Kandidáti do hlavního výboru Jazykovědného sdružení ČR, z.s.
Prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc. (nar. 1956) absolvovala na FF UK obory čeština, ruština,
bulharština, poté tam obhájila titul CSc. v oboru jazykověda konkrétních slovanských skupin –
slovanské jazyky. V r. 2003 opět na FF UK získala v oboru slavistika docenturu a v r. 2008
profesuru. Na FF UK působí dosud. Její specializací je jazykovědná bulharistika, věnuje se
teorii spisovných jazyků a diachronní sociolingvistice, v poslední době se zabývá jazykovým
kontaktem mezi slovanskými jazyky. Vedla řadu výzkumných projektů, nyní vede projekt
NAKI (MK) Abeceda českých reálií. Je předsedkyní Mezinárodní komise pro spisovné
slovanské jazyky při Mezinárodním komitétu slavistů. Členkou hlavního výboru
Jazykovědného sdružení je od r. 2009.
Prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. absolvovala na FF UK obory čeština a dějepis. Titul
CSc. získala v r. 1983, DrSc. v r. 2001, docenturu v r. 2005 a profesuru v r. 2010 – vše v oboru
český jazyk. Od r. 1973 působí v Ústavu pro jazyk český AV ČR, nyní v oddělení stylistiky
a lingvistiky textu. Zabývá se stylistikou, textovou lingvistikou, analýzou dialogu, výzkumem
mluvené češtiny. V letech 1991–2015 vedla výběrové semináře pro studenty ÚČJTK FF UK;
v letech 2002–2006 vyučovala na Fakultě humanitních studií FF UK; od r. 2003 přednáší a vede
semináře z češtiny pro studenty Ústavu translatologie FF UK. Po několik funkčních období
byla místopředsedkyní Rady ÚJČ AV ČR. Je členkou pěti oborových rad (na FF UK v Praze a
FF UP v Olomouci). V letech 2007–2012 byla členkou dozorčí rady ÚČL AV ČR. Je členkou
redakční rady časopisů Slovo a slovesnost, Jazykovědné aktuality, Stylistyka (Opole, Polsko).
Je rovněž členkou stylistické komise při Mezinárodním komitétu slavistů. Řadu funkčních
období byla členkou výboru Pražského lingvistického kroužku. Členkou hlavního výboru JS
je nepřetržitě od počátku 90. let, dlouhou řadu let působila i jako výkonná redaktorka, později
zástupkyně šéfredaktora Jazykovědných aktualit.
PhDr. Václava Holubová, (nar. 1949) ukončila v r. 1973 studium na FFUK, obor čeština –
filozofie. V r. 1985 získala titul PhDr.
Od r. 1973 byla zaměstnána v ÚJČ AVČR v oddělení lexikologie a současné lexikografie,
podílela se autorsky na Slovníku spisovné češtiny (1978), koncepci a přípravě Slovenskočeského slovníku (1985–1989), přípravě 2. vydání Slovníku spisovného jazyka českého (1989),
práci na slovníku neologizmů Nová slova v češtině. Slovník neologizmů (1998), přípravě
a vydání Nového akademického slovníku cizích slov (2005). Od r. 2003 působila v ÚJČ v odd.
gramatiky, účastnila se na korpusových výzkumech a sborníku Možnosti a meze české
gramatiky (F. Štícha, ed., 2006). Organizačně se podílela na mezinárodních konferencích ÚJČ
Gramatika a korpus – Grammar & Corpora (2005), Gramatika a korpus – Grammar &
Corpora (2007), Užívání a prožívání jazyka: K 90. narozeninám Františka Daneše (2009),
Čeština v pohledu synchronním a diachronním – Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český (2011).
V letech 2011–2014 se účastnila grantového projektu Konfrontační popis současného
slovenského a českého lexika a v jeho rámci také autorsky na Slovensko-českém slovníku.
Od r. 1976 je členkou Jazykovědného sdružení ČR. V letech 2000–2018 vykonávala v hlavním
výboru funkci hospodářky.
PhDr. Lucie Jílková, Ph.D., (nar. 1972) ukončila v roce 1995 magisterské studium
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor obecná lingvistika a fonetika –
maďarská filologie. V roce 2009 ukončila tamtéž doktorské studium, obor obecná lingvistika.
