ERIS výroční zpráva za rok 2008
24 dubna. 2008 se uskutečnilo v aule Ostravské univerzity setkání zástupců
zakládajících univerzit s rektorem OU, na němž byla slavnostně zahájena činnost
Evropského výzkumného institutu ERIS.

Zakládající evropské univerzity a jmenovaní zástupci
Ředitelem byl jmenován doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D, zástupci ředitele: prof. Dr.
Peter Erath a doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.
Ostravská univerzita v Ostravě (ČR) – doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
Katolická univerzita Eichstätt-Ingolstadt (SRN) - Prof. Dr. Peter Erath
Univerzita Hertfordshire (Velká Británie) - Prof. Dr. Brian Littlechild
Katolická univerzita Lille (Francie) - Prof. Dr. Emmanuel Jovelin
Univerzita Kuopio (Finsko) - Prof. Dr. Juha Hämäläinen
Trnavská Univerzita v Trnavě (Slovensko)- doc. PhDr. Miriam Šramatá
Katolická vysoká odborná škola v Severním Porýní Vestfálsku, Kolín n. Rýnem,
(SRN) - Prof. Dr. Ria Puhl

Jednání ERIS
24.4. 2008 proběhlo třetí setkání členů ERIS v Čeladné. Přítomni členové: Brian
Littlechild – Hertfordshire, Emmanuel Jovelin - Lille , Juha Hämäläinen – Kuopio,
Oldrich Chytil, Dana Sýkorová - Ostrava, Miriam Šramatá, Andrej Kállay – Trnava,
Peter Erath – Eichstätt, Gabi Wolfsgruber (appointed by prof.Ria Puhl ) - Köln,
Katerzyna Pawelek – Poznaň.
Byla jmenována redakční rada pro publikace ERIS a stanoven termín konání a téma
další mezinárodní konference v Trnavě: Výzkum v sociální práci – využití poznatků
výzkumu pro teorii a praxi sociální práce. Viz bod Konference a bod Publikační
činnost. Členové byli vyzváni k zaslání návrhů společných výzkumných projektů.
(Projekty viz níže.)
12.-14. 9. 2008 se v Eichstättu uskutečnila schůzka ke společným výzkumným
projektům, které se za FSS OU zúčastnili Oldřich Chytila Dana Sýkorová, Jan Keller,
a za partnerské univerzity Miriam Šramatá, Andrej Kállay, Peter Erath, Brian
Littlechild a Emmanuel Jovelin. Rovněž byl projednán návrh organizace doktorského
studia, místo konání a obsah 3. ročníku Jarní školy. V rámci snah o další zkvalitnění
obsahu bude program Jarní školy doplněn o přednášku na téma Psaní odborných
textů. Předmětem jednání byly také zásady, resp. kriteria prezentací studentských
projektů v ERIS web Journal.
22. 10.2008 ERIS proběhlo jednání v Trnavě. Jednání byli přítomni: Miriam Šramatá,
Andrej Kállay – Trnava, Katarzyna Pawelek – Poznaň, Oldřich Chytil– Ostrava, Dana
Sýkorová– Ostrava, Peter Erath – Eichstätt, Ria Puhl – Köln, Brian Littlechild –
Hertfordshire). Hlavními body schůzky byly: 1. Diskuse programu konference. 2.
Příprava jarní školy. 3. Projednání obsahu a organizace konferencí, které se budou

konat v Trnavě v roce 2009 a v Kolíně v roce 2010. 4. Publikační činnost ERIS. 5.
Zřízení www stránek

