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Jméno a příjmení Anna Chromá (dříve Kadlecová) 

Rodný jazyk čeština 

Další jazyky angličtina, němčina, chorvatština 

E-mail anna.chroma@ff.cuni.cz; anicka.chroma@gmail.com 

Telefon +420 776 140 226 

 

Vysokoškolské vzdělání 

od 2013 Ph.D. studium: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav obecné 

lingvistiky 

(2018–2021 studium přerušené z důvodu rodičovství) 

2010–2013 navazující magisterské studium: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická 

fakulta, Katedra bohemistiky 

2007–2010 bakalářské studium: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 

Katedra bohemistiky 

 

Závěrečné práce 

dizertační práce Osvojování osobních zájmen a jeho vztah k teorii mysli u dětí (rozpracovaná) 

školitel: doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. 

magisterská práce Několik aspektů dětského porozumění motivovanosti českých kompozit 

 

Krátkodobé kurzy 

2017/03 Spring School: Social Cognition, Emotion and Joint Action (Ruhr-Universität 

Bochum) 

od 2014 pravidelná účast na Zimní škole kognitivní psychologie (Malá Skála a Sobotka) 

od 2012 pravidelná účast na Summer School of Linguistics (Litomyšl, dříve Dačice) 

 

Zahraniční stáže 

2022/04-2022/09 pobyt Erasmus+ v rámci Ph.D. studia na Eberhart Karls Universität Tübingen 

2012–2014 čtyři krátkodobé stáže u prof. Barbary Mertins na Ruprecht-Carls-Universität 

Heidelberg 

2010/09–2011/02 pobyt Erasmus v rámci Mgr. studia na Universität Potsdam 

 

mailto:anna.chroma@ff.cuni.cz
https://theses.cz/id/h7oieq/00175149-827833267.pdf?lang=cs;furl=%2Fid%2Fh7oieq%2F00175149-827833267.pdf;so=nx;info=1;isshlret=dobrovoln%C3%ADk%3B;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3DDobrovoln%C3%ADk%26start%3D61
http://www.kognitivniskola.cz/
http://www.lingvistika.cz/


Profesní zkušenosti (vlastní projekty) 

2016–2017 Longitudinální korpus raného vývoje řeči; financovaný z fondů Specifického 

vysokoškolského výzkumu na Filozofické fakultě UK (FF_VG_2016_16) 

2015–2016 Osvojování osobních zájmen v češtině – gramatické a konceptuální vlivy; 

financovaný Grantovou agenturou Univerzity Karlovy (GA UK, č. 127515) 

2014–2015 koordinace projektu Korpusy rané češtiny bez specifického financování (za 

podpory FF UK ze zdrojů účelových stipendií pro zapojené studenty); 

následně plynule navázala podpora v rámci projektů zmíněných jinde v tomto 

CV a projekt Korpusů stále pokračuje 

2014 Identifikace konstituentů kompozit u předškolních dětí: role motivační 

transparentnosti; financovaný z fondů Specifického vysokoškolského 

výzkumu na Filozofické fakultě UK (26910607) 

 

Profesní zkušenosti (dohody, úvazky, stipendia v projektech druhých osob) 

2022–2023 stipendijní badatelská pozice v projektu Nominal morphological categories 

and the mean length of utterance in a longitudinal corpus of early language 

development financovaném Univerzitou Karlovou v programu START 

(START/HUM/016), hl. řešitelka: Mgr. Klára Matiasovitsová 

od 2021 částečný úvazek v pozici vědeckého pracovníka (kurátorka dat) na ÚČJTK FF 

UK v projektu Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, 

umění a humanitní vědy (LINDAT/CLARIAH-CZ) financovaném MŠMT 

(LM2018101) 

2019–2021 částečný úvazek v doktorandské pozici v PsÚ AV ČR v projektu Prediktivní a 

adaptivní procesy v dětském jazyce financovaném GA ČR (GA19-15576S), 

hlavní řešitel: doc. Filip Smolík 

2017/05–2017/06 DPP; individuální administrace jazykových úloh s dětmi v předškolním věku, 

přepis a kódování dat; v projektu Mentální zpracování gramatické a 

sémantické informace u českých dětí financovaném GA ČR (GA16-15123S); 

hlavní řešitel: doc. Filip Smolík, Ph.D. 

