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' ÚVODEM 

Plníme slib a ještě před koncem roku se Vám dostává do rukou sborník ze 
7. celostátní konference České asociace pedagogického výzkumu, kterou ve 
dnech 24. a 25. června 1999 uspořádala ČAPV ve spolupráci s Vysokou školou 
pedagogickou a Pedagogickou fakultou VŠP v Hradci Králové v kontextu oslav 
40. výročí vzniku královéhradecké pedagogické fakulty. 

Sborník obsahuje 95 příspěvků českých a slovenských autorů , kteří se 
zabývají teoretickými i aplikačními problémy pedagogického výzkumu, jak se jeví 
v současném i reprospektivním pohledu posledních deseti let. Zájem o konferenci, 
resp. šíře sledovaných témat byla značná. Dokládá to také rozsah sborníku a jeho 
vnitřní členění. Při jeho sestavování jsme vycházeli ze skutečného průběhu 
konference, která zásadní otázky edukačních výzkumů řešila ve dvou plenárních 
jednáních, specifičtější témata pak zazněla v šesti samostatně pracujících 
sekcích. 

S jakým obsahem se setká čtenář tohoto sborníku? Obsah je členěn do osmi 
kapitol , které představují autorské příspěvky v úvodním plenárním bloku, 
jednotlivých sekcích a závěrečném plenárním jednání. Každá kapitola má 
obdobné členění: v úvodu seznam příspěvků, pak jejich skutečnou podobu a 
stručné závěry, jež vyplynuly jako obsahový koncentrát ze dvoudenního jednáni. 

První tři sekce, věnované problematice transformace českého školství 
v kontextu evropského vzdělávání (sekce A), metodologickým a technologickým 
inovacím v pedagogickém výzkumu (B) i zaměření sekce C - k proměnám 
v učitelském vzdělávání- můžeme považovat za tématické "stálice", se kterými se 
na každé konferenci ČAPV v nějaké podobě setkáváme. 

Oproti předchozím konferencím (takříkajíc hradeckým specifikem) bylo nejen 
zmnožení počtu sekcí, ale především otevření nových oblastí ke vzájemnému 
informování a srovnávání. Máme na mysli zvýraznění témat o sociálních 
aspektech výchovy a školním poradenství (sekce D) a podtržení významu 
oborových didaktik jako prostředí pro edukační výzkumy (sekce E1 a E2). Zvláště 
posledně jmenované přineslo potřebné oživení v jednání konference a dalo 
příležitost mnohým oborovým didaktikům (především z učitelských fakult) 
představit na reprezentačním fóru svou odbornou práci. 

Věříme, že předkládaný sborník bude k užitku těch, kteří se v jakékoliv 
souvislosti zabývají pedagogickým výzkumem a jeho profesními aplikacemi. 
Všichni, kdo přispěli, se podílejí na celkovém obrazu o úrovni a zaměření 
pedagogického bádání, jak krystalizuje už jednu dekádu v nových společenských 
podmínkách u nás. 

TOMÁŠ SVATOŠ 
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EDIČNÍ POZNÁMKY. 

dokonalé sestavení sborníku, do kterého přispěla téměř stovka různých autorů , 
není dost dobře možné. Proti sobě stojí snaha editora o sjednocení výsledné 
grafické podoby a na druhé straně autorská představa o jednotlivých d ílč ích 
příspěvcích . Snažili jsme se o funkční kompromis, který "ctí" grafickou stránku 
navrženou přispěvatelem a zároveň jsme každé sdělení podřídili formálnímu 
sjednocení tam, kde to bylo možné (název příspěvku, jednotné fonty, informace 
o kontaktu apod.). Omlouváme se těm autorům, kteří - i přes naši snahu -
nebudou spokojeni s předkládaným výsledkem. 

PODĚKOVÁNÍ: 

česká asociace pedagogického výzkumu a organizační výbor konference 
děkují představitelům Vysoké školy pedagogické a Pedagogické fakulty VŠP za 
upřimnou podporu (materiální, ekonomickou i duševní), která po řadu týdnů 
provázela přípravy konference a bez níž by úspěšný průběh jednání byl nemožný. 

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNf: 

Pořadatelé 7. celostátní konference ČAPV upřímně děkují firmám Maríus 
Pedersen a.s., Hradec Králové a Johnson & Johnson Praha za významné 
sponzorské příspěvky, bez nichž by nebylo možné vydat konferenční sborník 
v předkládané podobě . 

Pedersen 

~~ 
spol. s r.o. 
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