Od roku 1996 je zaměstnána v Ústavu pro jazyk český AV ČR v oddělení stylistiky a textové
lingvistiky. Ve své publikační činnosti se věnuje například vícejazyčné komunikaci, stylu
elektronické komunikace, v poslední době také fonetice. Mimo jiné je spoluautorkou publikace
Stylistika mluvené a psané češtiny (2016). Je členkou Jazykovědného sdružení ČR a členkou
recenzní rady Časopisu pro moderní filologii. V letech 2015–2018 byla členkou hlavního
výboru Jazykovědného sdružení ČR.

Ing. Jana Klímová, Ph.D. (1957) v roce 1980 ukončila studium informatiky na Vysoké škole
ekonomické, v roce 2002 získala titul Ph.D. v oboru matematická lingvistika na MFF UK
v Praze. Od roku 1993 pracovala v Ústavu pro jazyk český v oddělení současné lexikologie
a lexikografie, od roku 2008 pak v oddělení gramatiky. Jako členka skupiny Počítačový fond
češtiny stála u zrodu Ústavu Českého národního korpusu na Filozofické fakultě UK.
V současné době pracuje v Ústavu formální a aplikované lingvistiky na Matematicko-fyzikální
fakultě UK. Podílela se na tvorbě několika slovníků (Nový akademický slovník cizích slov,
Slovník afixů), v současnosti spoluvytváří Valenční slovník českých substantiv založený na
korpusu. Zabývala se rovněž digitalizací významných slovníkových děl a materiálových sbírek
češtiny, které jsou uložené v nejrozsáhlejší české lexikografické databázi a přístupné veřejnosti
na webových stránkách Ústavu pro jazyk český AV ČR. Organizačně se podílela
na mezinárodních konferencích ÚJČ Gramatika a korpus – Grammar & Corpora (2005
a 2007), Užívání a prožívání jazyka (2009), Čeština v pohledu synchronním a diachronním –
Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český (2011).
V Jazykovědném sdružení má na starosti aktualizaci jeho webových stránek, členkou hlavního
výboru Jazykovědného sdružení je od r. 2009.
PhDr. Mgr. Marie Kopřivová, Ph.D., ukončila v roce 1996 magisterské studium oborů český
jazyk a literatura – historie na FF MU v Brně. V roce 2005 získala titul Ph.D. v oboru
matematická lingvistika na FF UK v Praze. Dále v roce 2012 absolvovala magisterské studium
oboru teologické nauky na KTF UK v Praze. Od roku 1996 působí v Ústavu Českého národního
korpusu FF UK, od roku 2012 je vedoucí sekce mluvených korpusů. Zabývá se zejména
lexikologií a lexikografií, frazeologií a idiomatikou, korpusovou lingvistikou a výzkumem
mluveného jazyka.
Prof. PhDr. Petr Mareš, CSc., (nar. 1954) ukončil v roce 1978 studium oborů český jazyk
a literatura – německý jazyk a literatura na FF UK. V roce 1985 získal titul CSc. Od roku 1981
působí v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace (dřívější název katedra českého
a slovenského jazyka) FF UK, v roce 1995 byl jmenován docentem, v roce 2004 profesorem
pro obor český jazyk. V letech 2003–2012 vyučoval také na Fakultě pedagogické
a přírodovědně-humanitní Technické univerzity v Liberci. Zabývá se především problematikou
stylu, výstavby textu a komunikace. Je mj. autorem monografií věnovaných stylu děl Josefa
Čapka a struktuře vícejazyčných textů: Styl, text, smysl. O slovesném díle Josefa Čapka (1989),
„Also: nazdar!“ Aspekty textové vícejazyčnosti (2003), Nejen jazykem českým. Studie
o vícejazyčnosti v literatuře (2012). V letech 2012–2015 a 2015–2018 byl předsedou hlavního
výboru Jazykovědného sdružení ČR.
Mgr. Kateřina Romaševská, Ph.D., (nar. 1983) vystudovala v roce 2007 magisterské studium
na FF UK v Praze, obor Čeština pro cizince. V roce 2015 ukončila tamtéž doktorské studium,
obor Český jazyk. Od roku 2016 je vědeckou pracovnicí Katedry jihoslovanských
a balkanistických studií na grantu NAKI Abeceda českých reálií. Zabývá se problematikou
vyučování a osvojování češtiny jako cizího jazyka. V letech 2007–2008 a 2011–2013 vedla
grantové projekty Vytvoření databáze mluvené češtiny cizinců s ruštinou jako prvním
jazykem a Databáze jazykových chyb v češtině mluvčích s prvním jazykem slovanským. V letech
2011–2017 byla vedoucí redaktorkou časopisu Nová čeština doma a ve světě. V hlavním výboru
Jazykovědného sdružení ČR pracovala od roku 2015.
Doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D., (nar. 1973) ukončila v roce 1998 magisterské
studium oborů český jazyk a literatura – anglistika a amerikanistika na FF UK. V roce 2002
získala titul Ph.D., v roce 2014 byla na FF UK jmenována docentkou pro český jazyk. Od roku
1998 působí v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace na FF UK. Zabývá se stylistickopragmatickou analýzou textů, kognitivním přístupem k jazyku a osvojováním jazyka u česky
hovořících dětí. Publikovala např. monografie Když začínáme mluvit (2013), Vybraná slovesa
pohybu v češtině (2010), Komunikační strategie v dopisech B. Němcové (2005) a podílela se

na vydání edice korespondence B. Němcové (2003–2007). V hlavním výboru Jazykovědného
sdružení ČR pracovala v letech 2003–2006 a od roku 2015. Mj. v roce 2016 zorganizovala
seminář o dětské řeči.
PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D. (nar. 1973) absolvovala srovnávací slavistiku a rusistiku
na FF UK v Praze, v roce 2004 tamtéž ukončila doktorské studium v oboru Slovanská filologie.
V současné době působí ve Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i., je vedoucí Oddělení slavistické
lingvistiky a lexikografie. Věnuje se především morfologii, syntaxi a sémantice současných
slovanských jazyků. Je redaktorkou časopisu Slavia, tajemnicí Komise pro gramatickou stavbu
slovanských jazyků při Mezinárodním komitétu slavistů. Členkou Jazykovědného sdružení ČR
je od roku 2016.
Doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D., ukončila v roce 1994 magisterské studium oborů
český jazyk a literatura – hudební výchova na PedF UK v Praze. Titul PhDr. získala v oboru
český jazyk, Ph.D. získala v oboru Pedagogika – Didaktika českého jazyka. Je docentkou UK
pro obor České a československé dějiny (mezioborová habilitační práce Čeština a škola –
úryvky skrytých dějin, 2010).
Od roku 2009 je vedoucí katedry českého jazyka na Pedagogické fakultě UK v Praze. Ve své
vědecké činnosti se věnuje historii jazykovědy (monografie o Vladimíru Šmilauerovi Praporu
věren i ve ztraceném boji, 2015) a didaktice jazyka.
Od roku 2009 je vědeckou tajemnicí hlavního výboru Jazykovědného sdružení České
republiky.
Kandidáti na členy revizní komise
Doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. působí od roku 1985 na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze, v současné době v jejím Ústavu českého jazyka a teorie komunikace.
Vyučovala český jazyk (a literaturu) na University of Nebraska at Omaha (1990–1991),
na kalifornské Stanford University (1991–1992) a na Hankuk University of Foreign Studies
v jihokorejském Soulu (2010–2012). Na FF UK se zabývá přípravou učitelů českého jazyka
i dalších bohemistů, její specializací je současná lexikologie, slovotvorba a terminologie.
Napsala dvě vědecké monografie (Tvoření slov skládáním, 1994; Současná terminologie
(se zaměřením na kolokační termíny z lékařství), 2009), jednu učebnici (Korespondence
v češtině: příručka pro cizince., 2015) a jako spoluautorka se podílela na tvorbě řady učebnic
českého jazyka pro střední školy (vydané nakladatelstvím SPN, Didaktis). Je členkou řady
odborných institucí doma i v zahraničí (např. Komise pro slovanskou slovotvorbu
při Mezinárodním komitétu slavistů).
Mgr. Eva Havlová v letech 1987–1992 studovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy,
obor UVVP český jazyk – anglický jazyk. V té době nastoupila jako pomocná vědecká síla
v ÚJČ ČSAV, po ukončení studia zde pokračovala ve studijním pobytu a později v pracovním
poměru v oddělení konfrontační lingvistiky, stylistiky a lingvistiky textu (později oddělení
stylistiky a lingvistiky textu). V letech 1995–2001 pracovala zároveň jako překladatelka
odborných textů. V letech 1993–1994 byla výkonnou redaktorkou časopisu Linguistica
Pragensia, od roku 2010 vykonává tuto funkci v časopise Slovo a slovesnost. Je členkou
Jazykovědného sdružení.
Mgr. Martin Šemelík, Ph.D. (*1981) vystudoval německý jazyk a literaturu na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy. Tam i dále působí v Ústavu germánských studií. Je členem
kolektivu připravovaného Velkého německo-českého akademického slovníku. V centru jeho
badatelského zájmu je lexikografie a slovotvorba a gramatika současné němčiny.

