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PhDr. Ana Adamovičová, PhD.
Lektorka Ústavu bohemistických studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pravidelně též pů-
sobí na Univerzitě v Tampere ve Finsku, kde učí český jazyk, literaturu a kulturu. Je autorkou řady 
učebnic češtiny pro cizince (např. gramaticko-konverzační příručky pro středně pokročilé studenty 
Nebojte se češtiny, hlavní autorkou série učebnic Basic Czech IIII aj.) Podílela se na více projektech 
(např. budování prvního mluveného korpusu češtiny — Pražského mluveného korpusu, zpracování 
Frekvenčního slovníku mluvené češtiny, projektu WriLab — on-line laboratoř čtení a psaní aj.). Vě-
nuje se výzkumu mluvené češtiny, především partikulí v mluveném jazyce.

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 kolokační 
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 (vydaných 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.

Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Bohemista a lingvodidaktik, zabývá se lingvistickou bohemistikou, zejména morfologií současné 
češtiny, dále otázkami popisu a prezentace češtiny jinojazyčným mluvčím i teorií uměleckého pře-
kladu, působí na Ústavu bohemistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na 
Katedře českého jazyka a literatury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. 

Mgr., Andrea Hudousková, Ph.D. 
Působí na Ústavu bohemistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a odborně se zamě-
řuje na jazykovou akvizici, češtinu jako cizí jazyk a českou morfosyntax. 

PhDr. Ivana Kolářová, CSc. 
Ve výuce i v publikační činnosti se zaměřuje na předměty současné češtiny — syntax, textovou lin-
gvistiku a tvoření slov a na předměty založené na práci s Českým národním korpusem, na které se 
snaží ukázat, jak náš jazyk dnes vypadá a jak skutečně funguje. Řadu let působí jako T-zástupkyně 
jazykovědné sekce Katedry českého jazyka a literatury, podílela se na přípravách akreditačních 
materiálů. 

Mgr. et Mgr. Zuzana Laubeová, PhD.
Působí v Ústavu Českého národního korpusu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, v němž se vě-
nuje budování mluvených korpusů. Titul doktora filologie získala v ÚČJTK FF UK v oboru český ja-
zyk (Mluvenost v dialogické elektronické komunikaci). Ve své odborné činnosti se zabývá analýzami 
různých aspektů mluvené a elektronické komunikace. Bibliografie je dostupná na stránkách https://
ucnk.ff.cuni.cz/cs/ustav/lide/zuzana-laubeova.
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Mgr. Silvie Převrátilová, PhD.
Didaktika češtiny jako druhého jazyka, profesní rozvoj učitelů, vedení pedagogické praxe, moti-
vace v jazykovém vyučování, postavení češtiny v kontextu mnohojazyčnosti. Ústav českého jazyka 
a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D.
Působí v Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Mezi její odborné 
zaměření patří politická lingvistika, pragmalingvistika, frazeologie, výuka ruštiny jako cizího ja-
zyka.

Mgr. Adriana Válková
Lingvistka, zabývá se slovotvorbou (potažmo derivační morfologií), korpusovou lingvistikou 
a češtinou jako cizím jazykem, působí na Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty a taktéž na 
Katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Dagmar Žídková-Gunter
Lektorka češtiny jako cizího jazyka, zabývá se didaktikou češtiny jako cizího jazyka a didaktikou 
překladu, působí v Institutu slavistiky Lipské univerzity. 
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