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Mgr. Josip Lah, Ph.D.
Působí jako vědecký pracovník Katedry jihoslovanských a balkanistických studií na grantu NAKI 
Abeceda českých reálií. Oblastmi jeho odborného zájmu jsou heritage studies, kulturní antropolo-
gie a mediální studia. Bibliografie na stránkách: https://kjbs.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/vyucujici/
vedecti_pracovnici/mgr-josip-lah/.

Mgr. Kateřina Lah, Ph.D.
Působí jako vědecká pracovnice Katedry jihoslovanských a balkanistických studií na grantu NAKI 
Abeceda českých reálií. Zabývá se problematikou vyučování a osvojování češtiny jako cizího jazyka.  
Bibliografie na stránkách: https://kjbs.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/vyucujici/vedecti_pracovnici/
mgr-katerina-romasevska-ph-d/.

Mgr. Aleksandar Pavlov
V letech 2009–2014 studoval obor Bohemistika na Jihozápadní univerzitě Neofita Rilského v bulhar-
ském Blagoevgradu. Od roku 2019 je doktorandem v Praze na Univerzitě Karlově, obor Slovanské fi-
lologie. Zaměřuje se na jazyk žurnalistiky a publicistiky v česko-bulharském srovnání a koncept in-
fotainmentu. V připravované disertační práci Persvazivní funkce v českém a bulharském publicistickém 
diskurzu zkoumá utváření vědomí recipientů publicistických žánrů a jeho dynamiku.

Mgr. Sofia Rogozhnikova
V roce 2016 absolvovala obor Čeština jako cizí jazyk — ruština na Filozofické fakultě Univerzity Kar-
lovy. O rok později pokračovala v navazujícím magisterském oboru Překladatelství a kulturní me-
diace (ruština, čeština a polština) na Univerzitě v Udine v Itálii, na níž v roce 2020 získala diplom 
s vyznamenáním. Je vítězkou překladatelské mezinárodní soutěže 2019, kterou pořádala Evropská 
komise a ÚJOP UK. Má více než šestiletou zkušenost s překlady a tlumočením, od roku 2015 vyučuje 
češtinu a italštinu pro rusky mluvící, specializuje se na online výuku. V současné době je italsky pí-
šící autorkou a redaktorkou italského časopisu Stuzine pro studenty.

Mgr. Tamara Russkina
Doktorandka FFUK a externí vyučující Ústavu bohemistických studií, dlouhodobě se zabývá překla-
dem, tlumočením a výukou češtiny a ruštiny jako cílových jazyků v mezinárodních obchodních spo-
lečnostech a na jazykových školách. Mezi její centrální odborné zájmy patří výuka češtiny a ruštiny 
jako cílového jazyka prostřednictvím překladu.

Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Působí v Ústavu bohemistických studií na Filozofické fakultě v Praze a částečně také na Katedře čes-
kého jazyka a literatury na Technické univerzitě v Liberci. Titul doktora filologie získala v ÚČJTK 
FF UK v oboru český jazyk (Pseudokoordinace v syntaxi češtiny). Ve své odborné i pedagogické čin-
nosti 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 autorkou ucelené řady učeb-
nic pro žáky cizince na ZŠ. Podílela se na projektu žákovského korpusu pro češtinu CzeSL. Dále 
participovala na zpřístupňování pořadů Českého rozhlasu v podobě automatických přepisů dostup-
ných paralelně se zvukovými stopami v rámci projektů záchrany kulturního dědictví. Zajímá se 
o vše, co je spojené s češtinou nerodilých mluvčích, ale i jinými zajímavostmi. Podrobné informace 
na stránkách: http://ubs.ff.cuni.cz/node/627.
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prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.
Zakladatel a v letech 1993–2007 šéfredaktor čtvrtletníku Čeština doma a ve světě (vycházel do roku 
2009). Emeritní profesor Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého v Olomouci, popularizátor, pře-
kladatel. Vystudoval češtinu na Vysoké škole pedagogické v Olomouci a ruštinu na Filozofické fa-
kultě Univerzity Palackého v Olomouci, na níž v období 2006–2013 též vyučoval. V letech 1989–2007 
působil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2000 je vedoucím katedry českého jazyka 
a literatury na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Je 
autorem téměř dvou stovek vědeckých příspěvků, autorem či spoluautorem desítky knih, např. Pro-
stor pro jazyk a styl: lingvostylistické analýzy současné české prózy pro děti a mládež (1994), Instrumentál 
v struktuře české věty (2000), hesel pro Nový encyklopedický slovník češtiny a dalších. Výbor z jeho jazy-
kovědného díla vyšel pod názvem Jazyk — jazykověda — komunikace (2006).
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