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Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Sborník z XXIII. ročníku 

konference České asociace pedagogického výzkumu, konané ve dnech 16. – 18. září 2015 v Plzni 

Úvod 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

po sborníku anotací je nyní před Vámi elektronický sborník kompletních příspěvků XXIII. 

ročníku konference České asociace pedagogického výzkumu, která se uskutečnila ve dnech 

16. – 18. září 2015 v Plzni a jejímž organizátorem byla katedra pedagogiky Fakulty 

pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. 

Hlavním tématem konference byly etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a 

pedagogickém výzkumu. Toto ústřední téma bylo rovněž stěžejním bodem úvodního 

plenárního jednání konference. Velmi podnětný a zajímavý náhled v oblasti pedagogické 

teorie a výzkumu nabídli PhDr. Filip Smolík, Ph.D. z AV ČR v příspěvku Etika výzkumu 

v behaviorálních vědách: praktické zkušenosti a výzvy a Mgr. Petr Knecht, Ph.D. 

s příspěvkem O strašáku excelentního publikování a predátorských časopisech.  

Ústřední téma konference bylo rozvíjeno v jednotlivých příspěvcích a následných diskuzích 

ve všech sedmi sekcích konference (sedmá sekce byla posterová) po dobu dvou dnů. 

V průběhu jednání v sekcích zazněla více jak stovka příspěvků a deset prezentací posterů. 

Všechny sekce byly tematicky velmi zajímavé a podnětné pro oblast teorie a praxe 

pedagogického výzkumu. Značný zájem byl pak o sekci zaměřenou na procesy a výsledky 

výchovy a vzdělávání, dále o sekci orientovanou na učitele a jiné pedagogické pracovníky a 

konečně i o sekci věnovanou vychovávanému a vzdělávanému jedinci. Organizátoři 

konference nabídli účastníkům také sympozium zaměřené na akční výzkum výukové 

komunikace (vedl Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. a kol.) a dva doktorské semináře zaměřené na 

práci s daty v mezinárodních vzdělávacích studiích (vedl PhDr. Ing. Petr Soukup) a 

dialogicky orientovanou analýzu výukových interakcí (vedl Mgr. František Tůma, Ph.D.). 

Podrobnější informace o průběhu a výstupech konference najdete na webových stránkách 

http://capv-2015.webnode.cz. 

V elektronickém sborníku naleznete jak výstupy ze sekcí, tak kompletní příspěvky odevzdané 

autory. Sborník je současně doplněn o program konference a anotace doktorského semináře a 

sympozia. Pevně věříme, že příspěvky uveřejněné v tomto sborníku budou pro Vás inspirací 

k dalšímu pedagogickému výzkumu, Vaší vědecké činnosti a poznávání pedagogické teorie a 

praxe. 

XXIII. konference České asociace pedagogického výzkumu přinesla pro nás organizátory 

nejen mnoho zajímavého při plánování a realizaci konference, ale i nové chápání vědy a 

výzkumu v etickém a sociálním kontextu, upevnění stávajících přátelských kontaktů a 

navázání kontaktů nových. Konference se stala podnětným prostředím pro další motivaci a 

poznávání teorie a praxe pedagogických věd a pedagogického výzkumu. 

 

Dagmar Šafránková a Ladislav Podroužek  
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