2016–2017 DPP; individuální administrace jazykových úloh s dětmi v předškolním věku a 

v 1. třídě ZŠ, přepis a kódování dat; v rámci výzkumného programu Strategie 

AV21: Formy a funkce komunikace 

2015–2016 DPP; koordinační činnost a skupinová administrace sociálně psychologického 

dotazníku s dětmi v 7. třídě ZŠ; v projektu Obrana obětí šikany: Longitudinální 

role individuálních a skupinových faktorů finacovaném GA ČR (GA15-00682S); 

hlavní řešitel: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. 

2014–2015 DPP; individuální administrace jazykových a psychologických úloh s dětmi 

v předškolním věku, v 1. a ve 3. třídě ZŠ; v projektu Osvojování české 

gramatiky: pravidla, kontext a teorie mysli financovaném GA ČR (GA13-

26779S), hlavní řešitel: PhDr. Filip Smolík, Ph.D. 

http://www.coczefla.ff.cuni.cz/


Původní studie 

Chromá, A. & Smolík, F. (v recenzním řízení): Can early use of be serve as a marker of grammatical 

development? Evidence from Czech longitudinal corpora. PLOS ONE. 

Smolík, F. & Chromá, A. (přijato): About me, you and her: personal pronouns are developmentally 

preceded by mental state language. Journal of Child Language. 

Chromá, A. & Smolík, F. (2017): Personal Pronouns and Verb Person Inflections: Relations with 

Linguistic Development and Social Understanding. In LaMendola, Maria & Scott, Jennifer. BUCLD 

41: Proceedings of the 41st annual Boston University Conference on Language Development: 

Cascadilla Press, 168–178. 

Kadlecová, A., Nagy, M., Mertins, B. & Donevska, S. (2014): Identifikace konstituentů kompozit u 

předškolních dětí. Naše řeč, 97 (3), 146–163. 

Kadlecová, A. (2011): Slovotvorné adaptace anglicismů v informačně-technologické slovní zásobě. In 

Gvoždiak, Vít (ed): Bohemica Olomucensia 2 – Philologica Juvenilia. Olomouc: Univerzita 

Palackého v Olomouci. 

 

Publikované databáze dat 

 Korpus rané češtiny ChroMat 2.0 

  Chromá, A. & Matiasovitsová, K. (v procesu): Korpus rané češtiny ChroMat 2.0. 

Korpus rané češtiny Chroma 1.1 

Chromá, A., Matiasovitsová, K. & Smolík, F. (2022): Korpus rané češtiny Chroma v1.1. 

Databáze přepisů audionahrávek sedmi dlouhodobě nahrávaných českých dětí (korpus Chroma 1.0 

doplněný o 1 další dítě) v LINDAT [www.lindat.cz]. 

Korpus rané češtiny Chroma 1.0 

Chromá, A. & Smolík, F. (2022): Korpus rané češtiny Chroma v1.0. Databáze přepisů 

audionahrávek šesti dlouhodobě nahrávaných českých dětí v LINDAT [www.lindat.cz]. 

Chromá, A. & Smolík, F. (2019): Chromá Czech Corpus. Databáze přepisů audionahrávek šesti 

dlouhodobě nahrávaných českých dětí v CHILDES [www.childes.talkbank.org]. DOI 

10.21415/3ZNE-HX03. 

 

Zprávy, popularizace apod. 

Chromá, A. (2020): Pak jsem vyspinkal pokojíčku: Databáze vývoje češtiny v dětsví. Vesmír (99), s. 2–

4. 

Chromá, A. & Chromý, J. (2017): Kam kráčí morfologie aneb Ohlédnutí za 17th International 

Morphology Meeting. Studies in Applied Linguistics, 7 (1), 181–185. 

Kadlecová A. & Křivan J. (2014): Letní škola lingvistiky 2012 a 2013. Naše řeč, 74, 101–108. 

 

http://www.lingref.com/bucld/41/BUCLD41-13.pdf
http://www.lingref.com/bucld/41/BUCLD41-13.pdf
http://www.coczefla.ff.cuni.cz/
http://www.coczefla.ff.cuni.cz/
https://www.lindat.cz/
http://www.coczefla.ff.cuni.cz/
https://www.lindat.cz/
http://www.childes.talkbank.org/


 

Prezentace 

2017/04 Souvislost reference k mluvčímu a adresátovi s jazykovým a sociálně-

kognitivním vývojem dítěte (s F. Smolíkem); poster na konferenci „Interakce 

ze sociálně-kognitivní, antropologické a historické perspektivy” (Praha, 11.–

12. 4.) 

