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I. Schůze členů ERIS 
 

V průběhu  roku 2010  se  konala dvě  setkání  zástupců  vysokých  škol  sdružených  v ERIS. Na 
prvním z nich, v Ostravě 23. 4. 2010, byly projednány vědeckovýzkumné a publikační aktivity 
institutu, zejména: příprava knihy Social Work Across Europe – Accounts  from 16 Countries 
(ERIS Monograph Vol. 1, eds. Erath, P., Littlechild, B.), plán dalších publikací ERIS na období 
2010–2014, včetně obsahového plánu monotematických čísel odborného časopisu ERIS Web 
Journal; obsahové  a organizační  zabezpečení  4. mezinárodní  konference  ERIS  Social Work 
and Diversity. Looking at Gender, Class, Culture and Religion, pořádané Katholische Fachho‐
chschule Nordrhein‐Westfalen Köln ve dnech 20. – 22. 10. 2010. Dubnové zasedání ERIS pro‐
běhlo za účasti O. Chytila, D. Sýkorové (Ostrava), P. Eratha, J. Freise (Eichstätt), M. Šramaté, 
A. Kállaye  (Trnava),  E.  Jovelina  (Lille), R. Puhl  (Köln)  a přizvaných hostů  F. Van den Veera 
(Ede, Nizozemí), J. Murliera a Ch. Fedkeho (Landshut, SRN).  

Druhé schůzky, která se konala 21.10.2010   v Kolíně n. Rýnem, se zúčastnili O. Chytil, D. 
Sýkorová, A. Gojová (Ostrava), P. Erath, J. Freise (Eichstätt), M. Šramatá, O. Botek, A. Kállay 
(Trnava), E. Jovelin (Lille), R. Puhl (Köln), B. Littlechild, C. Meffan (Hertfordshire), J. Hämäläi‐
nen (Kuopio), K. Pawelek (Poznań) a D. Galesi (Trento). Přítomní zhodnotili úroveň a průběh 
4. mezinárodní konference ERIS  (viz výše) a projednali zaměření následující 5. mezinárodní 
konference  Transnational  Convergence,  Diffusion  and  Transfer  in  Social  Policy  and  Social 
Work, která se uskuteční v Eichstättu 12.–14. 10. 2011.   Dále schválili obsah, grafický návrh 
přebalu, náklad a způsob financování zmíněné knihy Social Work Across Europe – Accounts 
from 16 Countries. V neposlední řadě stanovili termín konání, rámcový program a organizaci 
Mezinárodní jarní školy sociální práce 2011. 

 
II. Výzkumné aktivity ERIS  
 
V roce 2010 pokračoval komparativní projekt Privatization of Social Care Services in Selected 
European Countries:  its Grounds, Models and Consequences  for Professional Social Work  in 
the Field of Child Welfare – A Comparative Perspective. (University of Eastern Finland, Fakul‐
ta sociálních studií v Ostravě, od roku 2011 Trnavská universita v Trnavě).  Dílčí projekty byly 
podporovány  Finskou  grantovou  agenturou  pro  technologie  a  inovace  (Finnish  Funding 
Agency for Technology and Innovation – TEKES) a Ostravskou univerzitou v Ostravě (v rámci 
Studentské  grantové  soutěže  OU,  tzv.  specifického  výzkumu,  viz  projekt  Sociální  služby 
v postindustriální  společnosti.  Rozvedeno  na  příkladu  Ostravy,  který  byl  na  počátku  roku 
2011  úspěšně  obhájen).  Studentský  projekt  Katholische  Fachhochschule  Nordrhein‐
Westfalen  Köln  se  zabývá  důsledky  privatizace  sociálních  služeb  v Německu  na  příkladu 
ochrany dětí. Tento projekt bude ukončen v červenci 2011. 



Členové ERIS podali v předchozích  letech několik dalších společných návrhů výzkumných 
projektů.  Z těchto  projektů  nebyly  v  příslušných grantových  soutěžích  přijaty:  En  Route  to 
Social Cohesion: Young Peoples’  Journeys with Formal and  Informal Welfare  Initiatives – A 
Comparative European Study of Effective Responses from Government and Nongovernmental 
Organisations  (projekt Univerzity  Hertfordshire  a  členských  vysokých  škol  ERIS  v Ostravě, 
Lille, Trnavě, Kuopiu, Eichstätt‐ Ingolstadtu a dalších vysokých škol v Polsku, Itálii, Rumunsku, 
Řecku a Dánsku; 7.  rámcový program EU), Projekt Spolupráce ve vysokoškolském a středo‐
školském  vzdělávání  (Canterbury  Christ  Church University  College  s partnery  z amerických 
univerzit a členy ERIS z Katholische Universität Eichstätt a Université Catholique de Lille; pro‐
gram EU – US – Atlantis),    Integration of  Immigrants  (společný projekt  členských univerzit 
ERIS v Lille a Trnavě).  
 

