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I. Schůze členů ERIS 

V roce 2017 se konala 3 setkání zástupců vysokých škol sdružených v ERIS (Evropský 
výzkumný institut sociální práce). Na prvním z nich, 4. dubna 2017 v Ostravě, byly 
projednány vědeckovýzkumné a publikační aktivity institutu, zejména: příprava knihy 
Philosophy and Ethics in Social Work a  plán dalších publikací ERIS na období 2018 – 2020, 
včetně obsahového plánu anglických čísel odborného časopisu ERIS Journal po sloučení 
s časopisem Sociální práce/Sociálna práca; obsahové a organizační zabezpečení 11. 
mezinárodní konference ERIS Social Work and Minorities in Europe „Sociální práce a 
minority v Evropě“,  pořádané ve dnech 8.-10. října 2017 na francouzské Katolické univerzitě 
v Lille.  Členové byli seznámeni se závěry lednové schůzky v německém Landshutu, která byla 
věnována přípravě společných projektů v rámci programu Horizon 2020. 

Na třetí schůzce, která se konala 8.10. 2017 v Lille, projednali účastníci téma příští 12. 
mezinárodní konference Sociální spravedlnost a diverzita , která se uskuteční 8. - 9. října 
2018 v Dornbirnu, Rakousko. Dále odsouhlasili termín, rámcový program a organizaci 
Mezinárodní jarní školy sociální práce 2018. 

 

II. Vzdělávací aktivity 

Těžištěm vzdělávacích aktivit byla opět Mezinárodní jarní škola sociální práce, jejíž 11. ročník proběhl 
v Ostravě ve dnech 4. -7. dubna 2017. Do této akce se zapojilo 57 osob, z toho 40 ze zahraničních 
univerzit - z německého Eichstättu, Landshutu. Koblenze, Brém, anglického Hertfordshire, finského 
Kuopia, slovenské Trnavy, francouzského Lille, rakouského Dornbirnu a polské Lodže a rovněž jsme  
přivítali studenty z Itálie, Moskvy, Portugalska, Rwandy a Turecka. 

Program se především soustředil na prezentaci příspěvků studentů, vycházejících z jejich 
diplomových prací nebo disertačních prací, diskuzi s akademiky, skupinové a individuální 
konzultace. Studenti přivítali jako přínosnou zpětnou vazbu, kterou jim akademici poskytli, i 
příležitost diskutovat s odborníky z různých zemí v neformálním prostředí o tématech svých 
prací. 

Podobně jako v předchozích letech program byl doplněn o přednášky a workshop v rámci 
projektu Rozšíření a rozvoj výzkumného týmu na Fakultě sociálních studií OU (VEDTYM). 
Proběhlo badatelské odpoledne  s profesorem Mariuszem Granosikem z Polska na téma Výzkum 
v sociální práci – zakotvená teorie.  

 

Professor Brian Littlechild z University of Hertfordshire byl jmenován hostujícím profesorem 

na Ostravské univerzitě. 

 

 



Internacionalizace vzdělávání studentů z partnerských vysokých škol ERIS: 

Ve sledovaném roce se aktivně zapojili do výuky na partnerských institucích 4 akademici 
z Fakulty sociálních studií OU: M. Špiláčková  přednášela na Univerzitě v Lodži, na Trnavské 
univerzitě v Trnavě a na katolické univerzitě v Lille, S. Vávrová a Š. Dořičáková na Trnavské 
univerzitě v Trnavě a K. Glumbíková přednášela na finské UEF v Kuopiu .  

Dr. Monika Pfaller-Rott přednášela na litevské univerzitě v Kolpingu, prof. Brian Littlechild a 
prof. Mariusz Granosik přednášeli na FSS OU. 

 

III. Publikační aktivity 

ERIS Journal 

Eris Journal – zima 2017 a léto 2017 v anglické verzi  je k dispozici v elektronické a tištěné 
verzi http://www.socialniprace.cz/eng/index.php?sekce=2  

Publikace ERIS 

Pokračovaly přípravy 5. publikace z řady monografií ERIS: Philosophy and Ethics in Social 
Work. 

 

IV. Konference 

Sociální práce a minority, Lille, 12.13. října 2017 

Tématem mezinárodního sympozia byla sociální práce a minority ve světě s názvem „Social 
Work and Minorities in the World“. Úvodního slova se ujali představitelé Katolické univerzity 
v Lille, prorektor univerzity Nicolas Vaillant a ředitelka institutu Agnés Vinchon společně 
s prezidentem Evropského výzkumného institutu prof. Oldřichem Chytilem z Fakulty 
sociálních studií Ostravské univerzity. Během dvou dnů byla diskutována témata týkající 
se různých pohledů na minority, například etnické minority, lingvistické minority, sexuální 
minority, senioři nebo osoby s disabilitou.  

Z Fakulty sociálních studií přispěli do bohatého odborného programu svým příspěvkem 
dr. Monika Chrenková a Mgr. Alena Vaňharová, jako členky týmu Studentské grantové 
soutěže s tématem: Zjišťování způsobu participace nezletilých dětí v řízeních o výchově 
a výživě (Survey of means of participation of underage children in procedure of upbringing 
and alimentation). Prezentovali dílčí výsledky kvantitativního výzkumu, jehož cílem bylo zjistit 
způsob participace nezletilých dětí v soudních řízeních o výchově a výživě a současně, zda je 
názor nezletilých dětí zohledněn při rozhodování soudu. Zjištění názoru dítěte je nedílnou 
součástí poznání nejlepšího zájmu dítěte, což je výkladové pravidlo používané ve veškerých 
rozhodnutích dítěte se týkajících.  

Konference se setkala se zájmem a bohatou účastí nejen zástupců participujících univerzit, ale 
i studentů Univerzity v Lille. 

 

V. Společné projekty 

http://www.socialniprace.cz/eng/index.php?sekce=2
http://evis.osu.cz/oldrich-chytil/13386/
http://evis.osu.cz/monika-chrenkova/2352/
http://evis.osu.cz/alena-vanharova/45546/


Britský partner Univerzita Hertfordshire jakožto hlavní řešitel spolu s partnerem v Indii, 

Univerzitou Lorraine a Univerzitou východního Finska se spolu s agenturami pracujícími 

s žadateli o azyl a mladými uprchlíky zapojily příprav projektu do výzvy Equip  (EU-

India Platform for Social Sciences and Humanities ) – vytváření podmínek, které usnadní 

jejich inkluzi v přijímajících zemích. Univerzita Hertfordshire byla rovněž zapojena do výzvy 

vedené Katolickou univerzitou v Lille týkající se politických opatření ve vztahu k žadatelům o 

azyl. 

Univerzita Hertfordshire zasílala pravidelně partnerům ERIS informace o vzdělávání a 

výzkumu v sociální práci včetně informací o konferencích a možnostech publikovat 

v odborných knihách a časopisech. Akademici z Univerzity Hertfordshire jsou členy redakční 

rady ERIS Journal. 

 

VI. Web ERIS a propagace 

 

Postupně byl zlepšován a aktualizován 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. 

 

https://www2.fundsforngos.org/tag/india/
https://www2.fundsforngos.org/tag/social-sciences/

