
ERIS výroční zpráva za rok 2013 

 

 

I. Schůze členů ERIS 

V roce 2013 se konala 2 setkání zástupců vysokých škol sdružených v ERIS (Evropský 
výzkumný institut sociální práce). Na prvním z nich, 18. dubna 2013 v Ostravě, byly 
projednány vědeckovýzkumné a publikační aktivity institutu, zejména: příprava knihy 
Research in Social Work in Europe (ERIS Monograph Vol. 3, eds. Hämäläinen, J., Littlechild, B., 
Špiláčková, M.), plán dalších publikací ERIS na období 2014 – 2020, včetně obsahového plánu 
monotematických čísel odborného časopisu ERIS Web Journal; obsahové a organizační 
zabezpečení 7. mezinárodní konference ERIS Identities of Social Work – academic and 
professional debates pořádané ve dnech 10.-11. října 2013 na Trnavské univerzitě v Trnavě. 
Všemi členy byla schválena nová zástupkyně ředitele ERIS doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D. Byli 
přijati dva noví přidružení členové Vysoká škola Kolping v Kaunasu s kontaktní osobou dr. 
Ramune Bagdonaite-Stelmokiene a individuální přidružený člen dr. Monika Pfaller-Rott 
z Katolické univerzity v Eichstättu. 

Dubnové zasedání ERIS proběhlo za účasti O. Chytila, , A. Gojové, J. Petrucijové, E. Lindovské 
(OU), P. Eratha, M. Pfaller-Rott (KU Eichstätt), Ch. Fedke, S. Borrmana, V. Knauer (Vysoká 
škola Landshut), R. Puhl ( Katho NRW Kolín),  B. Littlechilda (Univerzita Hertfordshire), E. 
Jovelina, S. Toulotte (Katolická univerzita v Lille), M. Slané, A. Kallaye (Trnavská univerzita v 
Trnavě) a M. Kostrzynské (Univerzita v Lodži).  

Druhé schůzky, která se konala 9. října 2013 v Trnavě, se zúčastnili O. Chytil,  , D. Sýkorová, 
I.Tichá (OU), E. Klimentová (Univerzita Palackého Olomouc) P. Erath, M. Pfaller-Rott (KU 
Eichstätt), Ch. Fedke, V. Knauer (Vysoká škola v Landshutu) J. Hämäläinen (UEF Kuopio), B. 
Littlechild (Univerzita Hertfordshire), M. Slaná A. Kallay, O. Botek (Trnavská univerzita v 
Trnavě), R. Bagdonaite-Stelmokiene (Vysoká škola Kolping v Kaunasu), M. Kostrzynska a A. 
Gulczynska (Univerzita v Lodži). 

Přítomní zhodnotili úroveň a průběh 7. mezinárodní konference ERIS (viz výše) a projednali 
zaměření následující 8. mezinárodní konference, která se uskuteční 13.-14. října 2014 
v Hertfordshire, Spojené království- Research and Social Work Practice – mutually beneficial 
endeavour or uneasy bedfellows? Dále odsouhlasili termín, rámcový program a organizaci 
Mezinárodní jarní školy sociální práce 2014.  

 

II. Vzdělávací aktivity 

Těžištěm vzdělávacích aktivit byla opět Mezinárodní jarní škola sociální práce, jejíž 7. ročník 
proběhl v Ostravě ve dnech 16.-19. dubna 2013. Do této akce se zapojilo 67 akademiků 
a studentů z FSS OU a jejích partnerských univerzit. Kromě pravidelných hostů z Eichstättu, 
Kolína a Landshutu (SRN) Hertfordshire (Anglie), Kuopia (Finsko), Trnavy (Slovensko), 
Poznaně (Polsko) a Lille (Francie přijali pozvání  rovněž zástupci a studenti z holandské 
Křesťanské vysoké školy v Ede. Program se především soustředil na prezentaci příspěvků 
studentů, vycházejících z jejich diplomových prací nebo disertačních prací. Program 



obohatila přednáška prof. P. Niemely (UEF Kuopio) s názvem Case Study in the Social Work 
Research a workshop dr. M. Pfaller-Rott (KU Eichstätt) Ethnographic Approach in the Social 
Work Research. 

