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PhDr. Ana Adamovičová 
působí jako odborná lektorka Ústavu bohemistických studií FF UK. Pravidelně též působí na Univer-
zitě v Tampere ve Finsku. Je členkou AUČCJ a autorkou řady učebních materiálů češtiny pro cizince. 
Ve své odborné práci se zabývá různými aspekty běžně mluveného jazyka. Bibliografii viz na strán-
kách <http://ubs.ff.cuni.cz/cs/o-katedre/vyucujici/phdr-ana-adamovicova/>.

Mgr. Marie Boccou Kestřánková, Ph.D.,
v současnosti působí jako lektorka češtiny pro cizince v Ústavu bohemistických studií FF UK, čás-
tečně se podílí na výuce češtiny jako cizího jazyka v ÚČJTK FF UK. Předmětem jejího zájmu je me-
todika češtiny pro jinojazyčné mluvčí, specializuje se na metodu jevištního tvaru, která využívá 
divadla k rozvoji řečových schopností a dovedností u cizinců učících se češtině. Od roku 2007 se 
zabývá testováním (spolupráce s VTC ÚJOP UK, CERMAT aj.), je spoluautorkou několika učebnic 
(např. Čeština pro cizince — úroveň B1, Čeština pro cizince — úroveň B2).

PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.,
působí jako odborný asistent Ústavu bohemistických studií FF UK a Katedry bohemistiky na Pe-
dagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Ve své odborné práci se věnuje morfologii 
českého jazyka, teorii jazykové kultury a vývoji českého jazyka. Zabývá se též frazeologií češtiny, 
problematikou českých reálií a lingvoreálií (včetně české kultury a historie), otázkami lingvodi-
daktickými se zaměřením na češtinu pro cizince a češtinu jako cizí jazyk a historií výuky češtiny 
pro cizince. Bibliografii viz na stránkách <http://ubs.ff.cuni.cz/cs/o-katedre/vyucujici/phdr-jiri-
-hasil-ph-d/>. 

doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.,
působí v Ústavu bohemistických studií FF UK a na Katedře českého jazyka a literatury FPe ZČU. Vě-
nuje se problematice popisu a lingvodidaktické prezentace češtiny pro jinojazyčné mluvčí, zabývá se 
rovněž morfologií současné češtiny a teorií uměleckého překladu. Je autorem několika monografií, 
řady článků a statí i učebních materiálů češtiny pro cizince.

Mgr. Josip Lah, Ph.D.,
působí jako vědecký pracovník Katedry jihoslovanských a balkanistických studií FF UK na grantu 
NAKI Abeceda českých reálií. Oblastmi jeho odborného zájmu jsou heritage studies, kulturní antro-
pologie a mediální studia. Bibliografii viz na stránkách <http://kjbs.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/vy-
ucujici/externiste-a-naki/mgr-josip-lah/>.

Mgr. Kateřina Romaševská, Ph.D.,
působí jako vědecká pracovnice Katedry jihoslovanských a balkanistických studií FF UK na grantu 
NAKI Abeceda českých reálií. Zabývá se problematikou vyučování a osvojování češtiny jako cizího 
jazyka, zejména osvojováním češtiny rusky mluvícími studenty se zaměřením na fonetické a mor-
fosyntaktické jevy. Bibliografii viz na stránkách <http://kjbs.ff.cuni.cz/cs/ustavkatedra/vyucujici/
externiste-a-naki/mgr-katerina-romasevska-ph-d/>.

PaedDr. Ilona Starý Kořánová
působí v Ústavu bohemistických studií FF UK a věnuje se výuce češtiny jako cizího jazyka. Je autor-
kou nebo spoluautorkou několika učebnic a dvou e-learningových kurzů češtiny jako cizího jazyka. 



V současné době se teoreticky věnuje především korpusové lingvistice, teorii a metodice výuky slo-
vesného vidu a českého slovosledu.

PhDr. Zuzana Stárková
působí v Ústavu bohemistických studií FF UK a věnuje se výuce češtiny jako cizího jazyka. Zabývá 
se metodou tvůrčího psaní, rozvojem písemného projevu nerodilých mluvčích a je spoluautorkou 
 e-learningových kurzů češtiny jako cizího jazyka. Zúčastnila se několika národních a mezinárod-
ních projektů věnujících se testování cizinců a dovednosti psaní.

Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.,
vystudovala anglistiku, bohemistiku a pedagogiku na Technické univerzitě v Liberci. Titul doktora 
filologie získala v ÚČJTK FF UK v oboru český jazyk. Od roku 2016 působí v Ústavu bohemistických 
studií FF UK. Ve své odborné i pedagogické činnosti se zaměřuje na gramatiku češtiny, a to z pohledu 
češtiny jako prvního i cílového jazyka, a na budování žákovských korpusů a jejich pedagogické vy-
užití. Podílela se na vzniku početných materiálů a učebnic češtiny pro cizince. Je spoluautorkou žá-
kovského korpusu pro češtinu CzeSL. Dále participovala např. na zpřístupňování pořadů Českého 
rozhlasu v podobě automatických přepisů dostupných paralelně se zvukovými stopami v rámci pro-
jektů záchrany kulturního dědictví. Podrobné informace viz na stránkách <http://ubs.ff.cuni.cz/
node/627>. 