Vědeckovýzkumné aktivity
Výzkumné projekty:
Na základě návrhu FSS OU bylo přijato rámcové téma výzkumných aktivit ERIS
Sociální práce mezi privatizací a veřejnou odpovědností s tím, že orientace
mezinárodních výzkumných projektů řešených ERIS bude korespondovat s hlavními
směry rozvoje vědy a výzkumu na jednotlivých členských vysokých školách. Na FSS
OU byly schváleny výzkumné oblasti: teorie modernizace, vzdělanostní společnost,
modernizace na úrovni regionu a Ostravy, sociálně-gerontologické aspekty
modernizace a důsledky modernizace pro sociální práci. K rámcovému tématu se
vztahují řešené či připravované projekty Industriální město v postindustriální
společnosti (GAČR, reg. č, 403/09/1720) a tzv. Česko-bavorský projekt, zaměřený
na rozvoj nových sociálních rizik v kontextu krize sociálního státu, resp. na
prostorové aspekty sociální exkluze. Výzkumné aktivity jsou koordinovány nejen
s ohledem na rámcové téma ERIS, ale také vůči dostupným zdrojům financování.
(Viz koncepce vícezdrojového financování vědy a výzkumu na FSS OU. V průběhu
roku 2008 byly oddělením vědy a výzkumu a zahraničních vztahů na FSS OU
shromaždovány informace o výzvách grantových agentur, nadací apod., kriteriích a
podmínkách poskytované finanční podpory a ve vztahu k nim zvažovány možnosti
podání mezinárodních výzkumných projektů ERIS.)
Projekt vzdělávacího kurzu pro PhD studenty a vědecké pracovníky Aplikace metod
a technik sociálně vědního výzkumu v sociální práci, na němž se mají podílet experti
ze zahraničních partnerských škol (zejména členů ERIS), bude opětovně předložen
v grantové soutěži v rámci Operačního programu vzdělávání pro
konkurenceschopnost. (V první výzvě nebyl návrh projektu akceptován.)
Byly zváženy možnosti realizace projektu zaměřeného na transfer best practice
v oblasti exkluze rodin znevýhodněných multigenerační deprivací v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Podmínky stanovené Ministerstvem práce a
sociálních věcí ČR nedovolovaly financovat v dané oblasti, resp. prioritě podpory
plánované výzkumné aktivity a uvažované zapojení zahraničních partnerů.
Publikační činnost
Ediční rada: Jan Keller, Juha Hämäläinen, Emmanuel Jovelin, Brian Littlechild, Ria
Puhl a Andrej Kállay.
Byly schváleny série publikací Studie (žluté) a Materiály (modré).
Byla zahájena příprava ERIS Vol. 1: „ERIS-Studies No1” Social work across Europe
–Theoretical, empirical and professional developments in selected countries (Ed. by
Peter Erath and Brian Littlechild).

Byl vypracován rámec pro prezentace studentských projektů v ERIS web Journal
(příspěvek z Jarní školy 2008 publikovaný v ERIS web Journal: Mentally Disordered
Offenders in England and Wales and the Parole Process ,by Wendy Fitzgibbon,
University of Hertfordshire)

Konference
Mezinárodní konference v Trnavě Výzkum v sociální práci – využití poznatků
výzkumu pro teorii a praxi sociální práce.
Konference se uskutečnila 23.-24.10. 2008. (100 účastníků/20 zahraničních).
Přednášející členové ERIS:
doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., Ostrava – Informace o ERIS
prof. Dr. Peter Erath, Eichstätt- Theory Building, Research and Knowledge Transfer
in Social Work,
prof. Dr. Brian Littlechild, Hertfordshire- Applying Research to Social Work Practice,
prof. Dr. Ria Puhl, Köln- Participation – as a Matter of Quality in Child and Youth
Care,
prof. Dr. Emmanuel Jovelin, Lille – Trajectories and Evaluation of Services for Young
Homeless People,
prof. Riitta Vornanen, Kuopio –Research-based Social Work in Finland.
Členové ERIS moderovali jednání v sekcích. Doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.
přednesla příspěvek „Výzkum v sociální práci a pro sociální práci (Konkrétní příklad
aplikace metod sociálně vědního výzkumu).“

Pedagogické aktivity
Doktorský studijní program Sociální politika a sociální práce v anglickém
jazyce
V návaznosti na závěry jednání členů ERIS v Eichstättu je zpracovávána organizační
koncepce studia v doktorském studijním programu Sociální politika a sociální práce
pro zahraniční studenty, v souladu s kreditním systémem platným na Ostravské
univerzitě v Ostravě.
Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského
studia 2008
Ve dnech 22. – 27. 4. 2008 se uskutečnil v Čeladné v Beskydech druhý běh Jarní
školy sociální práce pro studenty magisterského a doktorského studia sociální práce
za účasti studentů a akademiků z partnerských evropských univerzit. 37 účastníků
z 6 univerzit, z toho 29 zahraničních. (14 profesorů, 23 studentů).

Informace o činnosti ERIS





Byly vytvořeny a zprovozněny webové stránky ERIS v české a anglické verzi,
které jsou součástí webových stránek Ostravské univerzity v Ostravě
http://eris.osu.eu/
Byl vydán leták v české a anglické verzi, informující o činností ERIS a nabídce
odborných služeb poskytovaných výzkumným institutem. ERIS bude dále
propagován prostřednictvím odborných časopisů a periodik vybraných
institucí, např. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, krajských úřadů či
magistrátů měst, apod.
Uskutečnila se osobní jednání s představiteli významných institucí, jejichž
cílem bylo jednak informovat o vzniku ERIS a zaměření jeho aktivit, jednak
navázat kontakty pro případnou spolupráci. Konkrétně šlo o Moravskoslezský
kraj, Asociaci vzdělavatelů v sociální práci, Národní radu zdravotně
postižených, Unii zaměstnavatelských svazů ČR a Agenturu pro sociální
začleňování.

