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Výzva pro autory k zasílání příspěvků do monotematického čísla PedOr 2/2019  

Lidé v současné české škole 

Třicetiletí výrazných změn v české společnosti vyvolává otázky spojené s proměnami školského 

systému a institucí, které výchovu a vzdělávání naplňují. Proměny školy a její aktuální podobu určují 

především lidé uvnitř i vně školy: žáci, učitelé, vedení a další personál ve školách, rodiče nebo politici a 

lidé na decizní úrovni, kteří o osudech škol rozhodují. Oblastí našeho zájmu jsou lidé uvnitř a kolem 

školy.  

Základní a střední školy navštěvuje u nás v současnosti 1,3 miliónu žáků, jejichž školní úspěchy či 

neúspěchy (často i s vysokou mírou angažovanosti) sledují jejich rodiče; se základními a středními 

školami je spojena stotisícová profesní skupina učitelů; školu cíleně také sledují další osoby decizní či 

inspekční sféry. Lidé spojení úzce se školou představují tedy významnou část populace a téma lidí 

v současné škole otevírá také řadu výzkumných otázek: Jací jsou lidé spojení se současnou školou? Co 

očekávají žáci a rodiče od školy? Jak se mění způsoby komunikace mezi školou a rodinou? Co prožívají 

při každodenním kontaktu se školou samotní aktéři? Jaké vztahy lze identifikovat ve školách? Jak dnes 

pracovat s žáky „Net Generation“? Jak fungují samosprávné orgány školy? Co vše se změnilo v práci 

učitele? Jak se mění strategie řízení školy a jaký způsob řízení potřebuje současná česká škola?   

Připravované monotematické číslo časopisu očekává autorské rukopisy, které budou tematizovat život 

a práci žáků, učitelů, pracovníků škol, rodičů a dalších lidí zainteresovaných na fungování základních 

nebo středních škol. Očekáváme texty, které teoreticky, přehledově či výzkumně uchopí tematiku 

činnosti lidí spojených s regionálními školami v Česku, mohou se zabývat aktuálním stavem, kontexty i 

dynamikou.     

Časový plán přípravy monotematického čísla PedOr 2/2019 je následující: 

 Abstrakty příspěvků v rozsahu 1–2 stran zasílejte do 30. 9. 2018 na petr.urbanek@tul.cz. 
 V abstraktu uveďte: autora (autory) a název příspěvku, jeho typ: studie (rozsah  

cca 20 normovaných stran); diskusní příspěvek nebo esej (rozsah cca 10 normovaných stran), 
cíl a obsah příspěvku. 

 Abstrakty budou posouzeny garanty čísla a do 15. 10. 2018 obdrží jejich autoři vyrozumění  
o dalším postupu. 

 Termín pro odevzdání studií je stanoven na 31. 12. 2018. 
 Následně studie projdou standardním recenzním řízením – recenzní posudky budou autorům 

průběžně zasílány spolu s žádostí o provedení úprav do 15. 2. 2019. 
 Poté bude číslo redakčně zpracováno a předáno do tisku. 

 

Garanty a editory čísla jsou:  Petr URBÁNEK, Jitka JURSOVÁ a Andrea ROZKOVCOVÁ (TU v Liberci). 
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