Zápis z členské schůze (valné hromady)
České asociace pedagogického výzkumu
konané dne 5. září 2011 v Brně
_______________________________________________________________________
Program schůze řídil dr. Dvořák, člen výboru. Členské schůze se zúčastnilo 31 členů ČAPV,
byla konstatována usnášeníschopnost.
1. Zahájení, návrh programu schůze
Návrh programu byl bez dalších doplňků schválen.
2. Zpráva o činnosti ČAPV v období 2010 – 2011 (přednesena předsedou).
Zpráva o činnosti byla (po živé diskuzi k některým bodům) bez zásadních změn
jednohlasně schválena.
3. Zpráva o hospodaření ČAPV v období 2009 – 2010 (předložena předsedou).
Zpráva o hospodaření byla bez připomínek jednohlasně schválena.
4. Podrobnosti, připomínky a diskuse k předloženým zprávám:
4.1 Poděkováno prof. Průchovi a prof. Štechovi za zapojení do diskuze ke stanovisku
ČAPV k materiálu NERV (2/2011). Proběhla krátká diskuze, jak vůbec reagovat na
zásadní materiály a podněty přicházející z decize. Pracuje se na nové verzi stanov
ČAPV. Organizací 20. konference ČAPV (2012)pověřena PedF UK v Praze; příslib
paní děkanky. Při přiznávání dotace od RVS se zohledňuje např. počet členů a výše
členského poplatku.
4.2 K hospodaření s finančními prostředky: návrh založit termínovaný účet (dr. Dvořák);
nutnost promyslet účelné vynakládání prostředků (dr. Knecht).
4.3 Kritizován byl stav web stránek ČAPV, poukazováno, že vytváří špatný obraz
asociace. Návrh oslovit profesionála, který by se o stránky staral (dr. Knecht).
4.4 V diskuzi byla rozvíjena myšlenka oceňování členů ČAPV za kvalitní výzkumné
výsledky, resp. za publikační tvorbu; např. udělovat cenu mladým vědcům (prof.
Rabušicová, prof. Mareš); rozšířit oceňování i na další, kategorizovat ocenění (prof.
Walterová, dr. Dvořák); nutnost oceňovat vědecké práce i publikace (prof. Mareš);
vlastní zkušenosti s oceňováním prací studentů a koncepční pomoc nabídlo pracoviště
prof. Rabušicové a prof. Pola.
5. Informace „z Evropy“ (doc. Novotný). Je velký zájem nových členů o členství v EERA,
upřesněno bylo konání konferencí EERA do roku 2015 a hlavní výzkumné zaměření.
6. Další informace výboru.
 Zveřejnění seznamu o platbách členských příspěvků, víceletí neplatiči budou
„vyškrtnuti“ (předseda)
 Podána informace o (stále problematicky pracujících) tematických sítích v rámci
ČAPV. Snaha založit novou síť „historický výzkum“ (zakládajícími členy prof. Rýdl,

doc. Kasper, dr. Neumeister). Existenci sítí bude reflektovat dikce nového statutu
(předseda)
 Návrh zanést do statutu čestné členství a čestné předsednictví v ČAPV
(prof. Rabušicová, prof. Walterová); byly artikulovány standardní výhody vyplývající
z čestného členství (předseda).
7. Usnesení:
Členská schůze schvaluje:
 návrh programu členské schůze
 zprávu o činnosti v roce 2010 – 2011
 zprávu o hospodaření v roce 2010 – 2011
Členská schůze bere na vědomí:
 složení nového výboru ČAPV
Členská schůze ukládá výboru ČAPV:
 garanci pořadatelství jubilejní XX. konference ČAPV
 řízení diskuse a změnu stanov ČAPV (termín: do příští konference)

Petr Urbánek, předseda
20. 9. 2011

Zapsala: Helena Grecmanová, členka výboru

