
1 
 

ERIS výroční zpráva za rok 2009 
 
 

I. Jednání ERIS 

 

V roce 2009 se uskutečnila dvě setkání členů ERIS: 23. dubna 2009 se konala schůzka v Ost-

ravě za účasti O. Chytila, D. Sýkorové (Ostrava), P. Eratha (Eichstätt), M. Šramaté, A. Kallaye 

(Trnava),  B. Littlechilda, C. Meffan (Hertfordshire), J. Hämäläinena (Kuopio), E. Jovelina 

(Lille), R. Puhl, J. Freiseho (Köln a.R.), K. Pawelek (Poznań). Byly projednány publikační a vě-

deckovýzkumné aktivity ERIS: příprava ERIS Book, vol. I s pracovním názvem Social Work 

Across Europe –Theoretical, Empirical and Professional Developments in Selected Countries 

(ed. by P. Erath and B. Littlechild); organizace 3. a 4. mezinárodní konference Social Work 

between Privatization and Public Sector (Trnava, 20. – 23. 10. 2009) a Social Work and Diver-

sity. Looking at Gender, Class, Culture and Religion (Köln, 20. – 22. 10. 2010). Pozornost byla 

věnována rovněž organizačním záležitostem týkajícím se mezinárodní Jarní školy 2010. Dal-

šími body programu byla diskuse pravidel přidruženého členství ERIS a možností financování 

aktivit ERIS. 

Druhé setkání členů ERIS proběhlo 23. října 2009 v Trnavě.  Partnerské university zastu-

povali O. Chytil, D. Sýkorová (Ostrava), P. Erath (Eichstätt), J. Hämäläinen (Kuopio), M. Šra-

matá, A. Kallay (Trnava), B. Littlechild (Hertfordshire), J. Evans (Hertfordshire), R. Puhl (Köln 

a.R.),  O. Botek (Trnava), K. Pawelek (Poznań). Zúčastnění zhodnotili 3. mezinárodní konfe-

renci ERIS v Trnavě a zaměřili se na organizaci následující konference v Kolíně n. Rýnem (viz 

výše). Zdůraznili především cíl dosáhnout větší aktivní účasti doktorandů na konferencích 

ERIS. Jednání ERIS se dále týkalo pedagogických aktivit (konkrétně organizace doktorského 

studia Sociální práce v anglickém jazyce na FSS OU ve spolupráci s Katolickou vysokou školou 

v Kolíně n. Rýnem); obsahu a organizace mezinárodní Jarní školy 2010; návrhů výzkumných 

projektů členů ERIS, publikační činnosti (výběru článků pro ERIS Web Journal, strategie pro 

zařazení časopisu do seznamu recenzovaných periodik v ČR, dokončení ERIS Book, vol I. a 

začlenění statutu přidruženého členství do stanov ERIS. 

 

II. Výzkumné aktivity ERIS  

 

V rámci 7. RP byl podán návrh evropského výzkumného projektu v hodnotě 2,7 milionů € 
Univerzitou Hertfordshire spolu s partnery ERIS v Ostravě, Lille, Trnavě, Kuopiu, Eichstätt- 

Ingolstadtu a dalšími vysokými školami v Polsku, Itálii, Rumunsku, Řecku a Dánsku. Pracovní 

název projektu En Route to Social Cohesion: Young Peoples’ Journeys with Formal and Infor-

mal Welfare Initiatives – A Comparative European Study of Effective Responses from Gover-

nment and Nongovernmental Organisations. (Výsledek výběrového řízení bude znám v čer-

venci 2010.) 
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University of Eastern Finland připravuje ve spolupráci s Fakultou sociálních studií 

v Ostravě a Trnavskou universitou v Trnavě komparativní projekt Privatizace sociálních slu-

žeb (hlavním řešitelem je J. Hämäläinen). Metodika tohoto projektu bude aplikována rovněž 

v dílčím výzkumném projektu Sociální služby v postindustriální společnosti. Rozvedeno na 

příkladu Ostravy, který byl vybrán ve Studentské grantové soutěži Ostravské univerzity a kte-

rý bude realizován výzkumným týmem FSS OU v roce 2010. 

K připravovaným či realizovaným mezinárodním výzkumným projektům s účastí členů 

ERIS patří program EU – US – Atlantis;  spolupráce ve vysokoškolském a středoškolském 

vzdělávání; výzkumný projekt, který připravuje Katolická univerzita v Canterbury s partnery 

z amerických univerzit a členy ERIS z Katolické univerzity v Eichstättu a Katolické univerzity v 

Lille. 

 

III. Vzdělávací aktivity 

Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2008. 

Třetího ročníku, který se konal 21. –26. 4. 2009 se zúčastnilo 18 studentů a 10 pedagogů ze 

zahraničních univerzit v Kuopiu, Eichstättu, Kolíně n.R., Hertfordshire, Lille, Trnavy a v Po-

znani, 2 akademičtí pracovníci a 12 studentů z Fakulty sociálních studií OU (z toho 7 dokto-

randů). Ke zvýšení podílu studentů FSS OU přispělo přenesení místa konání Jarní školy 

z Čeladné do Ostravy. 

Obsah 3. běhu mezinárodní Jarní školy byl inovován: program, jehož těžištěm byly 

v prvních dvou ročnících prezentace studentských výzkumných projektů, disertačních prací a 

jejich skupinové a individuální diskuse, byl rozšířen o odbornou část přednášek –  v  roce 

2009 bylo do programu zařazeno vystoupení B. Littlechilda na téma Research for Social Work 

Policy and Practice – Social Work Research as Knowledge Building (viz zpráva z posledního 

ročníku Jarní školy 2009 –http://eris.osu.eu/index.php?id=6227).   

