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Úvod 

Vážrní přátelE', spolupracovníci, člrnovť Crské asociace pedagogického výzkumu, od roku 1992, 
kdy byla založrna asociace pro pedagogický výzkum, uplynulo devět let . Ceská společnost 
i pedagogika zaznamenala značný rozvoj a pravidelné roční konference k pedagogickému vý
zkumu byly každoročním místem k setkávání, k otevřené výměně odbomých názorů , k reflexi 
potřeb v rozvoji pedagogické vědy. 

V tomto roce projevili o konferenci Ceské asociace pedagogického výzkumu velký zájem jak 
její členové, tak řada dalších spolupracovníků, především učitelů z vysokých škol. Přihlásili se 
i zájemci ze základních škol. Řada hostů ze zahraničí je tradičně ze Slovenska, v tomto roce 
i z Velké Británie, Polska a Lotyšska. Ke dni uzávěrky redakce sborníku přihlásilo 101 hostů 
s aktivními příspťvky a celkově asi 130 účastníků konference. 

Při přípravě konference v roce 2001 jsme měli na mysli , že by měla nejrn bilancovat předešlý 
výzkumný rok nebo desetiletí, což bylo učiněno v roce 1999 v Hradci Králové. Konference 
totiž nejen uzavírá také devát.í' rok předávání štafety konference pedagogického výzkumu na 
všech pedagogických fakultách, ale koná se poprvé v novém miléniu. To byl jeden z důvodů , 

proč jsme se rozhodli ji organizovat v duchu nových možností ve vzdělávání , které by 
přinesly nové impulsy pedagogické teorii i praxi. Z uvedeného důvodu byl vybrán v úvodním 
plenu příspěvek zahraničního hosta Prof. Alistaira Rosse z Univerzity v Severním Londýně. 
který koordinuje 85 vysokoškolských pracovišť v Evropě v oblasti výzkumu evropské dimenze 
ve vzdělávání pod názvem Dětská identita a občanství v Evropě. Za velmi závažný 
('hápeme impuls k rozvoji vzdělávací politiky v Ceské republice v dokumentu Bílá kniha aneb 
Národní program rozvoje ve vzdělávání. Prof. Jan Průcha se pokusil velmi kritickým způsobem 
formulovat úkoly čf'ského pedagogického výzkumu pro příští období v příspěvku s názvem 
Úkoly českého pedagogického výzkumu a Bílá kniha. Zamýšlí se nad otázkou pomoci 
řPské školr ve vzdělávací politice státu. Postavil před nás i zásadní metodologickou problémovou 
otázku, zda musí zmčny uváděné do reality školy a výchovy vždy mít původ v empirickém 
výzkumném šetření, nebo mohou být na začátku změny myšlení o vzdělávání a škole nové ideje 
a vize zmi"ny, kterť vycházejí z vyhodnocení stavu dosavadního poznání. 

Pro dnešní dobu je příznačná také zásadní proměna paradigmatu pohledu na člověka, 

na jeho lidství a na cestu, která ho k hodnotám lidství na cestě života přivádí ve výchově a 
vzdělávání. Proměna paradigmatu je znatelná v rozvoji teorií vzdělávání, které stále zřetelněji 
berou v úvahu rozdílnost názorů na lidské učení v podmínkách společenské proměny a slo
žité dynamiky doby. Složitostí tohoto tématu se zabývá tým odborníků z Pedagogické fakulty 
v Ostravě , který řeší Výzkumný záměr s názvem Nové možnosti ve vzdělávání učitelů, 
vychovatelů a žáků pro učící se společnost 21. století (VZO CEZ: J09/98: 174500001) 
a ktrrý se významně podílí i na řízení a zpravodajství v sekcích deváté konference CAPV. 

Novým prvkem v organizaci konference je uspořádání sympozia a kulatého stolu pracovníky 
z Pedagogické fakulty Karlovy Univerzity z Prahy. Sympozium prezentuje týmové výsledky 
řešení výzkumného záměru evaluace školy a řídí je Doc. E. Walterová. Kulatý stůl navrhli 
Dr. M. Kučera a Dr. O. Bitnerová a bude se zabývat aktuálním problémem hry. Kulatý stůl má 
název Hra ve vzdělávání a její pedagogický výzkum. Nové organizační formy konference 
jsou v programu zařazeny tak, aby se jich mohli účastnit i zájemci z jiných sekcí. 

Další inovací deváté konference byl pokus vydat sborník příspěvků už před zahájením 
konference, aby mohl sloužit k odkazům a aby se uvolnil větší prostor pro živou komunikaci 
názorů a postojů mezi účastníky konference. Za zprostředkování technické úpravy sborníku a 
komunikaci s tiskárnou děkujeme spolupracovníkům z katedry matematiky. 

Sborník je uspořádán do částí podle tematických sekcí, na základě volby autorů nebo na 
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základ<' p{n·oduí anotace autora. K formální úpravě jsme zvolili postup osvědčený v minulých 
lC't!'l'h . Pouz<' zprávy z jednotlivých sekcí budou vydány dodatečně, a to formou zprávy do 
(·;tsopisu Pťdagogika. Prosíme tedy vedoucí sekcí, aby ve spolupráci se zpravodaji vytvořili 
strntnr závěry, které by shrnuly jejich práci v sekci pro plenární zasedání a následné publikování. 

Konfrr(-'nce sP koná v roce, v němž Ostravská univerzita slaví desáté výročí svého 
vzniku. Úsilí spolupracovníků z kateder pedagogiky, českého jazyka, matematiky, občanské 
y~·chovy, hudební výchovy, kteří se na konferenci podílejí, je pracovním příspěvkem k oslavě 
tohoto výročí. Konference se účastní rovněž kolegové z dalších fakult Ostravské univerzity, což 
.i<' \'ýrazrm zájmu o otázky vzdělávání všech odborníkít v oblasti pedagogiky na univerzitě. 

\ '<' lkr poděkování patří všem členítm přípravného výboru konference, jmenovitě Doc. P. 
KvN.oňovi za zpracování rozpočtu a finančních otázek, Mgr. J. Karaffovi a Mgr. Gobelové za 
přípravu souboru anotací, paní sekretářce Z. Zahradníkové za zajišťování organizace konference, 
vpdrní fakulty a paní proděkance Dr. D. Svobodové za veškerou podporu , Dr. H. Simíčkové za 
zprostředkování informací o konferenci v tisku, Dr. Z. Sikorové a Mgr. H. Císovské za přípravu 
doktorského semináře, Mgr. Evě Sikorové a Mgr. Martě Sigutové za starostlivost o komunikaci se 
zahraničními hosty. Děkujeme panu profesorovi L. Riesovi za reflexi deseti let rozvoje Ostravské 
uniwrzity a stálou podporu organizace konference a také E. Polzerové za pečlivou přípravu 
spoll'i'Pnskrho veř.era konference. 

Podřkování patří také Doc. M. Chráskovi a Prof. J. Prítchovi za prítběžnou pomoc v přípravě 
konláence a za účast na zasedání přípravného výboru v Ostravě. 

Přejeme všem účastníkům konference hodně spokojenosti a radosti z nově na
vázaných odborných kontaktů a spolupráce v jednotlivých sekcích konference. 

Ostravě dne 21. května 2001 

Za celý přípravný a organizační tým spolupracovníků 

Doc. PhDr. Hana Lukášová-Kantorková,CSc. 
vedoucí katedry pedagogiky primárního 
a alternativního vzdělávání 
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