
 
 

 

O LEKTORECH 
 
Mgr. Ludmila Kovaříková 
Je pedagožkou na Základní škole Vranovice u Brna. Využívání moderních technologií v češtině je 
jejím velkým koníčkem. Své nápady, zkušenosti, inspiraci sdílí i na svých webových stránkách. 
Sama o sobě říká: „Jsem především učitelka. Přemýšlím, jak učit, jak učit přemýšlet, jak učit 
přemýšlet o čtení. Didaktika pro mě není jen přesně nalinkovaný prostor, ale příležitost najít 
vhodnou cestu pro každého. I pro mě samotnou. Čtení a digitální technologie jsou této cesty 
součástí.“ 
 
doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph. D. 

Didaktik, nadšený češtinář, učitel a autor inovativní didaktické koncepce výuky češtiny na 1. a 2. 
stupni ZŠ. Vystudoval Gymnázium na nám. T. G. Masaryka ve Zlíně a učitelství českého  
a anglického jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2004 
působí ve školství, 2004-2006 na Tyršově ZŠ v Praze 5, 2006-2013 na Obchodní akademii 
Heroldovy sady v Praze 10, od roku 2015 na Gymnáziu Přípotoční v Praze 10 – Vršovicích.  
V současné době působí na Katedře JČL na Unoverzitě Palackého v Olomouci. Je autorem knih: 
Průvodce začínajícího semináře, Školní výpravy do krajiny češtiny a Výuka češtiny mezi tradicí  
a inovací. 
 
Mgr. Martina Nosková 
Vystudovala anglistiku a religionistiku na Masarykově univerzitě. Při studiu i práci stále psala  
a píše si deník, studuje jeho teorii i praxi a kromě lektorování journalingu v kurzech pro pedagogy 
i veřejnost představila různé roviny osobního psaní . 
Ráda čte, poslouchá muziku, sní o cestách dalekých i blízkých, sedává v poradních kruzích a píše 
deník. Miluje kafe a kavárny, čaj Earl Grey a Brno. 
 
Mgr. Jarmila Sulovská 
Vyučuje na Katedře českého jazyka a literatury FP TU v Liberci. Dlouhodobě se věnuje didaktice 
českého jazyka a literatury, zejména netradičním formám výuky. Je členkou expertní komise 
oborové didaktiky ČJL na Národním ústavu pro vzdělávání. Pracovala jako učitelka na ZŠ a SŠ, kde 
vyučovala český jazyk, francouzský jazyk, ale i občanskou či hudební výchovu. Pravidelně jezdí  
na letní školy jako lektorka, její semináře jsou vyhledávané pro svou praktičnost a snadné 
zapojení do výuky. 
 
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. 
Jazykovědec, 13 let zastával funkci ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR. Karel Oliva se věnuje 
především aktivitám popularizujícím jazykovědu a jazykovědné znalosti, je mj. autorem téměř 
400 scénářů k rozhlasovému pořadu Slovo nad zlato a také autorem více než 150 pořadů z cyklu 
Uzlíky na jazyku na internetové televizi Stream.cz. Karel Oliva se odborně zajímá o formální 
syntax přirozených jazyků, jakož i o inovativní přístupy, které vedou k praktickým aplikacím. 
 
doc. PhDr. Radek Malý, Ph. D. 
Držitel cen Magnesia Litera za sbírku Lunovis (2002) a Větrní (2006) a za knihu pro děti a mládež 
Listonoš vítr (2012). Spolu s PaedDr. Hanou Mikulenkovou je autorem učebnic českého jazyka  
a literatury pro 1. stupeň ZŠ (Prodos, 2004), dále autorského Slabikáře s ilustracemi Matěje 
Formana (Prodos, 2004). Jeho dětská poezie je příznačná humorem a množstvím jazykových 
nápadů. Ve spojení s originálními ilustracemi (Anna Neborová, Galina Miklínová, Matěj Forman, 
Petr Šmalec, Pavel Čech) patří k tomu nejlepšímu ze současné knižní tvorby pro děti. 


