Na závěr
Stává se téměř již pravidlem, že úvodníky odborných časopisů se píší až úplně
poslední, aby v nich autor mohl vyzdvihnout a zhodnotit kvalitu a smysl jednotlivých
příspěvků. Nebývá však zcela běžné psát závěry, doslovy nebo chcete-li resumé na úvod,
téměř dva měsíce před začátkem konference v době, kdy řada příprav vrcholí a příspěvky
autorů nejsou zdaleka pohromadě, přestože uplynulo několik týdnů od daného termínu. Přesto
přesevše nám dovolte několik poznámek, které by mohly být užitečné pro organizátory XII.
konference ČAPV, ale mohou posloužit i k zamyšlení ostatních.
Letos podruhé se konference uskuteční v září a tuto skutečnost považujeme za velmi
šťastnou, protože červnové dny jsou na většině fakultách hektické. Tuto skutečnost můžeme
doložit řadou mailů, ve kterých nás účastníci konference prosí o pozdější termín odevzdání
příspěvků apod.
Zmíníme-li odborné příspěvky autorů, pak by stálo za úvahu inovovat celý proces
jejich zpracování, v jehož závěru se zrodí sborník, o jehož významu vzhledem k charakteru
konference nemůže být pochyb. Přistoupí-li ČAPV i nadále na myšlenku, že konferenční
sborník se vydá před začátkem konference, dostanou se nejen organizátoři, ale i autoři do
podobných problému jako v letošním roce.
Žádný termín pro odevzdání příspěvku není dost dobrý. V daném termínu (letos se
posouval téměř o měsíc) poslalo svůj příspěvek 30 % řádně přihlášených účastníků. (Pro
zajímavost - k dnešnímu dni 15. 6. 2003 mají organizátoři k dispozici asi 50 % příspěvků, termín odevzdání byl
20. 6. 2003, asi 5 účastníků se omluvilo, že příspěvek nedodá.) V této souvislosti se nabízí otázka, jaký

smysl má sborník před začátkem konference, když obsahuje asi 60 – 70 % příspěvků řádně
referujících účastníků. Při úvahách o přípravě příštího ročníku konference považujeme za
moudré zamyslet se nad opětovnou možností vydat sborník po konferenci. Autoři příspěvků
by měli k dispozici více času na přípravu, organizátoři by nebyli vehnáni do role
„upomínkové služby“ a navíc by se zde otevřel prostor pro diskusi o kvalitě obsahu
jednotlivých sdělení, která může být svěřena do rukou kompetentní redakční rady. Aniž
bychom chtěli detailně hodnotit kvalitu jednotlivých příspěvků, omezíme se pouze na
konstatování, že řada z nich se ani vzdáleně nevztahuje k pedagogickému výzkumu. Tuto
skutečnost považujeme za významnou vzhledem k poslání ČAPV.
V letošním roce organizátoři zvolili jinou koncepci elektronického sborníku příspěvků
(CD ROMu), který je nedílnou součástí tištěného sborníku anotací. Záměrem pořadatelů bylo
vytvořit webovou prezentaci konference, která by se do jisté míry shodovala s obsahem CD
ROMu a byla tak pro čtenáře přehledná. Příspěvky autorů jsou převedeny do formátu pdf,
který je standardním pro publikování textů v elektronické podobě. Z upraveného textu do
formátu pdf nelze libovolně kopírovat, ale pouze číst a tisknout celý článek nebo vybrané
pasáže. Tímto opatřením jsme chtěli alespoň částečně eliminovat nářky některých autorů a
obavy z nekontrolovatelného šířením jejich myšlenek. K prohlížení takto upravených textů je
však zapotřebí nainstalovat příslušný prohlížeč do Vašeho PC (Adobe Acrobat). Ve většině
případů ho budete mít již nainstalovaný, pokud ne, můžete si ho zadarmo stáhnout z internetu.
Podrobné informace naleznete na CD.
Vážení účastníci konference,
doufáme, že se vám v Brně na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity líbilo a
těšíme se, že se opět při jiné příležitosti brzy uvidíme.
Za přípravný výbor Jiří Němec

