ERIS výroční zpráva za rok 2014

I. Schůze členů ERIS
V roce 2014 se konala 2 setkání zástupců vysokých škol sdružených v ERIS (Evropský
výzkumný institut sociální práce). Na prvním z nich, 8. dubna 2014 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 8. mezinárodní konference ERIS Research and social work practice- mutually
beneficial endeavour or uneasy bedfellows? pořádané ve dnech 13.-14. října 2014 na britské
University of Hertfordshire v Hatfieldu.
Na druhé schůzce, která se konala 13. října 2014 v Hatfieldu, projednali účastníci téma příští
9. mezinárodní konference „The role of social work in a shifting world – social change and
cohesion as a challenge and mandate of professonal social work, která se uskuteční 12. – 13.
října v Landshutu, SRN. Dále odsouhlasili termín, rámcový program a organizaci Mezinárodní
jarní školy sociální práce 2015.
II. Vzdělávací aktivity
Těžištěm vzdělávacích aktivit byla opět Mezinárodní jarní škola sociální práce, jejíž 8. ročník
proběhl v Ostravě ve dnech 8. -11. dubna 2014. Do této akce se zapojilo 53 akademiků
a studentů z FSS OU a jejích partnerských univerzit, z nichž 25 přijelo z Eichstättu a
Landshutu (SRN), Hatfieldu (Anglie), Kuopia (Finsko), Trnavy (Slovensko), Lille (Francie),
Dornbirnu (Rakousko) a Lodze (Polsko). 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).
Přednášku na téma Biographic/Narrative Research Methods in Social Work prezentovaly
prof. Kaja Kazmierska a dr. Katarzyna Waniek z Univerzity v Lodži, metodologický blok
zajistila doc. RNDr. Ivana Loučková „Teaching Research by Research a výzkumné odpoledne
s přednáškou Participatory/Action Research prezentoval prof. Emmanuel Jovelin z Katolické
univerzity v Lille.
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: O. Chytil přednášel na Katolické univerzitě v Lille, A.Gojová a
M. Chrenková na UEF ve finském Kuopiu a A. Krausová na Trnavské univerzitě v Trnavě.

III. Publikační aktivity
ERIS Web Journal
V roce 2014 byla vydána dvě čísla časopisu: 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.
(http://periodika.osu.cz/eris/). Byla schválena tematická orientace čísel na další období:
1/2015 – Migration across Europe a 2/2015 – 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 2014 byly vydány 2 díly 3. publikace z řady monografií ERIS Research in Social Work in
Europe. Byly započaty přípravy 4. a 5. publikace z řady monografií ERIS: Philosophy and Ethics
in Social Work a Social Work and Poverty.

IV. Konference
Ve dnech 13.-14. října se na University of Hertfordshire v Hatfieldu, UK uskutečnila 8.
mezinárodní konference ERIS Research and Social work practice – mutually beneficial
endeavour or uneasy bedfellows?/ Výzkum a praxe sociální práce - vzájemně prospěšné úsilí
nebo neklidní spojenci? http://evis.osu.cz/index.php?id=12679 za účasti téměř 100
akademiků, manažerů, sociálních pracovníků a studentů magisterského a doktorského
studia. Z FSS OU se aktivně zůčastnili 4 studenti a 4 akademici. Vítanou inovací byly
skupinové semináře, v rámci kterých mohli účastníci diskutovat o jednotlivých příspěvcích
v souvislosti s tématy konference a zároveň měli prostor pro zvážení, jak mohou myšlenky
a témata prezentovaná na konferenci propojit se svými vlastními zkušenostmi a názory či jak
je mohou uplatnit při své vlastní práci v organizacích nebo na univerzitách.
V. Společné projekty
UEF Kuopio realizovala projekt Learning network for research-based social work practice. FSS
OU se podílela na projektu výzkumem Stáří a chudoba (Projekt VEDTYM).
Partneři ERIS společně připravili a podali projekt v rámci programu Horizon 2020 „Towards a
solid, dynamic and cohesive city“ (SOLID©ITY). Návrh projektu byl zaměřen na prozkoumání

prostředků pro rozvoj inovativních dynamických, soudržných a solidárních měst zaváděním
opatření, analýzou a identifikováním inovativních politik a praxí v různých evropských
zemích. Projekt nebyl přijat.
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.

