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vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 a na vyhodnocení její realizace.

Milan Pospíšil
Je prorektorem pro strategie a rozvoj Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
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reprezentacích vysokých škol.
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vzdělávání, výzkumu motivace a emocí. V roce 2007 působila jako Research
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Jakub Fischer
Je profesorem oboru hospodářská politika, děkan Fakulty informatiky
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