2017/03 The Speaker and Addressee Reference in Children: Relation to the Linguistic 

and Social-cognitive Development (s F. Smolíkem); poster na „Spring School: 

Social Cognition, Emotion and Joint Action“ (Bochum, Německo, 6.–10. 3.) 

2016/11 Reference k mluvčímu a adresátovi: souvislost s jazykovým a sociálním 

vývojem (s F. Smolíkem); referát na workshopu „Výzkum komunikace 

nejmladší generace“ pořádaném Českým jazykovědným sdružením (Praha, 

24. 11.) 

2016/09 Person Reference, Social Understanding and Language: Laboratory Data from 

Czech Toddlers (s F. Smolíkem); poster na konferenci "VIIIth International 

Conference of Language Acquisition" (Palma de Mallorca, 7.–9. 9.) 

2016/06 Person Reference and Social Understanding: Laboratory Data from Czech 

Toddlers (s F. Smolíkem); referát na konferenci "Olomouc Linguistic 

Colloquium 2016" (Olomouc, 9.–11. 6.) 

2016/02 Reference k osobám a sociální porozumění (s F. Smolíkem); referát na 8. zimní 

škole kognitivní psychologie" (Sobotka, 4.–7. 2.) 

2015/12 Person Reference and Theory of Mind in Czech Toddlers (s F. Smolíkem); 

poster na konferenci "Slavic Cognitive Linguistics Conference 2015" (Sheffield 

a Oxford, 8.–13. 12.) 

2015/09 Personal Pronouns and Theory of Mind in Czech Toddlers (s F. Smolíkem); 

referát na konferenci „5th Central European Conference in Linguistics for 

Postgraduate Students" (Olomouc, 4.–5. 9.) 

2014/07 Identification of Compound Constituents in Czech Preschool Children – a Role 

of Family Size? (spoluautoři Nagy, M., Mertins, B. a Donevska, S.); poster na 

konferenci „13th International Congress for the Study of Child Language" 

(Amsterdam, 14.–18. 7.) 

2014/04 Osvojování mateřského jazyka (s M. Nagyem); workshop na konferenci 

„Lingvistika Praha 2014" (Praha, 10.–12. 4.) 

2014/02 Identifikace konstituentů kompozit u předškolních dětí (spoluautoři Nagy, M., 

Mertins, B. a Donevska, S.); referát na „6. zimní škole kognitivní psychologie“ 

(Malá Skála, 6.–9. 2.) 

2013/09 Identifikace konstituentů kompozit u předškolních dětí (spoluautoři Nagy, M., 

Mertins, B. a Donevska, S.); referát na konferenci „Registre jazyka a 

jazykovedy" (Prešov, Slovensko, 16.–17. 9.) 

2013/05 Analýza řízeného rozhovoru ve výzkumu dětské řeči: Segmentace kompozita 

ve vztahu k jeho pojmenovací struktuře a kontextovému zapojení odpovědi; 

referát ve studentské sekci konference „XIV. Mezinárodní setkání mladých 



lingvistů – celostátní kolo lingvistické soutěže Student a věda" (Olomouc, 6.–

8. 5.) 

 

Práce s jazykově a/nebo sociálně znevýhodněnými dětmi 

2016–2018 koordinace vlastního projektu (Asistované čtení) ve spolupráci s Veronikou 

Bláhovou: sdružování a supervize dobrovolníků individuálně podporujících 

čtenářství u dětí s dyslexií nebo dysfázií 

2015–2018 individuální podpora čtenářství a jazykových dovedností u chlapce 

s vývojovou dysfázií 

2014–2015 In-Báze (podporující migranty v Praze); asistence ve výtvarném ateliéru pro 

mladší děti 

2012–2013 JIKA, Olomoucké dobrovolnické centrum; doučování a volnočasové aktivity 

pro děti v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Olomouci 

http://www.inbaze.cz/jazyky/english/
http://www.jikadobrovol.cz/

