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Na úvod 

„Moderní konference se podobá pouti středověkého křesťanstva v tom, 
že účastnfkům umožňuje, aby si dopřávali všech rozkoší a kratochvflí spo
jených s cestováním, a přitom vypadali jako asketové usilujfcí o své sebe
zdokonalení. Je sice třeba podstoupit kajícnická cvičenf - možná přednést 
referát a zcela jistě vyslechnout referáty ostatních. Jenže pod tou zámin
kou cestujete do nových a zajímavých krajů, poznáváte nové a zajímavé lidi, 
navazujete s nimi nové a zajímavé vztahy, vyměňujete si drby a důvěr
nosti (protože historky pro vás omleté jsou pro ně čerstvé a naopak), kaž
de1w večera se s nimi oddáváte jídlu, pití a radovánkám, a přesto se nako
nec vrátíte domů s posaenou reputací serióznfho pracovníka. Navíc mají 
dnešní konferující před nelcdejšfmi poutnfky tu výhodu, že výdaje jim 
obvykle hradí - ne-li úplně, pak aspoň zčásti - jejich mateřská instituce -
snad nejčastěji - univerzita." 

Svět je malý, říká David Lodge v názvu své knihy a má na 
mysli především 11vzdálenost" mezi univerzitními profesory a od
bornými asistenty, kteří v jeho knize cestují vzdušným prostorem 
nad zeměkoulí a v různých částech světa pod rouškou vědeckých 
konferencí zažívají rozmanité radovánky, tváříc se přitom vědecky 
s noblesou zasvěceného odborru1.<a. 

David Lodge jako univerzitní profesor anglické literatury bir
minghamské univerzity, pedagog, spisovatel, literární kritik a de 
facto kolega nás zavádí do prostředí nám blízkého, aby s trochou 
hořké (a přesto komické) ironie ukázal, jací jsme a nebo jací bychom 
mohli být v roli badatelů, účastru1<ů vědeckých konferencí, pokud 
bychom se plně oddali světu vědeckých teorií, axiomů, pojmů a vý
zkunmých paradigmat, přes které bychom přestali vidět jeden druhé
ho. Vědecká velikost a přitom lidská malost nepřidá nic na serióznosti 
výzkumné zprávy ani na mravním profilu osobnosti akademického 
pedagoga. 
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Vážení kolegové, 

je mi ctí, že Vám alespoň v úvodu naší konference a na strán
kách sborníku anotací mohu představit tvůrce nového žáruu, tzv. 
univerzitního románu (campus novel), který vyniká tvořivostí a pest
rou zkušeností „akčruno výzkumníka". Fantazijní románový svět 
autora druhé poloviny 20. století a realita dnešního univerzitního 
života navozená touto konferencí nabízí analogii nám blízkou, která 
budiž zpestřením našeho setkání. 

Za celý organizační tým konference Vám přeji mnoho inspi
rujících diskusí, vzájemného poznání a radosti z vlastní interpretace 
textů a myšlenek, které dnes uslyšíme. Neboť jak říká David Lodge 
v jednom ze svých příspěvků: „Abychom porozuměli sdělení, mu
síme je dekódovat. Jazyk je kód. Ale každé dekódování je nové za
kódování." 

Jiří Němec 

Pozn.: Citace je převzata z knihy: Lodge, D. Svět je malý. l. vyd. Praha: Odeon, 
1988. 407 s. 
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Vážené kolegyně a kolegové, 
dámy a pánové, 

vítám Vás na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně. Považuji za čest pro naši fakultu, že dostala příležitost ote
vřít druhou desítku mezinárodních konferencí České asociace peda
gogického výzkumu (ČAPV). 

Děkuji všem, kteří tuto konferenci připravili, a přeji pořadate
lům i účastru1<ům zdárný průběh akce. 

Ústředním tématem našeho setkání jsou sociální a kulturní 
souvislosti výchovy a vzdělávání. V době, kdy vstupujeme do Evrop
ské unie a jsme účastníky významných společenských proměn, je 
zvolené téma nesporně aktuální. Mělo by přispět k odpovědi na 
otázky, jaký vliv mají současné společenské změny na výchovu, 
vzdělávání i osobnostní vývoj dětí a mládeže. 

Jsem si vědom, že pedagogika je široký obor zasahující do 
všech oblastí našeho života. Činnost ČAPV se proto netýká jen ško
ly. Přesto mi dovolte z pozice děkana pedagogické fakulty položit 
několik otázek vztahujících se ke škole a učitelskému vzdělávání. 
Prosím, aby mé otázky nebyly chápány jako kritika, ale pouze jako 
podnět k zamyšlení či výzva k další činnosti, anebo jako dotazy 
učitele a řídícího pracovníka, který možná není dostatečně sezná
men s aktuálním stavem pedagogického výzkumu. 

