Mgr. Petra CHVOJKOVÁ, Ph.D.
odborné aktivity
Oblasti badatelského zájmu:
• teorie sociální komunikace a teorie neverbální komunikace
• teorie textu, pragmatika, kritická analýza diskursu
• teorie jazykového testování (se zaměřením na jazykové zkoušky pro získání trvalého
pobytu a státního občanství)
Badatelské granty:
• Teorie a výzkum neverbální komunikace (SGS UP, 2015–2016; hlavní řešitelka)
• Rozvoj kabinetu interkulturních studií na FF UP (RP MŠMT, 2009, hlavní řešitel:
Mgr. Pavel Zahrádka, PhD.; pracovník)
• Lingvistické přístupy k hypertextu (interní grant FF UP, 2006; hlavní řešitelka)
Monografie:
• CHVOJKOVÁ, P. 2016. Labyrintem hypertextu: mediální a textuální aspekty
nelineárních textů. Olomouc: VFF UP (v tisku).
• CHVOJKOVÁ, P. – Paverová, H. 2016. Mezi verbální a neverbální komunikací:
podoby Mehrabianova mýtu v českém diskursu o komunikaci. Olomouc: VFF UP
(v tisku).
Kapitoly v monografiích:
• CHVOJKOVÁ, P. 2015. „Literární hypertexty – existují vůbec nějaké?“ Pp. 33–44 in
Pořízková, L. – Navrátilová, M. (eds.): Literární a knižní kultura v digitálním věku.
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN 978-80-87895-49-8, 178 s.
Studie ve sbornících:
• CHVOJKOVÁ, P. 2009. „Pro či proti integraci? Problematika povinné zkoušky z
češtiny pro trvalý pobyt v kontextu integrace cizinců v ČR.“ Pp. 185–197 in Topinka,
D. – Zahrádka, P. – Foret, M. – Fafejta, M. – Hrabal, J. (eds.): Kultura–Média–
Komunikace Speciál 2/2009. Vyprávění – identita – diference. Vybraná témata
kulturálních studií. Olomouc: Univerzita Palackého.
• CHVOJKOVÁ P. – Faiferová, P. – Pořízka, P. 2009. „Jazyková zkouška ECL z
češtiny pro cizince.“ Pp. 115–123 in Hlínová, K. (ed.): Sborník Asociace učitelů
češtiny jako cizího jazyka 2007–2009. Praha, Akropolis. ISBN 978-80-87310-07-6
• CHVOJKOVÁ, P. 2009. „K problematice užívání termínu hypertext a jeho
vymezení.“ in Terminologické fórum II. Socioterminológia, textová a prekladová
terminológia. Ed. Cíbiková, Ingrid. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne.
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CHVOJKOVÁ, P. 2008. „Prolegomena k teorii hypertextu.“ Pp. 136–145 in Jazyková
interakce a jazykové rozhraní a strategie „cutting-edge“. Sborník příspěvků z 8.
mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů konané na Filozofické fakultě
Univerzity Palackého ve dnech 14.–16. května 2007. Ed. Polách, Vladimír P.
Univerzita Palackého: Olomouc.

Recenze, zprávy z konferencí:
• CHVOJKOVA, P. 2016. „Veranstaltungen: Kultur – Medien – Kommunikation.“ Pp.
201–202 in Zeitschrift für Sémiotik, roč. 37, č. 1–2 [Odborné kolokvium, Olomouc, 7.
– 8. dubna 2016].
• CHVOJKOVÁ, P. 2014. Český komiks (a vizuální kultura) 60.–80. let 20. století. Pp.
836– 839 in Česká literatura: časopis pro literární vědu, roč. 62, č. 5 [Konference,
Olomouc, 26. 4. 2014].
Slovníky, učebnice, skripta, metodiky apod.:
• CHVOJKOVÁ , P. – Horáková, J. – Bušíková, Z. Katalog specifických pojmů
souvisejících s českými reáliemi. NÚV Praha 2017 (interní materiál).
