
CÍLE EVROPSKÉHO VÝZKUMNÉHO INSTITUTU:

Evropský výzkumný institut sociální práce se sídlem na Ostravské 

univerzitě v Ostravě je úzce propojen s Fakultou sociálních studií a založen 

na oficiálních partnerských smlouvách se šesti evropskými univerzitami 

a na neformální spolupráci s více než stovkou kolegů a kolegyň 

z evropských univerzit.

• Realizovat vysoce kvalitní výzkumné projekty – zejména srovnávací výzkumy

• Postupně vytvářet komplexní databázi informací

• Podporovat profesní růst studentů a akademických pracovníků 

• Nabízet odborné znalosti a expertízy vládním i nevládním organizacím napříč Evropou

• Poskytovat poznatky k vývoji osvědčených postupů sociální práce v rámci celé Evropy 

• Nabízet možnost rozšířit své znalosti a dovednosti také managementu a sociálním 
pracovníkům v praxi 

EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ 
INSTITUT SOCIÁLNÍ PRÁCE



OFICIÁLNÍ PARTNEŘI INSTITUTU
Ostravská univerzita v Ostravě (CZ)

Katolická univerzita Eichstätt-Ingolstadt (SRN)

Univerzita Hertfordshire (Velká Británie)

Katolická univerzita v Lille (Francie)

Univerzita Východního Finska (Finsko)

Trnavská univerzita v Trnave (Slovensko)

Katolická univerzita aplikovaných věd Severní Porýní-Vestfálsko (SRN)

Tyto partnerské univezity pomáhají posilovat evropskou perspektivu institutu, zajišťovat 
vysokou kvalitu výzkumů a podporují rozvoj nadnárodních projektů a aktivit.

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ INSTITUTU
Kromě zakládajících členů sdružuje ERIS také tzv. přidružené členy. Přidruženými členy 
se mohou stát jak právnické, tak fyzické osoby, jejichž činnost souvisí se vzděláváním 
a výzkumem v oblasti sociální práce. Úplný seznam aktuálních přidružených členů  
lze najít na adrese: www.eris.osu.cz

ERIS KONFERENCE
Každý rok v říjnu pořádá jedna z partnerských univerzit ERIS mezinárodní vědeckou 
konferenci:

Rok Partnerská univerzita Téma konference

2007 Trnavská univerzita v Trnave Sociální práce v rámci interdisciplinárního týmu

2008 Trnavská univerzita v Trnave
Výzkum v sociální práci – využití poznatků výzkumu 
pro teorii a praxi sociální práce

2009 Trnavská univerzita v Trnave Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem

2010
Katolická univerzita 
aplikovaných věd Severní 
Porýní-Vestfálsko

Sociální práce a diverzita

2011
Katolická univerzita Eichstätt 
-Ingolstadt

Nadnárodní konvergence, šíření a převod do sociální 
politiky a sociální práce

2012
Univerzita Východního 
Finska

Konstrukce evropského sociálního státu a sociální 
práce v období rozmanitých tradic, politik a praxí

2013 Trnavská univerzita v Trnave
Identita sociální práce v Evropě – akademická 
a profesní diskuse

2014 Univerzita Hertfordshire
Výzkum a praxe sociální práce – vzájemně prospěšné 
úsilí nebo neklidní spojenci?

ERIS A VÝZKUM
ERIS je přední organizací v oblasti vývoje možností výzkumu sociální práce po celé 
Evropě, využívající ke spolupráci na výzkumech vynikajících odborných znalostí zástupců 
z partnerských univerzit a jejich zájem o danou problematiku. Hlavním přínosem ERISU 
je účast na výzkumných projektech, tvorba publikací, organizace mezinárodní výroční 
konference v oblasti výzkumu sociální práce, ERIS Web Journal, organizace každoroční Jarní 
školy pro studenty magisterského a doktorského studia a příprava databáze diplomových 
prací a dizertací. ERIS podal v rámci evropského programu Horizont 2020 žádost o grant 
pro výzkumný projekt nazvaný SOLID©ITY, který se zaměřuje na výzkum směřující k rozvoji 
solidárních, inovativních, dynamických a soudržných měst pomocí měření, analýzy a určování 
inovativních politik a metod v různých evropských zemích. 

ERIS WEB JOURNAL
ERIS Web Journal je recenzovaný vědecký časopis publikující příspěvky z oblasti výzkumu 
sociální práce v celé Evropě. Zaměřuje se na teorii a praxi sociální práce v Evropě a jeho 
cílem je v souladu s filozofií Evropského výzkumného institutu sociální práce jako 
multidisciplinárního institutu podpořit rozvoj teorie a výzkumu, jakož i šíření znalostí v rámci 
sociální intervence v Evropě.

ERIS PUBLIKACE

Peter Erath,  
Brian Littlechild: 

SOCIAL WORK 
ACROSS EUROPE

Juha Hämäläinen,  
Brian Littlechild,  
Oldřich Chytil,  
Miriam Šramatá, 
Emmanuel Jovelin (Eds.): 

EVOLUTION OF 
CHILD PROTECTION 
AND CHILD WELFARE 
POLICIES IN SELECTED 
EUROPEAN COUNTRIES

Juha Hämäläinen, Brian Littlechild, 
Marie Špiláčková (Eds.): 

SOCIAL WORK RESEARCH 
ACROSS EUROPE: 
METHODOLOGICAL POSITIONS 
AND RESEARCH PRACTICE – 
PART I. + PART II.



MEZINÁRODNÍ JARNÍ ŠKOLA PRO STUDENTY  
A MLADÉ AKADEMIKY

Jarní škola, která se koná každý rok v dubnu, umožňuje studentům magisterského 

a doktorského studia sociální práce prezentovat své diplomové a disertační práce 

v autentické atmosféře evropské akademické půdy a nabízí jim zpětnou vazbu od akademiků 

a studentů z různých evropských zemí.

MÁTE ZÁJEM O SPOLUPRÁCI S ERIS?

Máte-li zájem o oficiální spolupráci s ERIS, popř. zájem 

o odborné služby (konzultace, realizaci výzkumných projektů, 

zpracování expertiz apod.), doporučujeme navštívit naši 

webovou stránku: www.eris.osu.cz

Kontaktní osoba

Pavla Nemethová

e-mail: pavla.nemethova@osu.cz

Tel: +420 597 093 107

Ředitel

doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D

e-mail: oldrich.chytil@osu.cz

Ostravská univerzita v Ostravě

Zástupce ředitele

Prof. Dr. Brian Littlechild

e-mail: b.littlechild@herts.ac.uk

University of Hertfordshire

United Kingdom

2. zástupce ředitele

doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.

e-mail: alice.gojova@osu.cz

Ostravská univerzita v Ostravě

KONTAKT

ERIS – Evropský výzkumný 
institut sociální práce
Ostravská univerzita v Ostravě

Fráni Šrámka 3

709 00  Ostrava


