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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.

Prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.
Emeritní profesorka Ústavu jazykovědy a baltistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně. Vystudovala na Filozofické fakultě brněnské univerzity obory čeština a ruština. Zabývá se 
teorií národního jazyka, stylistikou a zvukovou stavbou češtiny. Zvláštní pozornost věnuje mluvě 
města Brna. Publikace Běžně mluvený jazyk v Brně (1981) se svou metodou práce stala inspirací pro 
vznik monografií jiných autorů. Zvukové stavbě češtiny se věnuje ve svých knihách Fonetika a fo-
nologie. Zvuková stavba současné češtiny (1984) a Úvod do fonetiky a fonologie pro bohemisty (2006), jež 
obě vyšly ve více vydáních. Text Obecná fonetika a fonologie z r. 2007 je přístupný v elektronické 
podobě na Elportálu MU. Marie Krčmová se často podílí na kolektivních dílech, např. na čtyřech 
knihách o stylistice, jež vycházely od r. 1991 a v nichž se věnovala hlavně stylu uměleckému, od
bornému, běžně sdělovacímu a rétorickému. Zpracovala také více hesel v Novém encyklopedickém 
slovníku češtiny (2016).

Mgr. Martina Spěváčková, Ph.D.,
Působí na katedře českého jazyka a literatury Fakulty pedagogické ZČU v Plzni. Ve své odborné čin
nosti se věnuje především staré češtině, podílela se na zpracování třídílného Indexu slov a tvarů Sta-
ročeské kroniky tak řečeného Dalimila a na jeho zpřístupnění badatelské veřejnosti webovou aplikací. 
Její publikační činnost je zaměřena převážně na texty starší české literatury, zejména na jazykové 
prostředky v dochovaných rukopisech Dalimilovy kroniky. Je spolueditorkou jednak dvou kolektiv
ních monografií zpracovávajících některé praktické otázky vyučování českému jazyku a literatuře 
a jejich reflexi v didaktice jazyka a literatury, jednak monografie tematizující proces národního uvě
domění v literární komunikaci a ve školním prostředí od nejstarších dob do 19. století.

Bc. Anna Chabrová 
Studentka magisterských programů Fonetika a Germanistika na Filozofické fakultě Univerzity Kar
lovy v Praze. Jako lektorka se podílí na vedení lekcí korektivní výslovnosti češtiny pro cizince v pro
gramu Česká studia na FF UK. Dále působí jako lektorka českého, německého a anglického jazyka 
v jazykové škole Fresh School.

PhDr. Jitka Veroňková, Ph. D.
Působí ve Fonetickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se zvukové 
stavbě jazyka a řeči (se zaměřením na český jazyk). V rámci pedagogické činnosti vede kurzy pro 
obory Fonetika a Bohemistika pro cizince; je garantem fonetického modulu pro Letní školu slovan
ských studií a Českých studií na FF UK. Předmětem jejího výzkumu je mimo jiné prozódie češtiny 
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a zvuková stránka cizinecké češtiny, věnuje se také kultuře mluvených projevů. Podílí se na tvorbě 
učebních materiálů ke kurzů češtiny pro cizince.

Mgr. Ekaterina Rycheva, Ph.D.
Působí na Ústavu východoevropských studií FF UK. Absolvovala doktorské studium v oboru Teorie 
jazyka na Jižní federální univerzitě v Rusku v roce 2012 a doktorské studium v oboru Slovanské fi
lologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2019. Věnuje se politické lingvistice, 
kognitivní lingvistice, pragmalingvistice, frazeologii a výuce ruštiny jako cizího jazyka.
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