
česká asociace pedagogického výzkumu 

Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) je profesionálně 
zájmovou organizací , jejímž posláním je zkvalitňovat úroveň 
p'edagogického výzkumu v České republice , a to vzájemnou výměnou 
informací mezi jeho pracovníky a podporou rozšiřování výsledků 

pedagogického výzkumu do různých sfér praxe. Pedagogický výzkum 
je tu chápán v širokém interdisciplinárním pojetí jako všechny výzkumné 
aktivity v oblasti výchovy, vzdělávání a školství. Z toho vyplývá , že 
ČAPV sdružuje nejen pedagogy, ale také psychology, sociology, 
ekonomy, stejně jako učitele , pracovníky školské politiky a řízení a jiné 
profesionály, kteří pedagogický výzkum přímo neprovádějí , ale ve své 
činnost i využívají jeho výsledků. 

ČAPV byla oficiálně založena a registrována v květnu 1992 a jako 
první ze svých plánovaných aktivit uspořádala v červnu r. 1993 celostátní 
konferenci "Pedagogický výzkum a transformace české školy" 
(referáty jsou publ ikovány ve stejnojmenném sborníku , 1993) . . 
Konference ČAPV jsou pořádány každoročně , vždy však na jiném 
místě republiky. V r. 1994 byla konference s tématem "Učitel - jeho 
příprava a požadavky školské praxe" uspořádána na Pedagogické 
fakultě UJEP v Ústí n.L. (její výsledky jsou představeny v tomto 
sborníku). Příští konference v r. 1995 je plánována v Brně. 

Dů l ežité poslání má ČAPV ve vztahu k zahraničí. Vystupuje jako 
reprezentant českého pedagogického výzkumu v mezinárodní síti této 
sféry . ČAPV je také zakládajícím členem Evropské asociace 
pedagogického výzkumu (EERA - European Educational Research 
Association) ustanovené ce Strasbourgu v r. 1994. 

V čele ČAPV stojí výbor zvolený na ll. konferenci v Ústí n.L. ve 
složení: dr.J.Beran (Brno}, doc.dr.J.Mareš (Hradec Králové) , doc.dr. S. 
Navrátil (Ústí n.L.), prof.dr. J.Průcha (Praha) - předseda , doc.ing. 
J.Sup (Brno) , doc.dr. S.Štech (Praha) , doc.dr. E.Walterová (Praha). 

Sídlem sekretariátu ČAPV je Ústav pedagogických a 
psychologických výzkumů (PedF UK, Myslíkova 7, Praha 1 ), kde je 
možno si též vyžádat členskou přihlášku a další informace. 
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