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doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.,
působí jako docent na Katedře českého jazyka FF Ostravské univerzity. Ve své odborné práci se vě-
nuje zejména kvantitativním syntaktickým a textovým analýzám. Bibliografii viz na stránkách 
<http://www.cechradek.cz/>.

Eva Filippová, Ph.D.,
získala doktorský titul na University of Toronto v Kanadě. V letech 2007–2016 působila jako vědecký 
pracovník na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se sociální kognicí a pragmatickými as-
pekty osvojování jazyka.

doc. Josef Fulka, Ph.D.,
přednáší na Fakultě humanitních studií UK a působí jako badatel v oddělení současné a kontinen-
tální filosofie Filosofického ústavu AV ČR. Zabývá se filosofií 18. a 20. století, literární vědou a v po-
slední době rovněž tématem gestikulace a znakového jazyka ve vztahu k dějinám filosofie.

prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.,
působí jako vedoucí vědecká pracovnice v Ústavu pro jazyk český AV ČR a jako profesorka v Ústavu 
translatologie FF UK. Ve své odborné práci se věnuje stylistice, lingvistice textu, teorii a analýze dia-
logu a výzkumu mluvené češtiny. Bibliografii viz na stránkách <http://www.ujc.cas.cz/o-ustavu/od-
deleni/oddeleni-stylistiky-a-lingvistiky-textu>. 

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.,
absolvovala pregraduální studium na PedF UK v oboru speciální pedagogika (se specializací na 
surdopedii, logopedii, etopedii a arteterapii), postgraduální studium na FF UK v oboru český ja-
zyk. Ve své disertační práci se zabývala češtinou ve vzdělávání neslyšících dětí. Působí v Ústavu ja-
zyků a komunikace neslyšících FF UK a v poslední době se věnuje zejména problematice výchovy 
a vzdělávání neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých dětí, žáků a studentů všech stupňů škol. Za-
měřuje se zejména na otázky obecně didaktické a metodické a na jazykovou výuku (včetně proble-
matiky testování jazykových kompetencí). Aktivní je též v oblasti obecně koncepční a legislativní. 

Melissa Shih-hui Lin, Ph.D.,
received her Ph.D. in General Linguistics from Charles University in 2002. From 2003 to 2011, she 
taught at the Department of Indigenous Languages and Communication at Donghwa University. 
Currently she is an associate professor of Slavic Languages and Literatures department at Cheng-
chi University. Her research interests are sociolinguistics, Czech and Taiwan indigenous languages.

Mgr. Radka Nováková
je jednou z prvních absolventek oboru čeština v komunikaci neslyšících na FF UK. Patří k lídrům 
komunity českých neslyšících, respektována je i v evropském měřítku. Dlouhodobě se věnuje stu-
diu českého znakového jazyka, kultury a historie českých Neslyšících a výuce českého znakového 
jazyka. V poslední době byla zapojena do několika evropských aktivit zabývajících se CEFR pro zna-
kové jazyky a též vzděláváním tlumočníků mezi mluvenými a znakovými jazyky či mezi dvěma zna-
kovými jazyky. Je rodilou mluvčí českého znakového jazyka a aktivní uživatelkou mezinárodního 
znakového systému a amerického znakového jazyka, domluví se několika dalšími cizími znakovými 
jazyky.



Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.,
vystudovala obory učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů francouzština — dějepis na PedF 
TU a čeština v komunikaci neslyšících na FF UK. Doktorské studium v oboru speciální pedagogika 
absolvovala na Pedagogické fakultě UK. 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. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.,
působí v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK. Zabývá se stylisticko-pragmatickou ana-
lýzou textu, výzkumem osvojování jazyka dětmi a kognitivním přístupem k jazyku.

doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.,
teaches at Charles University (Department of Linguistics) and Akcent College courses on issues of 
cognitive linguistics, history of modern linguistics, and usage-based approaches to language. His 
research interest focuses on theoretical linguistics, methodology of linguistics and on borderline 
areas of linguistic thought. 


