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ZAMĚŘENÍ KONFERENCE 

Konference by měla s přihlédnutím především ke stávající 
české realitě hledat odpovědi na následující základní 
otázky: 

 Spojuje současný pedagogický výzkum pedagogickou teorii 
a praxi? 

 Jsou induktivní a deduktivní přístupy komplementární? 

 Obohacuje pedagogický výzkum teorii? 

 Obohacuje pedagogický výzkum praxi? 

 Zadávají a podporují tvůrci vzdělávací politiky současný 
pedagogický výzkum a využívají dále jeho výsledky? 

 Využívají různí aktéři pedagogické praxe výsledků 
pedagogického výzkumu? 

 Přispívá pedagogický výzkum k odbornému rozvoji tvůrců 
pedagogické teorie a aktérů pedagogické praxe? 

 Je pedagogický výzkum příležitostí ke spolupráci teoretiků, 
výzkumníků, politiků i praktiků? 

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE 

Mezní termíny: 

25. 4. 2014 - přihlášení na konferenci s příspěvkem nebo 
posterem  

13. 6. 2014 - uhrazení poplatku pro přihlášené 
s příspěvkem nebo posterem 

25. 7. 2014 - přihlášení na konferenci bez příspěvku nebo 
posteru, uhrazení poplatku 

25. 7. 2014 - přihlášení na metodologické a odborné 
semináře, uhrazení poplatku 

 

Poplatky: 

účast s příspěvkem nebo posterem: 
1 700,- Kč  
(1 400,- Kč členové ČAPV, 900,- Kč studenti DSP) 

účast bez příspěvku nebo posteru: 
400,- Kč 

účast na seminářích: 
500,- Kč  

 
PROGRAM  

8. – 9. 9. 2014 

Nastíněné otázky budou východiskem pro plenární 
jednání, v němž se svými příspěvky vystoupí: 

 prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 

 doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. 

 PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 

Na plénum bude navazovat jednání v tematických sekcích: 

 Teorie a metoda v pedagogice 

 Podmínky současného světa jako výzva  
pro pedagogickou teorii i praxi 

 Vychovávaný a vzdělávaný jedinec 

 Učitelé a jiní pedagogičtí pracovníci 

 Cíle a obsah výchovy a vzdělávání 

 Procesy a výsledky výchovy a vzdělávání 

 Teorie a praxe fungování výchovných  
a vzdělávacích institucí 
 

 Posterová sekce 

10. 9. 2014 

Poslední den konference bude věnován metodologickým 
a odborným seminářům, určeným nejen pro studenty DSP.  

 

KONTAKT 

Podrobné informace včetně přihlášek naleznete na: 

 www.capvolomouc.cz 

Pro kontaktování využijte:  

 capvolomouc@seznam.cz 

http://www.capvolomouc.cz/
mailto:capvolomouc@seznam.cz

