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Doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Od roku 1985 působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v současné době v jejím 
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Vyučovala český jazyk (a literaturu) v USA (University 
of Nebraska at Omaha, 1990–1991, Stanford University, 1991–1992) a v Korejské republice (Hankuk 
University of Foreign Studies, 2010–2012). Na FF UK se zabývá přípravou učitelů českého jazyka 
i dalších bohemistů, její specializací je současná lexikologie, slovotvorba a terminologie. Napsala 
dvě vědecké monografie (Tvoření slov skládáním, 1994; Současná terminologie /se zaměřením na kolo-
kační termíny z lékařství/, 2009), jednu učebnici (Korespondence v češtině: příručka pro cizince, 2015) 
a jako spoluautorka se podílela na tvorbě řady učebnic českého jazyka pro střední školy (vydané na-
kladatelstvím SPN, Didaktis). Je členkou řady odborných institucí doma i v zahraničí (např. Komise 
pro slovanskou slovotvorbu při Mezinárodním komitétu slavistů), Komise pro lektoráty Programu 
podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, MŠMT a Komise pro krajanské záležitosti, MZV.

Prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc.
První univerzitní profesorka a doktorka věd českého jazyka v Československu. Během své profesní 
dráhy se věnovala několika oblastem bohemistiky: od morfologie přes stylistiku a didaktiku češtiny, 
včetně práce s nerodilými mluvčími, po teorii spisovného jazyka a jazykovou kulturu. Je dlouholetou 
šéfredaktorkou časopisu Český jazyk a literatura (od r. 1985 dosud), spoluzakladatelkou Olympiády 
v českém jazyce (v r. 1972) a dosud pracuje v jejím vedení, autorkou desítek odborných knih bohemi-
stických a lingvodidaktických, desítek učebnic a stovek článků, publikovaných doma i v zahraničí. 
Spolupracovala a spolupracuje s lingvisty i s bývalými svými studenty v zahraničí (např. vyškolila 
profesory a doktory bohemistiky z Káhirské univerzity), účastní se zahraničních konferencí, vydá-
vání zahraničních časopisů a monografií. Je laureátkou Ceny Milady Paulové v oblasti jazykovědy 
(v r. 2019) za celoživotní přínos vědě.

Mgr. Ludmila Červinková Machátová
Mezi lety 2011–2017 působila jako lektorka na Univerzitě Ca’Foscari Benátky, se kterou dodnes spo-
lupracuje na italsko-českém překladatelském workshopu (Laboratorio di traduzione ceco-italiano), 
kde má na starosti sekci pro začátečníky. Mezi lety 2016–2019 spolupracovala s Ústavem jazykové 
a odborné přípravy Univerzity Karlovy, kde se podílela na výuce a později vedla letní školu češtiny 
pro cizince Čeština a česká kultura; v letech 2019 a 2020 spolupracovala s Filozofickou fakultou UK 
na grantu NAKI II v sekci Simple Czech. Odborně se zabývá problematikou textových adaptací pro 
výuku L2 a překladem jako didaktickým nástrojem pro L2. Překládá z italštiny.

Mgr. Tiziana D’Amico, PhD.
Od roku 2014 vyučuje český jazyk a literaturu na Univerzitě Ca‘ Foscari Benátky. Odborně se věnuje 
problematice překladu audiovizuálních děl, sociokulturnímu překladu a metodice překladu ve vý-
uce L2. Dále se specializuje na populárně-kulturní studia (komiks, seriály a filmy) a memory studies, 
kde se věnuje především období socialismu a zobrazení šoa ve středoevropských a východoevrop-
ských filmech. Od akademického roku 2016/2017 organizuje italsko-český překladatelský workshop 
(Laboratorio di traduzione ceco-italiano), který je zaměřen na italsko-českou problematiku. Pře-
kládá z češtiny a slovenštiny.

Mgr. Anna Jagošová
Studuje magisterský obor Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy na Filozofické fa-
kultě Univerzity Karlovy a je zároveň doktorandkou Ústavu etnologie tamtéž. V oblasti bohemis-
tiky se zabývá současným dětským folklorem, v oblasti etnologie taneční a hudební folkloristikou. 
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Mgr. Lucie Jílková, Ph.D.
Pracuje v oddělení stylistiky a sociolingvistiky Ústavu pro jazyk český Akademie věd České repub-
liky. Studovala na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obory obecná lingvistika, fonetika 
a maďarská filologie. Doktorské studium absolvovala tamtéž. Věnuje se stylistice, fonetice a elektro-
nické komunikaci. V nedávné době autorsky přispěla do monografií Stylistika mluvené a psané češtiny 
a Syntax mluvené češtiny.

Mgr. Michaela Lišková, PhD.
Vystudovala český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde také obhájila di-
sertační práci věnovanou neologismům. Od roku 2004 pracuje v oddělení současné lexikologie a le-
xikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze. Působí v hlavní redakci Akademického slovníku sou-
časné češtiny a je hlavní redaktorkou časopisu Jazykovědné aktuality. Další informace na stránkách: 
https://ujc.avcr.cz/zakladni-informace/pracovnici/liskova-michaela.html.

Mgr. Svatava Škodová, PhD.
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 činnosti 
se zaměřuje na gramatiku češtiny, a to z pohledu češtiny jako prvního i cílového jazyka. Podílela se 
na vzniku početných materiálů a učebnic češtiny pro cizince, je autorkou ucelené řady učebnic pro 
žáky cizince na ZŠ. Podílela se na projektu žákovského korpusu pro češtinu CzeSL. Dále participo-
vala na zpřístupňování pořadů Českého rozhlasu v podobě automatických přepisů dostupných pa-
ralelně se zvukovými stopami v rámci projektů záchrany kulturního dědictví. Zajímá se o vše, co je 
spojené s češtinou nerodilých mluvčích, ale i jinými odchylkami. Podrobné informace na: http://
ubs.ff.cuni.cz/node/627.
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