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Mgr. Martin Beneš, Ph.D.,
působí v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR, jako externista vede semináře 
a přednáší na FF UK, je vedoucím redaktorem časopisu Naše řeč. Zabývá se otázkami jazykové normy, 
jazykovou správností a pravopisem.

Mgr. Jan Křivan, Ph.D.,
působí v oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, kde jako člen 
hlavní redakce pracuje na všeobecném výkladovém slovníku češtiny. Odborně se specializuje na me-
todologii lexikálně-gramatického popisu jazyků v obecnělingvistické a typologické perspektivě a na 
funkční explanace jazykových vztahů.

Mgr. Michal Láznička
je student doktorského programu obecné lingvistiky, zároveň působí na Ústavu Blízkého východu 
a Afriky, kde vyučuje turečtinu a lingvistickou turkologii. Zabývá se variací v gramatických kon-
strukcích z usage-based perspektivy a jazykem v afázii.

Boris Lehečka
je členem oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR. Zabývá se využitím počítačových 
technologií v každodenní lingvistické praxi: od přípravy primárních a sekundárních zdrojů (elek-
tronických edic starších českých textů, Elektronického slovníku staré češtiny, digitalizovaných 
historických mluvnic ap.) přes analýzu až po jejich prezentaci. Stál u zrodu Vokabuláře webového 
(http://vokabular.ujc.cas.cz), od roku 2016 vede Výzkumnou infrastrukturu pro diachronní bohe-
mistiku (akronym RIDICS).

PhDr. Jiří Pergler
vystudoval český jazyk a hispanistiku na FF UK v Praze, nyní je zde doktorandem v Ústavu českého 
jazyka a teorie komunikace (kde se podílí na výuce povinných i povinně volitelných předmětů) a zá-
roveň působí v oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český. Jeho specializací je gramatika češtiny 
především v diachronním pohledu, v současné době se kromě otázek spojených s reflexivitou v češ-
tině věnuje rovněž formálnímu popisu staročeské konjugace.

Mgr. Ondřej Svoboda
vystudoval obor český jazyk se specializací počítačová lingvistika na Masarykově univerzitě a pra-
cuje v oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR. Jako programátor a člen Výzkumné in-
frastruktury pro diachronní bohemistiku se věnuje lemmatizaci staročeských textů a vytváří ná-
stroje pro zpracování jazykových dat k dalšímu výzkumu.

Mgr. Pavlína Synková, Ph.D.,
vystudovala český jazyk a lingvistiku a fonetiku na FF UK. Tématem její disertační práce byla sta-
ročeská apelativní morfologie s ohledem na lemmatizaci a tagování staročeských textů. Působí na 
Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK, kde vyučuje především gramatické předměty. 
Kromě toho se na Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK dlouhodobě věnuje stavbě textu, 
především diskurzním vztahům.
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doc. Pavel Štichauer, Ph.D.,
působí v Ústavu románských studií FF UK. Přednáší zejména italskou lingvistiku (morfologii, slovo-
tvorbu a vývoj jazyka). Zabývá se především diachronními aspekty slovotvorby; v poslední době se 
zajímá o současné teorie flexe ve vztahu k románským jazykům a varietám.

Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.,
přednáší na Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK. Věnuje se historické a korpusové lingvis-
tice se zaměřením na anglický jazyk, kvantitativní a komputační lingvistice a obecně problematice 
digitalizace v humanitních vědách.

Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D.,
přednáší na Ústavu obecné lingvistiky FF UK. Zajímá se o otázky spjaté s vývojem jazyka, gramati-
kalizaci a zvukové ztvárnění syntaktických konstrukcí mluvené češtiny.
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