Doktorský studijní program sociální práce a sociální politika v anglickém jazyce: Přijetí 

uchazečů o studium na FSS OU je podmíněno vyřešením organizační koncepce v souladu 

s kreditním systémem a s ohledem na ekonomickou efektivitu. Problém byl předmětem jed-

nání na schůzkách reprezentantů ERIS v Ostravě a Trnavě (v dubnu a říjnu 2009) a na schůzce 

ředitele ERIS a jeho zástupců v březnu 2010. 

Na internacionalizaci vzdělávání studentů partnerských vysokých škol ERIS se v roce 2009 

aktivně podíleli P. Erath (z Katolické univerzity v Eichstättu), který vyučoval v Kuopiu, Ostra-

vě, Lille, Hertfordshire a v Trnavě; J. Hämäläinen, který vyučoval v Ostravě. Z akademiků z 

FSS OU vyučovali O. Chytil v Kuopiu a Eichstättu; A. Krausová a J. Keller v Lille. 

 

IV. Publikační aktivity 

 

ERIS Web Journal 
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Redakční rada ERIS Web Journal pracovala v roce 2009 ve složení: J. Keller, J. Hämäläinen, E. 

Jovelin, B. Littlechild, R. Puhl, A. Kállay. Byla upřesněna obsahová struktura časopisu – časo-

pis budou tvořit části: 1/ Poslání časopisu; 2/ Speciální otázky; 3/ Články; 4/ Aktuality. In-

strukce pro přispěvatele jsou uveřejněny na webových stránkách ERIS a budou rozšířeny o 

pokyny pro jednotlivé sekce. ERIS Web Journal získal ISSN kód – přidělení kódu považujeme 

za významné z hlediska budování odborné prestiže časopisu. 

V roce 2009 byl připraven obsah prvního čísla časopisu věnovaného tématu Social Work 

and Youth.  Toto číslo obsahuje články: „Mentally Disordered Offenders in England and Wa-

les and the Parole Process“ od Wendy Fitzgibbon, University of Hertfordshire (Nov. 6, 2008); 

„The Youth Justice System in England and Wales: History, Current Developments and Key 

Issues in Policy and Practice with Young Offenders“ od B. Littlechilda, University of Hertford-

shire (June 19, 2009); „Privatization of Social Care Services in Finland“ od J. Hämäläinena, 

University of Kuopio/University of Eastern Finland (Dec. 28, 2009); „Calculated Risk Taking in 

Youth Welfare Practice in the Multicultural Environment of the City of Vienna“ od H. Wilfin-

ga, S. Wurm, University of Applied Sciences of Social Work in Urban Areas Vienna (Jan. 12, 

2010). Redakční rada ERIS Web Journal podporuje publikační aktivity nejen členů ERIS a je-

jich kolegů z partnerských univerzit, ale rovněž studentů magisterských a doktorských pro-

gramů, účastníků konferencí, apod.  

Redakční rada zpracovala návrh plánu na monotematická zaměření dalších čísel ERIS Web 

Journal: 2/2010   Social Work and Poverty; 1/2011  Child Welfare in Europe; 2/2011  Physical 

and Social Space. FSS OU projedná s odborníky nový grafický design časopisu. 

 

Publikace ERIS  

V roce 2009 byla připravena k vydání kniha v ediční řadě ERIS–Studies No. 1 Tendencies and 

Debates in Social Work Across Europe – Reports from 12 Different Countries (ed. by P. Erath 

and B. Littlechild). Kniha obsahuje 12 textů zaměřených na teorii či deskripci situace 

v sociální práci v různých evropských zemích. Kniha nabídne studentům a vyučujícím přehled 

různých pojetí sociální práce v Evropě a odkazy na relevantní literaturu a internetové zdroje 

k dalšímu studiu. Pro ERIS představuje kniha základ pro další publikační a výzkumnou čin-

nost. 

   Návrh edičního plánu na další roky zahrnuje témata: 1/ Theoretical Debate in Social Work 

in Europe; 2/ Research in Social Work in Europe; 3/ Best Practice in Social Work in Europe. 

 

V. Konference 

21.-23. října 2009 pořádala Katedra sociální práce Fakulty zdravotnictví a sociální péče Tr-

navské univerzity v Trnavě ve spolupráci s ERIS mezinárodní konferenci Sociální práce mezi 

privatizací a veřejným sektorem. Hlavními tématy byly: směry, kterými se ubírá sociální poli-

tika a sociální práce v Evropě; místo, které zaujímá sociální práce v tržní ekonomice; role 

třetího sektoru v poskytování sociálních služeb; spolupráce veřejného sektoru a nevládních 

neziskových organizací v oblasti poskytování služeb.  K vysoké kvalitě konference přispěli 
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svými prezentacemi hosté ze šesti zemí a deseti evropských univerzit. Zástupci ERIS vystoupi-

li jako klíčoví mluvčí a moderátoři jednotlivých sekcí. (Zpráva z konference viz  

http://eris.osu.eu/.) 

 

VI. Web ERIS a propagace 

 

V roce 2009 byl postupně zlepšován obsah i formální stránka ERIS Web Journal. Byl opětovně 

vydán informační leták ERIS v upravené grafické podobě s logy členských vysokých škol. ERIS 

byl propagován rovněž prostřednictvím konferencí a workshopů, profilů autorů v odborných 

časopisech apod.  (Na FSS OU je propagace ERIS trvalým úkolem vedoucích kateder, kteří 

průběžně informují o činnosti ERIS na schůzkách kateder.) 

 

 

 

 

Ostrava, 20. 4. 2010  

 

 