• kapitoly „Písemná recepce“ a „Ústní recepce“ in Cvejnová, Jitka a kol.: Referenční
popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1,
A2, NÚV Praha 2016. (též online: http://trvaly-pobyt.cestina-pro-cizince.cz/
uploads/Dokumenty/Referencni_popis_cestiny_verze_pro_web.pdf)
• kapitoly „Sociokulturní minimum“ a „Čtení s porozuměním“, pp. 41–47 a 66–72 in
Cvejnová, Jitka – Čemusová, Jana – Hrdlička, Milan – CHVOJKOVÁ, Petra –
Kestřánková, Marie – Lukášová, Jitka – Slezáková, Markéta – Vlasáková, Kateřina:
Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň
A1): metodická příručka k výuce češtiny pro cizince na úrovni A1 podle Společného
evropského rámce pro jazyky. NÚV Praha 2008.
Účast na konferencích:
• CHVOJKOVÁ, P. „Jazyková zkouška jako nástroj začlenění, nebo vyloučení?“,
mezinárodní konference Metody výuky a testování cizích jazyků (včetně češtiny pro
cizince), Poděbrady, 22. 6. 2016.
• CHVOJKOVÁ, P. „Od slovníků gest k popisům řeči těla. Zkoumání neverbálního
chování v ČR a SR“, Vědecké kolokvium s mezinárodní účastí Kultura–Média–
Komunikace, Olomouc, 7. 4. 2016.
• CHVOJKOVÁ, P. „Koho tady vlastně chceme aneb jak se pozná „pravý“ Čech?“
Vědecké kolokvium s mezinárodní účastí Kultura–Média–Komunikace, Olomouc 8. 4.
2016.
• CHVOJKOVÁ, P.: „(Literární) hypertexty – existují vůbec nějaké?“, mezinárodní
konference Literární a knižní kultura v digitálním věku/Literary and Book Culture in
the Digital Age, VFF UP, Olomouc, 27. 4. 2015.
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CHVOJKOVÁ, P.: „Electronic Hypertexts as Texts. A Pragmatic Perspective“,
mezinárodní vědecké sympozium New Developments in Linguistic Pragmatics,
NDLP, Lodž, Polsko, 13. 4. 2015.
CHVOJKOVÁ, P.: „Reflexe jazykových zkoušek z češtiny za účelem získání trvalého
pobytu v ČR v kontextu jazykové politiky EU“, mezinárodní konference Sharing
innovations, research methodology and best practices, CJV MU, Brno, 16. 1. 2015.
CHVOJKOVÁ, P.: „Language integration and ideology in the Czech republic: a case
of czech language exams for migrants“, mezinárodní konferenci Political Linguistics
III. (Re)construing nationhood in ‘(un)doing Europe’ today?, Varšava, Polsko, 9. 5.
2014.
CHVOJKOVÁ, P.: „A1 and A2 Reference Levels of Czech as a Foreign Language
Developed for the Purpose of Language Tests for Migrants“, odborný seminář
RELANG Seminar, Evropské středisko pro moderní jazyky (ECML) Rady Evropy a
Evropské komise, Praha, 26. 3. 2014.
CHVOJKOVÁ, P.: „Komunikační studia – diversita teorií, ano či ne?“, XII.
mezinárodní setkání mladých lingvistů, KB FF UP, Olomouc, 10. 5. 2011.
CHVOJKOVÁ, P.: „Mezi výukou češtiny a jazykovým testováním (příspěvek k
testování poslechu s porozuměním na úrovni A1)“, XI. Mezinárodní setkání mladých
lingvistů, KB FF UP, Olomouc, 11. 5. 2010.
