
Členové expertní skupiny

Pracuje jako vedoucí Katedry pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty 
Jihočeské univerzity. 

Dlouhodobě se věnuje výzkumu profesního rozvoje učitelů, přírodovědnému 
vzdělávání, výzkumu motivace a emocí. V roce 2007 působila jako Research  
Fulbright Scholar na University of Minnesota. Od r. 2011 pracuje v Board  
of Educational Affairs of European Federation of Psychologists’ Association.  
V letech 2008–2016 byla členkou Akreditační komise a předsedala stálé pracovní 
skupině pro pedagogiku, psychologii a kinantropologii.

Je ředitelem Smíchovské střední průmyslové školy. 

Tato škola se zabývá nejmodernějšími technologiemi (virtuální a rozšířená realita, 
kyberbezpečnost, internet věcí, robotika) a v pilotním režimu připravuje nový 
vzdělávací obor kybernetická bezpečnost.  
Od roku 2018 je místostarostou města Mníšek pod Brdy.
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Je vedoucím Centra pro sociální a ekonomické strategie na Fakultě sociálních věd 
Univerzity Karlovy. Skoro deset let vedl katedru veřejné a sociální politiky na téže 
fakultě.  

Zabývá se zejména vzdělávací politikou, analýzou a tvorbou veřejné politiky (policy 
analysis), sociálně-vědní metodologií a výzkumem veřejné správy. Účastnil se celé 
řady projektů. Mimo jiné byl například hlavní řešitelem projektu „Analytici politiky  
v ústřední státní správě České republiky: praktiky, profesní hodnoty a identita“ nebo 
projektu „Využití výsledků sociálně-vědního výzkumu při analytické činnosti vstupující 
do rozhodování a strategického řízení veřejné správy“. Kromě vědeckých projektů se 
podílel na celé řadě prakticky orientovaných projektů, například na přípravě Strategie 
vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 a na vyhodnocení její realizace.

Je prorektorem pro strategie a rozvoj Vysoké školy chemicko-technologické v Praze  
a zastává funkci předsedy Rady vysokých škol, jedné ze dvou zákonem jmenovaných 
reprezentacích vysokých škol. 

Ve své odborné činnosti se zaměřuje na praktický aplikovaný výzkum v oblasti výroby 
a použití paliv pro dopravu i pro energetiku, včetně sledování dopadů jejich spalování 
na životní prostředí. Úzce spolupracuje s technologickou praxí a státní správou.  
V minulosti byl hlavním odborným garantem projektu IPN KREDO zaměřeného na 
tvorbu Strategie rozvoje vysokého školství do roku 2030.
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Je profesorem pedagogické psychologie na  
Univerzitě Karlově – Pedagogické fakultě. 

Ve své pedagogické, výzkumné a publikační činnosti se přes 30 let věnuje tématům 
školní socializace, profesi učitele, vztahům rodiny a školy a také profesi školního 
psychologa. V posledních 15 letech se doma i v zahraničí zabýval školskou politikou. 
Zastupuje ČR v orgánech OECD a je také členem Řídícího výboru pro vzdělávání 
UNESCO za regionální skupinu střední a východní Evropy.

Je viceprezidentkou Svazu průmyslu a dopravy ČR  
pro digitální ekonomiku a vzdělávání. 

Je členkou vedení IBM Central Region, kde má na starosti vztahy s veřejnou  
správou. Specializuje se na oblast lidských zdrojů, vzdělávání a technologického  
rozvoje. Vystudovala sociální politiku na Karlově univerzitě, postgraduální studium 
absolvovala na Victoria University Manchester. Svoji kariéru začala v sociálních 
službách. Jako ředitelka odboru sociálních služeb na Ministerstvu práce a sociálních 
věcí byla zodpovědná za reformu kvality sociálních služeb. 

Je profesorem oboru hospodářská politika, děkan Fakulty informatiky  
a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.  

Ve své pedagogické, vědeckovýzkumné i publikační činnosti se zaměřuje na oblast 
sociálně-hospodářské statistiky, národního účetnictví a lidského kapitálu. Je členem 
různých odborných organizací, např. České statistické společnosti, České  
společnosti ekonomické, Jednoty českých matematiků a fyziků či Mezinárodního 
statistického institutu (ISI) a řady vědeckých či akademických rad vysokých škol  
a fakult. Je dlouholetým členem Akademického sněmu Akademie věd ČR, působí  
též jako soudní znalec ve specializaci statistika.  
V roce 2001 obdržel Cenu Josefa Hlávky pro vynikající studenty.  
V letech 2011–2019 působil jako prorektor Vysoké školy ekonomické pro strategii,  
v období 2013–2018 předsedal Radě vysokých škol.
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Absolvoval studium sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy,  
kde působí jako výzkumník a doktorand. 

Od roku 2015 je součástí výzkumného týmu projektu Dynamika chudoby a sociálního 
vyloučení, kde se specializuje na téma dopadů chudoby či nekvalitního bydlení na děti 
a život rodin. Od roku 2009 pracoval v aplikovaném výzkumu ve výzkumné společnosti 
MEDIAN – v letech 2017 a 2018 na pozici ředitele výzkumu. Jako kvantitativní  
sociolog se zabývá zejména výzkumem volebního chování, analýzami dopadů  
chudoby a nekvalitního bydlení na děti či analýzami předškolního vzdělávání.  
Je autorem analýzy problémů a výzev českého vzdělávání pro nadační fond 
Eduzměna a spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi v této oblasti. Od 
roku 2015 publikuje mj. na témata chudoby, veřejné politiky a vzdělávání pravidelnou 
sérii Úvod do praktické sociologie v Salonu Práva, za kterou dostal v roce 2017 
Novinářskou cenu za Solution Journalism.
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