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I. Schůze členů ERIS 

 

V roce 2011 se konala dvě setkání zástupců vysokých škol sdružených v ERIS (Evropský vý-
zkumný institut sociální práce). Na prvním z nich, 28. dubna 2011 v Ostravě, byly projednány 
vědeckovýzkumné a publikační aktivity institutu, zejména: příprava knihy Research in Social 
Work in Europe (ERIS Monograph Vol. 2, eds. Hämäläinen, J., Littlechild, B., Špiláčková, M.), 
plán dalších publikací ERIS na období 2012 – 2014, včetně obsahového plánu monotematic-
kých čísel odborného časopisu ERIS Web Journal; obsahové a organizační zabezpečení 5. me-
zinárodní konference ERIS Transnational Convergence, Diffusion and Transfer in Social Policy 
and Social Work pořádané ve dnech 12.-14. října na Katholische Universität Eichstätt – Ingol-
stadt. 

Dubnové zasedání ERIS proběhlo za účasti O. Chytila, D. Sýkorové, A. Gojové (Česká republi-
ka), P. Eratha, Ch. Fedkeho, S. Borrmann (Německo), J. Hämäläinena (Finsko), B. Littlechilda 
(Spojené království), E. Jovelina, (Francie), M. Šramaté, (Slovensko), K. Pawełek (Polsko).  
Druhé schůzky, která se konala 13. října 2011 v Eichstättu, se zúčastnili O. Chytil, A. Gojová 
(Česká republika), P. Erath, R. Puhl, Ch. Fedke, M. Rossa, Ch. Spatscheck (Německo), J. 
Hämäläinen (Finsko), B. Littlechild (Spojené království) M. Šramatá (Slovensko), D. Böhler 
(Rakousko), D. Galesi (Itálie). 
Přítomní zhodnotili úroveň a průběh 5. mezinárodní konference ERIS (viz výše) a projednali 

zaměření následující 6. mezinárodní konference Constructing European Social Welfare and 

Social Work in the Midst of Diverse Traditions, Policies and Practices, která se uskuteční 10.-

12. října 2012 v Kuopiu, Finsko. Dále odsouhlasili termín, rámcový program a organizaci Me-

zinárodní jarní školy sociální práce 2012. 

 

II. Vzdělávací aktivity 

Těžištěm vzdělávacích aktivit byla opět Mezinárodní jarní škola sociální práce, jejíž 5. ročník 
proběhl v Ostravě ve dnech 26.-29. dubna 2011. Do této akce se zapojilo 10 akademiků a 
31 studentů z FSS OU a jejích partnerských univerzit v Kolíně nad Rýnem a Eichstättu (Ně-
mecko), Hertfordshire (Anglie), Kuopiu (Finsko), Trnavě (Slovensko), Poznańi (Polsko) a Lille 
(Francie). Program se především soustředil na prezentaci příspěvků studentů, vycházejících 
z jejich diplomových prací nebo disertačních prací. Program obohatila přednáška I. Loučkové 
(Ostrava) s názvem Research in Social Sciences, B.Littlechilda (Hertfordshire) s názvem Social 
Work in India and Developing Countries a E. Jovelina (Lille) s názvem Love Research and Hate 
Research: Research is Adventure. Akademici z partnerských univerzit ocenili vynikající úroveň 
diplomových a disertačních prací prezentovaných studenty. Studenti zase přivítali jako pří-
nosnou zpětnou vazbu, kterou jim akademici poskytli, i příležitost diskutovat s odborníky z 
různých zemí v neformálním prostředí o tématech svých prací a o tom, jak k těmto tématům 
přistupovat nebo jak je řešit. 

http://eris.osu.eu/index.php?kategorie=35845&idc=13388
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Doktorský studijní program sociální práce a sociální politika v anglickém jazyce: první stu-

dent přijatý v roce 2010 k doktorskému studiu v kombinované formě pokračoval v roce 2011 

ve studiu, jedná se o studenta z Katholische Universität v Eichstättu. 