O jaké otázky jde? Vyplývají z problémů, které v současné 
době intenzívně řeší vedení většiny pedagogických fakult. 

První skupina otázek se vztahuje k pedagogickým dokumen-
tům: 

Ovlivňuje pedagogický výzkum dostatečně tvorbu zásadních do
kumentů české vzdělávací politiky? 
Pomáhá pedagogický výzkum vymezovat obsah, rozsah a srozu
mitelnost těchto dokumentů? 
Ověřuje pedagogický výzkum výsledky uplatnění těchto doku
mentů v pedagogické praxi? 
Sjednotila pedagogika svou odbornou terminologii? 

Druhá skupina otázek se zabývá vzděláváním učitelů: 
Existuje výzkum, který by komplexně řešil koncepci učitelského 
vzdělávání z pozice současných společensko-politických i ekono
mických požadavků? 
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Kdo a na jakém základě vytváří návrhy profilu absolventa učitel
ství pro jednotlivé stupně škol? 
Odpovídá profil absolventa učitelského vzdělání aktuálním vzdě
lávacím dokumentům? 

- Na základě jakých požadavků je učitelské vzdělávání evaluováno? 
Opírají se požadavky evaluace o výzkumně ověřené poznatky? 

Třetí skupinou jsou otázky týkající se pedagogických výzkumných 
záměrů: 

- Jakým způsobem je pedagogický výzkum v České republice ko
ordinován? 

- Jsou pedagogičtí výzkumníci dostatečně informačně propojeni? 
Nezůstává pedagogický výzkum často pouze na úrovni popisu 
zjištěného stavu? 
Daří se přenášet výzkumné výsledky z oblasti pedagogiky do 
dalších oborů učitelského vzdělávání? 

- Jsou výzkumně ověřené pedagogické znalosti a dovednosti do
s ta tečně respektovány dalšími obory? 
Proč existuje vnímatelné napětí mezi obecnou a oborovou didak
tikou? 

A konečně zásadní otázka: 
Není možné, aby se koordinace pedagogického výzkumu zřetel
ně ujala ČAPV? 

Pokud mě průběh konference přesvědčí o mé nedostatečné ori
entaci v současném stavu a výsledcích pedagogického výzkumu, rád 
přijmu kritiku a přehodnotím své vědomosti i pocity. Budou-li však 
některé z otázek považovány za podnětné, věřím, že tato konference 
přispěje k jejich řešení. 

Přeji všem účastníkům vstřícnou, pracovní atmosféru, úspěšná 
vystoupení, přátelské prostředí a toleranci k rozdílným názorům. 

Přeji všem příjemný pobyt v Brně, na Masarykově univerzitě, na 
její Pedagogické fakultě. 
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Vladislav Mužík 
děkan 

Pedagogická fakulta 
MU v Brně 

Anotace referátů v plénu 

Sociální a kulturní souvislosti výchovy 
v „polistopadové" pedagogice 

Blahoslav Kraus 

Přelom století je charakterizován řadou závažných proměn v oblasti 
ekologické, kulturní, vědecké, demografické, politické, informačních 
technologií, morálky a také závažných procesů, jako je postupující 
technizace, informační exploze, medializace, materializace života, 
globalizace, sociální segregace ap., a to vše nemůže zůstat bez ode
zvy v procesu výchovy a rozvoje osobnosti. Příspěvek je zamýšle
ním se nad těmito souvislostmi. 

Učitel - škola - sociální prostředí 

Oldřich Šimoník 

Na učitelovo pojetí výuky a jeho postoje v pedagogické oblasti má 
vliv řada různých faktorů. Patří k nim mj. také učitelovo rodinné 
prostředí, pohled na učitele v působišti školy, v místě bydlišti uči
tele, pedagogická atmosféra ve škole, postoje veřejnosti k učitelům, 
obraz učitele v médiích. Dlouhodobé šetření naznačuje, že vliv uve
dených faktorů zesiluje. Sdělení se opírá o poznatky získané pro
střednictvím písemných výpovědí (dopisů) učitelů, kteří se prová
děného šetření dobrovolně zúčastnili. 

Implicitní pedagogické znalosti 
a možnosti jejich výzkumu 

Vlastimil Švec 

Jedním ze současných světových trendů v oblasti výzkumu učitel
ského vzdělávání je zkoumání implicitních („tacit") pedagogických 
znalostí. Jsou to znalosti, které si subjekt osvojuje řešením pedago
gických situací, svým charakterem velmi blízkým reálným situacím 
ve škole. Implicitní pedagogické znalosti, založené na zkušenostech 
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