
 

 

Naši lektoři 

 

doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D. 

Je docentem na Katedře českého jazyka a literatury Univerzity Palackého 

v Olomouci. Vyučuje disciplíny související s didaktikou českého jazyka, aktuální 

otázky  současné  češtiny  a  jejich  didaktické  implikace. Působil  i  jako pedagog 

na  základní  škole  a  gymnáziu. Je autorem řady publikací, např. Průvodce 

začínajícího češtináře, Školní výpravy do krajiny češtiny. Své znalosti a zkušenosti 

vždy předává, svým studentům a pedagogům, se srdečností mu vlastní. 

   

Mgr. Jarmila Sulovská  

Odborná asistentka a pedagožka na Katedře českého jazyka a literatury Technické 
univerzity v Liberci. Českému jazyku se věnuje celou svou profesní dráhu. Je členkou 
expertních týmů  oborové  didaktiky, recenzentkou učebnic. Její lektorská činnost 
je zaměřena na předávání zkušeností kolegům, pedagogům. Vede semináře k poezii, 
literatuře, rétorice.  Nabízí  orientaci  v  přístupu  k  médiím, směřuje   své  kolegy 
a studenty ke kritickému myšlení a kultuře mluveného projevu.   
 
Mgr. Gabriela Juránková 

Pedagožka a manažerka komunikace na Gymnáziu Hello v Ostravě. O začátcích své 

profesní cesty vypráví: „Tak dlouho jsem si v hodinách elektrotechniky a strojírenství 

četla pod lavicí klasiky, až jsem se (s praktickou maturitou z voltampérové 

charakteristiky unipolárního tranzistoru) dostala na filozofickou fakultu a tam 

vystudovala češtinu a žurnalistiku. Oběma oborům se věnuji a oba obory mám stejně 

ráda – v knihách lze najít vše a média mají obrovskou moc. A zásadně zůstávám 

jednou nohou ve školství a jednou nohou mimo (je to dobré pro nadhled i pokoru).“ 

 

Mgr. Mgr. Bc. Michal Místecký, Ph.D. 

Odborný  asistent  na  Katedře  českého  jazyka  FF  Ostravské univerzity. Ve své 

práci se věnuje obecné jazykovědě, syntaxu, kvantitativní lingvistice. Všechny své 

vědecké poznatky aplikuje ve školní praxi, a to jako oblíbený pedagog na Gymnáziu 

Pavla Tigrida v Ostravě. U studentů se mu daří vyvolat zájem o český jazyk,  

zdokonalovat   slovní   zásobu  a  mít rád  i  „neoblíbené“  slohové  práce.  Aktivně 

se  zapojuje do středoškolské odborné činnosti.   

 

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.“ 

 



 

 
PhDr. Zdena Müllerová 

Ředitelka Základní školy Sv. Čecha v Chocni, pedagožka, lektorka a především 

„milovnice“ našeho mateřského jazyka. Na svých seminářích pro pedagogy s elánem 

předává své zkušenosti a zásobník námětů na oživení výuky. Chce a umí učit tak, aby 

hodiny žáky bavily a byly efektivní. Využívá skupinovou práci i prožitkové metody. 

Její práce je  pro kolegy inspirující. 

 

Hana Hellebrantová  

Působí  v  Knihovně   města   Ostravy   a   svou   osvětou, organizováním  kulturních 

a vzdělávacích akcí přispívá k rozvoji čtenářské gramotnosti u dětí a mládeže. Věnuje 

se  také  metodické  činnosti  a přispívá do řady publikací. Aktivně sleduje novinky 

na knižním trhu a bude se nám věnovat radou při výběru literatury, která by mohla 

žáky oslovit. Nabídne také metody, které můžeme při práci s knihou využít.  

 

Markéta Pilátová 

Spisovatelka,  novinářka,  překladatelka  a hispanistka. Byla  dvakrát  nominovaná 

na Cenu Josefa Škvoreckého a na Magnesii Literu, její knihy vyšly v německém, 

nizozemském, polském, portugalském či španělském překladu. Debutovala 

románem   pro  dospělé   Žluté   oči   vedou  domů,  oceňovanou   dětskou  knihou 

je   například  Víla  Vivivíla  a stíny zvířat. Inspiraci  pro  svou  práci  získala  také 

při pobytu v Brazílii a Argentině, kde učila potomky českých krajanů. Na besedě 

představí svou poslední knihu Co vyprávěla gorila, ve  které  chce  ukázat, jak  moc  

jsou  si  lidská a zvířecí duše blízko.. 

 


