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Je docentkou na Lipské univerzitě. Ve svém výzkumu se zabývá především psycholingvistikou
a osvojováním cizích jazyků.
Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D.
Je v současnosti lektorkou češtiny pro cizince v Ústavu bohemistických studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, částečně se podílí na výuce češtiny jako cizího jazyka v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace tamtéž. Od roku 2007 se zabývá testováním, je dlouholetou spolupracovnicí Výzkumného a testovacího centra při Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy
a CERMAT (vývoj certifikovaných zkoušek a tvorba testových položek). Dále je spoluautorkou několika učebnic (např. Čeština pro cizince — úroveň B1), zajímá se o metodiku češtiny pro jinojazyčné
mluvčí, specializuje se na metodu jevištního tvaru, která využívá divadla k rozvoji řečových schopností a dovedností u cizinců učících se češtině.
Mgr. Lucie Jílková, Ph.D.
Pracuje v oddělení stylistiky a textové lingvistiky Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Zabývá se stylistikou především současných mluvených textů, rovněž fonetikou a sociolingvistikou.
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 Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Věnuje se současnému českému jazyku,
mezi její hlavní zájmy patří publicistika a v poslední době i komunikace na internetu.
Mgr. Václav Lábus, Ph.D
Vyučuje na Katedře českého jazyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické
Technické univerzity v Liberci. Zaměřuje se na lexikologii současné češtiny a onomastiku. Jeho hlavním odborným zájmem je vývoj zeměpisného názvosloví Liberecka a Jablonecka. Na toto téma publikoval řadu studií, především na stránkách časopisu Acta onomastica.
doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D.
Absolvoval studium v oboru český jazyk — německý jazyk na Pedagogické fakultě Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Od r. 1994 vyučuje na tamější katedře bohemistiky. V letech
2006–2007 působil také na Hochschule Zittau/Görlitz. Ve své odborné a publikační činnosti se zaměřuje na českou lexikologii a slovotvorbu, onomastiku a česko-slovenské jazykové vztahy.
Mgr. Kamila Mrázková, Ph.D.
Pracuje v Ústavu pro jazyk český AV ČR v Oddělení lingvistiky a stylistiky textu. Zabývá se stylistikou a sociolingvistikou, v posledních letech se věnovala např. stylistické analýze reklamy, v současnosti se podílí na řešení grantu Syntax mluvené češtiny.
PhDr. Jasňa Pacovská, CSc.
Působí na Katedře českého jazyka a literatury na Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakultě
Technické univerzity v Liberci. Vystudovala český jazyk a psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Na této fakultě působila v letech 1993−2013 jako odborná asistentka na Ústavu českého
jazyka a teorie komunikace. Od roku 2013 je odbornou asistentkou na Katedře českého jazyka a li-
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teratury Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci. Zabývá se
didaktikou mateřského jazyka, kognitivní lingvistikou a komunikačními dovednostmi.
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Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Působí na Ústavu bohemistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a na Katedře českého
jazyka a literatury Technické univerzity v Liberci. Titul doktora filologie získala na Ústavu českého
jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v oboru český jazyk (Pseudo
koordinace 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. Je spoluautorkou žákovského korpusu pro češtinu CzeSL. Participovala na zpřístupnění pořadů Českého rozhlasu v podobě automatických přepisů dostupných paralelně se zvukovými stopami v rámci projektů záchrany kulturního dědictví.
doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Autorka pracuje jako vedoucí Katedry českého jazyka na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
Odborně se zabývá historií bohemistiky a didaktikou českého jazyka.

