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pedagogika
pedagogika
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Písemný projev z cizích jazyků a jeho způsob hodnocení v kontextu 
evropské jazykové vzdělávací politiky. Reliabilita hodnocení
otevřených úloh na příkladu písemného projevu z německého jazyka 
ověřovaného maturitní zkouškou 
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
PhDr. Martin Chvál, Ph.O.
Mgr. Jana Nálepová, Ph.O.
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.O.
PhDr. Karel Starý, Ph.O.
Mgr. Alena Škaloudová, Ph.O.
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