 

Internacionalizace vzdělávání studentů z partnerských vysokých škol ERIS: Ve sledovaném 
roce se aktivně zapojili: P. Erath (Katholische Universität Eichstätt), který vyučoval v Kuopiu, 
Lille, Ostravě a Trnavě; J. Hämäläinen (University of Eastern Finland), který přednášel v Ost-
ravě, Lille a Kolíně nad Rýnem, S. Borrmann (University of Applied Sciences in Landshut) v 
Kuopiu. Brian Littlechild (University of Hertfordshire) se podílel příspěvkem na Jarní škole 
2011 a přednáškou na mezinárodní konferenci v Eichstättu v říjnu 2011. 
Z akademiků z Fakulty sociálních studií OU vyučovali O. Chytil v Eichstättu a Lille; J. Keller v 
Lille; A. Krausová v Trnavě. 
 
III. Publikační aktivity 

 

ERIS Web Journal 

V roce 2011 byla vydána dvě čísla časopisu:  1/2011 Child Welfare - A Country-specific and 
International Affair, a 2/2011 Social Work in Different Countries around the World- Examples 
from Australia, USA and India rozšířené o recenze publikací a výzkumných zpráv 
(http://periodika.osu.cz/eris/). Byla schválena tematická orientace čísel na další období:  
1/2012 – Social Work and Diversity a 2/2012 – otevřené pro veškeré druhy textů ohledně 
teorie, výzkumu a praxe sociální práce v Evropě. Tyto články se soustředí na nejrozmanitější 
stávající strategie, teorie, výsledky výzkumů, metody, odborné diskuze, atd., ucelený přehled 
trendů a debat, které může čtenář využít ke srovnání konkrétních aspektů ve své zemi 
s aspekty v jiných zemích, nebo, což je ještě důležitější, k rozpoznání „meta-vývojů“ v rámci 
Evropy, jimiž jsou např. přechod sociální práce k tržní ekonomice, tendence směřující k ma-
nažerismu, řízení rizik, a devalorizace sociální práce a sociálních záležitostí. 

Publikace ERIS 

 

Recenze první monografie ERIS Social Work in Europe byla zveřejněna v (česko-slovenském) 
Časopise Sociální práce (číslo z prosince 2011, recenzent: K. Kubalčíková, FSS MU Brno). S. 
Borrmann poskytl recenzi v anglickém jazyce, která byla publikována ve zvláštním on-line 
anglickém vydání (československého) Časopisu Sociální práce. Probíhala příprava následující 
monografie Research in Social Work in Europe plánované na rok 2013. 
 

 

 

IV. Konference 

Ve dnech 12.-14. října se na Katolické univerzitě v Eichstättu – Ingolstadtu uskutečnila 5. me-
zinárodní konference ERIS s názvem Transnational Convergence, Diffusion and Transfer in 
Social Policy and Social Work (http://eris.osu.eu/index.php?id=9410). Do konference se za-

http://periodika.osu.cz/eris/
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pojilo více než 80 účastníků z celého světa. Mladí vědci dostali příležitost sdílet své vědecké 
hypotézy a diskutovat o nich s širší mezinárodní komunitou během konference The Young 
Academics Conference, kde vystoupilo v roli řečníků šest studentů doktorského studia z celé 
Evropy. Jejich různorodá témata i připojené návrhy výzkumů byly intenzivně projednávány 
na tříhodinové konferenci, což lze ve výsledku vnímat jako velký úspěch s kladnou odezvou 
na straně studentů i vyučujících. 

V. Web ERIS a propagace 

 

Postupně byl zlepšován obsah i formální uspořádání a vzhled webových stránek ERIS. ERIS 

byl propagován zástupci všech členských vysokých škol prostřednictvím konferencí a  

workshopů, v rámci autorských profilů v odborných časopisech atd. Důsledná propagace 

institutu podnítila zájem dalších vysokých škol o participaci na jeho činnostech – o přidruže-

né členství požádaly tři zahraniční univerzity: University of Trento (Itálie), Landshut Universi-

ty (Německo) a University of Applied Sciences, Vorarlberg (Rakousko). 

Webové stránky ERIS a ERIS Web Journal byly vybrány Národní knihovnou ČR k archivaci 

v rámci prestižního projektu WebArchiv. Informace o ERIS byly rovněž zveřejněny v publikaci 

Kdo je kdo v české sociologii a příbuzných oborech. [Nešpor, Z. R., Kopecká, A. (eds.). 2011. 

Praha: Sociologické nakladatelství, Sociologický ústav AV ČR. ISBN 978-80-7419-051-3], vy-

dané renomovaným českým nakladatelstvím odborné literatury v sociálních vědách. 

 

 

 

 


