
MEMORANDUM 

Pracovníci českého pedagogického výzkumu a učitelé, kteří se shromáždi
li na 1. konferenci České asociace pedagogického výzkumu v Praze dne 
8.-9.června 1993, se obracf na představitele naši vědecké a školské politiky s 
tímto prohlášením: 

V každém kulturně rozvinutém státě se mezi jinými vědeckými obory vě
nuje značná pozornost a podpora vědě o vzděláváni a výchově. Uznává se, 
že vzdělanost národa a vyspělost jednotlivých občanů je závislá nejen na ú
rovni vzdělávací soustavy a na kvalitě rodinné výchovy, ale také na tom, jak 
orgány řízení státu využívají ke svým rozhodnutím i výsledků a názorů peda
gogické vědy a výzkumu. Proto má pedagogický výzkum prestižní postavení 
na univerzitních a jiných vědeckých centrech všech těch zemí, které dokázaly 
vysoce rozvinout své vzdělávací soustavy. 

V naší zemi má pedagogická věda a výzkum vynikajícf tradice z dob před
mnichovské republiky. Kvalita tehdejšího školství a k němu se vážfcf teoretic
ká základna a výzkumná produkce byly na předním místě ve světě. 

Bohužel dnes se nachází pedagogický výzkum v České republice v krajně 
nepříznivém stavu. Počet a profesionální úroveň pracovníků pedagogického 
výzkumu neodpovídá významnosti tohoto oboru. Vybavenost pracovišf peda
gogického výzkumu, značně zredukovaných, je nedostatečná a ve srovnání s 
vyspělými zeměmi mnohdy primitivnf. Chybí mladý vědecký dorost pro peda
gogický výzkum a kádry pedagogické vědy, značně prořídlé po odchodu 
zkompromitovaných sil, jsou zastoupeny převážně nejvyššími věkovými kate
goriemi. Dotace na publikování výzkumných výsledků jsou velmi nízké stejně 
jako na účast v zahraničních kooperacích. Prestiž pedagogického výzkumu v 
rámci jiných vědeckých oborů je nízká a postoj učitelů a veřejnosti k němu byl 
nedůvěřivý. 

Nebylo by ovšem řešením vznášet vinu za současný stav jen na existující 
finanční restrikce či na deformace způsobené minulým režimem. Obrozeni 
české pedagogické vědy a výzkumu musí vzejit především od samotných je· 
ho pracovníků. Musí vyrůstat z jejich iniciativy, konstruktivnosti a pracovitosti. 

Právě s tímto posláním byla založena Česká asociace pedagogického 
výzkumu a je pořádána její první celorepubliková konference. Tímto memo
randem zveřejněným u přnežitosti konference hodláme docOit jediné: Upozor
nit představitele naší školské a vědecké politiky, pedagogickou i širší veřej
nost, že si uvědomujeme své poslání a odpovědnost. I v současných ztíže
ných podmínkách chceme svou konstruktivní činností prospívat rozvoji 
vzdělanosti v naší republice. Budeme usilovat o to, aby se česká pedagogic
ká věda a výzkum dostávaly na úroveň, jakou mají ve vyspělých zemích. 

K tomu všemu však potřebujeme nejen nezbytně nutné materiální zajiště- · 
ní pedagogické vědy a výzkumu, ale také morální podporu a respektováni od 
těch, kdo rozhodují o budoucnosti vzdělání, školství a vědy. 

Česká asociace pedagogického výzkumu 
Praha, 8. června 1993 
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