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doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.,
působí v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK, v letech 2008–2011 tento ústav vedl. Dále 
byl/je zaměstnán na Technické univerzitě v Liberci (2003–2007) a na PedF UK (2007–dosud). Zabývá 
se češtinou 19. století, morfologií a pravopisem současné češtiny a teorií jazykové regulace. Jako edi-
tor připravuje edice prózy a korespondence českých autorů 19. století. Bibliografii viz na adrese: 
<http://ucjtk.ff.cuni.cz/ustav/lide/zamestnanci/doc-mgr-robert-adam-ph-d/>.

Bc. Zuzana Berkovcová
je studentkou navazujícího magisterského studia fonetiky a hispanistiky na FF UK. Jejím hlavním 
výzkumným zájmem je fonetika španělštiny. Kromě toho v současné době působí v odvětví řečových 
technologií se zaměřením na vývoj syntézy a automatického rozpoznávání češtiny.

Mgr. Štěpánka Černikovská
absolvovala anglickou filologii a španělskou filologii na FF UP a navazující magisterské studium an-
glistiky a amerikanistiky a hispanistiky na FF UK. Působí jako interní doktorandka a od r. 2015 též 
jako vyučující v Ústavu románských studií FF UK. Zabývá se akvizicí jazyků a lingvistikou (zejména 
fonetikou) španělštiny.

doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.,
působí od roku 1999 na Katedře českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity, od roku 
2013 je vedoucím pracoviště. V roce 2004 obhájil na Filozofické fakultě Univerzity Palackého diser-
tační práci Toponyma v katastru města Havlíčkův Brod. V roce 2013 se habilitoval na Filozofické fakultě 
Masarykovy univerzity s prací nazvanou Vývojové tendence moderní české oikonymie. Jeho specializací 
je vývoj jazyka a onomastika, zejména diachronní toponomastika, socioonomastika a literární ono-
mastika, a rovněž historická lexikologie a čeština pro cizince.

Mgr. Jakub Jehlička
vystudoval obor český jazyk a literatura na FF UK, v současné době je doktorandem Ústavu obecné 
lingvistiky tamtéž. Zabývá se vztahem mezi gestikulací a gramatickou strukturou v různých jazy-
cích z perspektivy kognitivně orientovaných přístupů k jazyku. Dále se věnuje prostorové kognici 
ve vztahu k užívání znakových jazyků.

Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.,
vystudovala obory učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů francouzština — dějepis na PedF TU 
v Liberci a čeština v komunikaci neslyšících na FF UK. Tamtéž absolvovala doktorské studium 
v oboru speciální pedagogika. Od roku 2002 působí jako akademický pracovník na FF UK v Ústavu 
českého jazyka a teorie komunikace a po jeho rozdělení v Ústavu jazyků a komunikace neslyšících. 
Publikovala práce zejména z oblasti notace, lexikografie a historie znakových jazyků.

doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.,
vystudoval anglický jazyk a německý jazyk na PedF UK a doktorské studium fonetiky na FF UK. Pů-
sobí jako docent ve Fonetickém ústavu FF UK. Zabývá se osvojováním zvukové stránky cizího jazyka, 
sociálními a psychologickými aspekty řečové komunikace a možnostmi identifikace mluvčího z ře-
čového signálu. Je spoluautorem nové knihy Zvuková báze řečové komunikace (2016).

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.,
vystudoval PedF UK, kde se v r. 1996 též habilitoval. Pracuje na Katedře výtvarné kultury PedF ZČU 
a  v  Institutu pro výzkum školního vzdělávání PedF MU. Specializuje se na didaktiku. V  letech 



1999–2003 byl hlavním řešitelem výzkumného záměru PedF UK Multidisciplinární komunikace jako 
edukační princip humanitních věd a umění a v letech 2007–2013 byl spoluřešitelem a členem rady 
VZ PedF UK Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. V současné době (2014–2016) 
je řešitelem projektu GA ČR Utváření didaktického vědění pro zlepšení: rozvíjení kvality výuky.

prof. PhDr. Karel Šebesta, Ph.D.,
působí jako profesor v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK a na Katedře českého ja-
zyka a literatury Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci. Ve své odborné práci 
se věnuje pedagogické lingvistice, zvláště studiu osvojování a vyučování jazyka, a analýze diskurzu. 
Bibliografii viz na stránkách: <http://ucjtk.ff.cuni.cz/pracovnici/sebesta.htm>.

doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.,
pracuje jako vedoucí Katedry českého jazyka PedF UK. Zabývá se zejména historiografií bohemistiky 
(obsáhlou monografii o Vladimíru Šmilauerovi Praporu věren i ve ztraceném boji vydala jako výstup ze 
stejnojmenného projektu GA ČR v roce 2015), diachronně orientovanou lingvodidaktikou, otázkami 
školské jazykové politiky (monografie Čeština a škola — Úryvky skrytých dějin) a teoretickými otáz-
kami didaktiky českého jazyka. Je členkou a vědeckou tajemnicí Hlavního výboru Jazykovědného 
sdružení ČR, v nedávné minulosti působila či dosud působí jako členka expertních orgánů GA ČR, 
GA UK (lingvistika, filologie). Je předsedkyní oborové rady doktorského studijního oboru didaktika 
českého jazyka na PedF UK.

Mgr. Yana Tolkunova
vystudovala bakalářský obor český jazyk — ruský jazyk na Pedagogické fakultě UK a magisterský 
obor čeština pro cizince na FF UK. Tamtéž pokračuje ve studiu doktorského programu slovanská fi-
lologie. Předmětem jejího zájmu je zejména čeština, ruština a bulharština, absolvovala studijní po-
byt v Bulharsku. Profesně se orientuje na výuku češtiny pro cizince, působí v jazykovém programu 
Uniprep jako lektorka českého jazyka.

PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.,
vystudovala obor český jazyk a literatura — lingvistika a fonetika na FF UK a doktorský program fo-
netika tamtéž. Působí ve Fonetickém ústavu FF UK. Věnuje se zvukové stavbě jazyka a řeči se zamě-
řením na český jazyk. Oblastmi jejího výzkumu jsou zejména prozódie češtiny, kultura mluvených 
projevů, čeština pro cizince a databázové zpracování zvukových nahrávek. V rámci pedagogické 
činnosti vede kurzy pro obory fonetika a čeština pro cizince a dále fonetické kurzy pro Letní školu 
slovanských studií a Česká studia.


