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ÚVODEM 

Předkládáme Vám sborník příspěvků z Vlil. konference české 
asociace pedagogického výzkumu, která se uskutečnila ve dnech 28. - 29. 
června 2000 na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci. 

Průběh jednání byl uveden hlavními referáty v plenárním bloku, ve 
kterém vystoupili přední experti našeho pedagogického výzkumu. Další 
jednáni byla orientována do tematicky zaměřených sekci a jednoho 
specificky orientovaného workshopu. Konference byla ukončena 
závěrečným plenárním jednáním. Podobně je řazen také obsah 
předkládaného sborníku z konference. 

Sborník ,.Pedagogický výzkum v ČR" je členěn do šesti kapitol, které 
odpovídají bloku plenárních vystoupení a pěti sekcím. Příspěvky, na rozdíl 
od vlastního programu v sekcích, jsou ve sborníku abecedně řazeny podle 
jmen autorů. 

Novinkou již osmé prezentace výsledků pedagogického výzkumu 
v české republice byl navazující seminář- instruktivní blok pro doktorandy a 
další zájemce, tematicky zaměřen na problematiku metodologie. Zájem 
přibližně čtyř desítek účastníků naznačil užitečnost a životnost této nově 
založené tradice konferencí ČAPV. Součásti konference byla i výroční 
členská schůze české asociace pedagogického výzkumu. 

Organizátoři konference se snažili vyhovět přispěvovatelům a 
prodloužili termín odevzdání podkladů k tisku. To byl také jeden z důvodů, 
proč se nepodařilo vydat a distribuovat sborník dříve. Organizační výbor 
konference vytvořil pro zpracováni sborníku redakční radu. V zájmu 
zkvalitnění textu bylo záměrem redakční rady nezařazovat do sborníku 
takové příspěvky, které formálně či obsahově nesplňovaly předem 
požadované parametry. I když ojediněle, setkala se tato snaha 
s nepochopením některých autorů. Čtenářům se proto omlouváme, že do 
sborníku byly výjimečně zařazeny i příspěvky mimo téma konference nebo 
příspěvky s méně srozumitelnými texty. 

Věříme, že předkládaný sborník využije řada pracovníků v oblasti 
výzkumu, školské praxe i ve školském managementu. Sborník tak doplní 
řadu obdobných materiálů z předcházejících konferencí ČAPV a skromným 
dflem může přispět k rozvoji českého pedagogického výzkumu. 
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