 Akademici z partnerských univerzit ocenili vynikající úroveň diplomových a disertačních 
prací prezentovaných studenty. Studenti zase přivítali jako přínosnou 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. 

 

Internacionalizace vzdělávání studentů z partnerských vysokých škol ERIS:  

Ve sledovaném roce se aktivně zapojili P. Erath přednášel na FSS OU, na KU Lille a na 
Trnavské univerzitě v Trnavě., J. Hämäläinen a G. Kostrzynska učili na OU, M. Pfaller-Rott na 
litevské Vysoké škole Kolping v Kaunasu, S. Borrman na UEF v Kuopiu a E. Jovelin  na Katho 
NRW v Kolíně. 

Do výuky v zahraničí se zapojili rovněž tři akademici z FSS OU.  O. Chytil učil na KU Eichstätt, 
A. Gojová na UEF  v Kuopiu a K. Cilečková na Trnavské univerzitě v Trnavě. 

 

III. Publikační aktivity 

 

ERIS Web Journal 

V roce 2013 byla vydána dvě čísla časopisu:  1/2013 Social Work and Social Space a 2/2013 
otevřené pro veškeré druhy textů ohledně teorie, výzkumu a praxe sociální práce v Evropě. 
(http://periodika.osu.cz/eris/). Byla schválena tematická orientace čísel na další období:  
1/2014 – Welfare states and social work in Middle and Eastern Europe - 20 Years after the 
Fall of Communism a 2/2014 – otevřené pro veškeré druhy textů ohledně teorie, výzkumu a 
praxe sociální práce v Evropě. 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 manažerismu, řízení 
rizik, a devalorizace sociální práce a sociálních záležitostí. 

Publikace ERIS 

 

V roce 2013 probíhala příprava 3. publikace z řady monografií ERIS Research in Social Work in 
Europe plánované na rok 2014.  

 

 

IV. Konference 

http://periodika.osu.cz/eris/


Ve dnech 10.-11. října se na Trnavské univerzitě v Trnavě uskutečnila 7. mezinárodní 
konference ERIS Identities of Social Work – academic and professional debates 
http://evis.osu.cz/index.php?kategorie=35129&id=11756 za účasti hostů ze Slovenska, 
Německa, Velké Británie, Polska, Nizozemí, České republiky, Francie, Rakouska, Litvy nebo 
dalekého Finska. Mladí vědci dostali příležitost sdílet své vědecké hypotézy a diskutovat o 
nich s širší mezinárodní komunitou během konference The Young Academics Conference, kde 
vystoupilo rovněž 6 studentů z FSS OU. Téma letošní konference bylo převážně zaměřeno na 
profesionální identitu v sociální práci jako na akademickou disciplínu a profesionální činnost. 
Důsledky globalizace a  přechodu k tržní ekonomice mají silný vliv na veřejný sektor a jeho 
pracovníky . Následkem těchto změn musí odborníci čelit mnohým výzvám. 

V. Společné projekty 

UEF Kuopio zahájila přípravu projektu Learning network for research-based social work 
practice a nabídla účast partnerům. FSS OU se podílí na projektu výzkumem Stáří a chudoba 
(Projekt VEDTYM). 

Pokračovaly práce na přípravě projektu v rámci programu Horizon 2020 „Towards a solid, 
dynamic and cohesive city“ (SOLID©ITY) (pod vedením P. Eratha, S. Schierena a B. Wasner 
z KU Eichstätt). Přípravné schůzky se konaly v Landshutu, Bratislavě a Eichstättu. Cílem je 
připravit návrh projektu a požádat o grant do června 2014. 

 

VI. 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.  

 

http://evis.osu.cz/index.php?kategorie=35129&id=11756

