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Doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
Vystudoval bohemistiku a anglistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, tamtéž získal i titul 
Ph.D. v oboru český jazyk (2002) a v témže oboru se habilitoval (2009). Od roku 1996 působí v Ústavu 
českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, v letech 2008–2011 tento 
ústav vedl. Dále byl zaměstnán na Technické univerzitě v Liberci (2003–2007) a na Pedagogické fa-
kultě Univerzity Karlovy (2007–dosud). Zabývá se češtinou 19. století, morfologií a pravopisem sou-
časné češtiny a teorií jazykové regulace. Jako editor připravuje edice prózy a korespondence českých 
autorů 19. století. Je členem redakčních rad časopisů Naše řeč a Český jazyk a literatura a předsedou 
kolegia Kruhu přátel českého jazyka.

Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D.
Absolvoval magisterská studia Českého jazyka a literatury a Obecné jazykovědy a teorie komunikace 
na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, doktorské studium Obecné jazykovědy a te-
orie komunikace pak rovněž na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Studoval také v Postupimi, 
na Technické univerzitě v Berlíně a v Bukurešti. V současnosti působí na Ústavu bohemistiky Filo-
zofické fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Mezi jeho odborné zájmy patří obecná 
jazykověda, sémiotika, lingvistická metodologie, morfosyntax (kategorie pádu), nonverbální komu-
nikace a teorie textu.

Mgr. Sabina Konečná
Je zaměstnána v dialektologickém oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i., v Brně. 
Je členkou autorského kolektivu Slovníku nářečí českého jazyka. Rovněž je studentkou kombino-
vané formy doktorského studia českého jazyka v Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masa-
rykovy Univerzity, zaměřuje se na výzkum a lexikografické zpracování řemeslnické terminologie 
na Prostějovsku.

PhDr. Marie Kopřivová, Ph.D.
Vystudovala obor český jazyk a  literatura a historie na Filozofické fakultě Masarykovy Univer-
zity v Brně a v Praze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy matematickou lingvistiku. Pracuje 
v Ústavu Českého národního korpusu jako vedoucí sekce mluvených korpusů. Specializuje se vedle 
korpusové lingvistiky na lexikologii a frazeologii.

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 hlav-
ním odborným zájmem je vývoj zeměpisného názvosloví Liberecka a Jablonecka. Na toto téma pub-
likoval řadu studií, především na stránkách časopisu Acta onomastica.

Mgr. Hana Mžourková, Ph.D.
Vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obory český jazyk a literatura — slovenistika. 
Od roku 2004 je zaměstnána v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Podílela se např. na vytvá-
ření Internetové jazykové příručky, koncepčním řešení Akademického slovníku současné češtiny aj. 
V současné době pracuje v oddělení jazykové kultury a zaměřuje se na aplikaci poznatků z oblasti 
jazykové kultury do jednojazyčných výkladových slovníků a zkoumání uživatelské přívětivosti ja-
zykových příruček. 
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Doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
Je vedoucí Katedry českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univer-
zity. Zabývá se zejména obecnou lingvistikou a českou lexikologií se zaměřením na současné vývo-
jové trendy a internacionalizaci.

Mgr. Jana Šindlerová
Absolvovala obory český jazyk a literatura a anglistika–amerikanistika na Filozofické fakultě Uni-
verzity Karlovy, působí jako vědecká pracovnice a doktorandka Ústavu formální a aplikované ling-
vistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, korpusová lingvistka. Odborně se zabývá 
valencí sloves, zejména v mezijazykovém srovnání, vztahem mezi syntaxí a sémantikou, analýzou 
sentimentu a evaluativními konstrukcemi v češtině.

Mgr. Daniel Vrbík
Vyučuje na Katedře aplikované matematiky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Tech-
nické univerzity v Liberci. Vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, obor geografická kartografie 
a geoinformatika. Jeho hlavním výzkumným záměrem je využití crowdsourcingu pro tvorbu a ak-
tualizací kartografických aplikací. V letech 2013–2015 spolupracoval na projektu map Direction Li-
berec a Jablonec nad Nisou (turistický plán měst vytvořený metodou participativního mapování).
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