 
III. Vzdělávací aktivity 

 
Těžištěm vzdělávacích aktivit ERIS byla opět Mezinárodní jarní škola sociální práce, jejíž čtvr‐
tý ročník proběhl ve dnech 20. – 24. 4. 2010 v Ostravě. Na této akci participoval 31 student 
a akademik z partnerských evropských univerzit  (z  toho 8 studentů a 3 akademici z Fakulty 
sociálních studií OU a 2 studentky z Filozofické fakulty OU). Kvůli pozastavené letecké dopra‐
vě  v době  konání  jarní  školy  muselo  odvolat  svou  plánovanou  aktivní  účast  7  studentů 
a akademiků z University of Eastern Finland a University of Hertfordshire. Program jarní školy 
byl z těchto závažných důvodů upraven a některé jeho části byly přesunuty na 5. ročník jarní 
školy (např. v roce 2010 byly zařazeny přednášky R.  Puhl Social Work and Research a J. Frei‐
seho Difficult Relationship, v roce 2011 se uskuteční workshop k metodologii výzkumu v so‐
ciální práci).  
 
Doktorský studijní program sociální práce a sociální politika v anglickém  jazyce: V r. 2010 
byl do kombinované  formy doktorského studia přijat první student, a  to z Katholische Uni‐
versität Eichstätt.  
 
Internacionalizace  vzdělávání  studentů  partnerských  vysokých  škol  ERIS: Ve  sledovaném 
roce  se  aktivně  zapojili  P.  Erath  (Katholische  Universität  Eichstätt),  který  vyučoval 
v Barceloně,  Kuopiu,  Lille, Ostravě,  Trentu;  J.  Hämäläinen  (University  of  Eastern  Finland), 
který přednášel v Ostravě, B. Littlechild, C. Meffan  (University of Hertfordshire) vyučovali v 
Eichstättu, Kuopiu a Kolíně n. Rýnem. Z akademiků z Fakulty sociálních studií OU vyučovali O. 
Chytil v Eichstättu, Kuopiu a v Kolíně n. Rýnem; J. Keller v Lille; A. Krausová a V. Holasová v 
Trnavě. 

 
 

IV. Publikační aktivity 
 



ERIS Web Journal 
V roce 2010 byl upraven grafický vzhled časopisu a jeho struktura. Byla vydána dvě čísla ča‐
sopisu:  1/2010 Social Work and Youth, obsahující příspěvky z let 2008‐2010, a 2/2010 Social 
Work  and  Social  Policy  in  Europe  rozšířené  o  recenze  knih  a  zpráv  z výzkumů 
(http://periodika.osu.cz/eris/).    Byla  schválena  tematická  orientace  čísel  na  další  období: 
Child Welfare  in Europe (1/2011, garant J. Hämäläinen), Social Work and Diversity (2/2011, 
garantka R. Puhl), Social Work and Social Space (1/2012, garantka: D. Sýkorová).     
  
 
Publikace ERIS  
V daném roce byla vydána první publikace z řady monografií:   Erath, P., Littlechild, B. (eds.) 
Social Work Across Europe – Accounts from 16 Countries. ERIS Monograph Volume 1. Ostra‐
va, Boskovice: University of Ostrava – ERIS, Albert Publisher.  ISBN 978‐80‐7368‐910‐0. Mo‐
nografie se zaměřuje na teorie a deskripci situace v sociální práci v několika evropských ze‐
mích. Poskytuje přehled různých pojetí sociální práce v Evropě, odkazy na relevantní literatu‐
ru a internetové zdroje apod.  
 

V. Konference 
Na  podzim  se  uskutečnila  další  z pravidelných  konferencí  ERIS,  konkrétně  4. mezinárodní 
konference Social Work and Diversity – Looking at Gender, Class, Culture and Religion. Kon‐
ferenci  organizovala  ve  dnech  21.  –  23.  10.  2010  Katholische  Fachhochschule Nordrhein‐
Westfalen Köln.   Z vysokých škol ERIS vystoupili jako hlavní přednášející B. Littlechild, E. Jo‐
velin (Culture and Social Work), O. Chytil, P. Erath, J. Keller (Class and Social Work), C. Mef‐
fan, R. Puhl  (Gender and Social Work),  J. Hämäläinen,  J. Freise  (Religion and Social Work), 
jednání v sekci Gender and Social Work moderovala A. Gojová. 
 

VI. Web ERIS a propagace 
 

Postupně byl zlepšován obsah  i  formální uspořádání a vzhled webových stránek ERIS. ERIS 
byl propagován reprezentanty všech členských vysokých škol rovněž prostřednictvím konfe‐
rencí a workshopů, v rámci autorských profilů v odborných časopisech atd.  Důsledná propa‐
gace institutu podpořila zájem dalších vysokých škol o participaci na jeho činnosti – o přidru‐
žené členství požádalo šest zahraničních univerzit: Univerzita Ramon Lull Barcelona, Univer‐
zita Poznań, Univerzita Trondheim, Univerzita Trento, Univerzita Landshut a Univerzita A1 I. 
Cuza. 
Webové  stránky  ERIS  a  ERIS Web  Journal  byly  vybrány Národní  knihovnou  ČR  k archivaci 
v rámci  prestižního  projektu  WebArchiv.  Informace  o  ERIS  bude  zveřejněna  rovněž 
v publikaci Kdo  je kdo v  české sociologii a příbuzných oborech,  jejíž vydání připravuje reno‐
mované české nakladatelství odborné literatury v sociálních vědách. 
 
 



 
 
V Ostravě 19. dubna 2011 
D. Sýkorová, P. Nemethová 
 
Schváleno na schůzi členů ERIS v Ostravě dne 28. 4. 2011  
 
 
 

 
 


