Výzva pro autory
k předkládání abstraktů příspěvků do monotematického čísla PedOr v roce 2013

Metodologický standard oboru pedagogika
Monotematické číslo bude věnováno jednomu ze základních problémů, který řeší všechny obory,
jejichž ambicí je vytváření a aplikace výzkumně podložených poznatků. Aby bylo možné
výzkumy v oboru pedagogika považovat za transparentní a zdůvodněné, je třeba stanovit
kritéria posuzování a hodnocení jejich kvality. Tato kritéria mohou být stanovena formou
publikovaného standardu nebo mohou vycházet z požadavků kladených redakcemi a recenzenty
reprezentativních vědeckých časopisů apod. Cílem monotematického čísla je prostřednictvím
publikovaných příspěvků otevřít diskusi nad metodologickým standardem oboru pedagogika.1
Podkladem k diskusi mohou být studie i kratší příspěvky týkající se obecných metodologických
pravidel vědecké práce, metodologických požadavků vyplývajících ze specifičnosti jednotlivých
výzkumných přístupů a obsahových doporučení pro psaní teoretických, přehledových,
metodologických a empirických studií. Jsme přesvědčeni, že metodologický standard oboru
implicitně ovlivňují také „neviditelné“ autority oboru (členové grantových komisí a redakčních
rad reprezentativních časopisů apod.). Proto bude do monotematického čísla zařazeno také
několik vyžádaných příspěvků.
Příspěvky by měly reflektovat současnou situaci u nás, ale mohou mít také zahraniční přesah.
Vítány jsou studie a diskusní příspěvky vycházející z vlastních teoretických anebo empirických
výzkumů relevantní pro obor pedagogika a také interdisciplinárně založené texty.
Garanty čísla jsou: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. a doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.

Časový plán přípravy monotematického čísla
•

Abstrakty v rozsahu cca 2 normovaných stran (3600 znaků) zasílejte do 31. 1. 2013 na
adresu tjanik@ped.muni.cz. V abstraktu prosím uveďte: autora (autory) a název
příspěvku, jeho typ: S – teoretická, P - přehledová, M - metodologická studie
(předpokládaný rozsah cca 20 normovaných stran), D – diskusní příspěvek nebo esej
(předpokládaný rozsah do 10 normovaných stran), cíl a obsah příspěvku.

•

Abstrakty budou posouzeny garanty čísla a do 28. 2. 2013 obdrží jejich autoři
vyrozumění o dalším postupu.

Na základě obdobné diskuse byl v PedOr (2009, č. 2) publikován Etický kodex české pedagogické vědy a
výzkumu sepsaný J. Průchou a R. Švaříčkem.
1

•

Termín pro odevzdání studií akceptovaných abstraktů je stanoven na 30. 4. 2013.

•

Následně studie projdou standardním recenzním řízením – recenzní posudky budou
autorům průběžně zasílány spolu s žádostí o provedení úprav do 30. 6. 2013.

Preferované tematické okruhy monotematického čísla:
•

obsahové požadavky na teoretické, empirické, přehledové studie

•

metodologické požadavky na výzkumné zprávy (kvantitativní, kvalitativní, komparativní
aj.)

•

tvorba a adaptace výzkumných nástrojů (dotazníků, kategoriálních systémů apod.)

•

objektivita, validita a reliabilita a další indikátory kvality výzkumu