CHVOJKOVÁ, P.: „Pro či proti integraci? Problematika povinné zkoušky z češtiny
pro trvalý pobyt v kontextu integrace cizinců v ČR“, konference Kultura, moc,
identita, Kabinet interkulturních studií FF UP, Olomouc, 14. 10. 2009.

Veřejné přednášky, hostující výuka:
• CHVOJKOVÁ, P.: „The Marketization of Public discourse: the case of Czech
universities“, Institute of English, University of Lodz, 14. 5. 2014 (přednáška v rámci
výukového programu Erasmus).
• CHVOJKOVÁ, P.: „Hypertext as a more efficient form of structuring information in
Czech online newspapers“, Institute of English, University of Lodz, 15. 5. 2014
(přednáška v rámci výukového programu Erasmus).
Zahraniční studijní pobyty, letní školy apod.:
• 17.–29. července 2016: účast na letní škole jazykového testování (Summer School of
Language testing); Department of Linguistics and English Language. Lancaster
University.
• 7.–11. března 2016: Erasmus výukový program na univerzity v Prešově (Katedra
mediálních a komunikačních studií).
• 25.–31. října 2015: výzkumný pobyt v Sémiotickém centru při Technické univerzitě
v Berlíně (prof. Roland Posner).
• 12.–16. října 2015: Erasmus výukový program na Univerzitě v Lodži (Katedra
pragmatiky, Institut anglistiky).
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Další profesní činnost
• 2012–dosud: externí spolupráce s Výzkumným a testovacím centrem UJOP UK Praha
(tvorba posudků, účast na Standard Settingu, atd.).
• leden 2009–prosinec 2011: Příprava testových úloh zkoušky z češtiny pro trvalý pobyt
(úroveň A1); (zadavatel: Národní ústav pedagogický a MŠMT).
• 2007–dosud: externí spolupráce s Národním ústavem pro vzdělávání (příprava
podkladových materiálů pro zkoušky pro trvalý pobyt a české státní občanství české
státní občanství);
• 2006–2010: Členka týmu pro vytváření jazykových testů z češtiny jako cizího jazyka
pro mezinárodní zkoušky ECL (Evropské konsorcium pro certifikaci znalosti
moderních jazyků).
• srpen 2006–2009: vyučující češtiny pro cizince na intenzivních letních kurzech
pořádaných Letní školou slovanských studií v Olomouci.
• od 2006: výuka v kurzech Čeština pro cizince (individuální i skupinové kurzy).
Organizace konferencí:
• duben 2016: organizace sekce Neverbální komunikace na mezinárodním vědeckém
kolokviu Kultura–Média–Komunikace (účast prof. Roland Posner, dr. Ulrike Lynn).
• 2005–2007: spoluorganizování konference Mladých lingvistů (Katedra bohemistiky).
Další vzdělávání
• 9.–11. dubna 2015: pasivní účast na konferenci ICA Regional Conference: Expanding
Communication: Old Boundaries and New Frontiers (Lodž, Polsko).
• 11.–12. prosince 2014: účast na zahraničních workshopech: MERLIN pro výuku jazyků
vztaženou k SEER a pro jazykové testování a tvorbu učebních materiálů vztažených k
SEER (Linz, Rakousko).
• 22.–23. června 2013: účast na víkendovém setkání učitelů češtiny na téma výuka dětícizinců a gramaticko-lexikální struktury; ÚJOP UK v Praze a Hoschule AmbergWeiden.
• 26.–28. března 2014 Relang Seminar (Relating language examinations to the common
European reference levels of language proficiency), specializační seminář
organizovaný Evropským střediskem pro moderní jazyky (ECML) Rady Evropy a
Evropské komise ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání.
Členství v redakčních radách, badatelských centrech, oborových organizacích apod.:
• členka Asociace jazykových testérů ČR (AJAT) – od roku 2014
• členka Centra kulturálních, mediálních a komunikačních studií FF UP – od roku 2009
• členka Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUCCJ) – od roku 2005
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