oblasti, pře-
devším syntaxi.
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