
ERIS výroční zpráva za rok 2018 

 

 

I. Schůze členů ERIS 

V roce 2018 se konala 2 setkání zástupců vysokých škol sdružených v ERIS (Evropský 
výzkumný institut sociální práce). Na prvním z nich, 17. dubna 2018 v Ostravě, byly 
projednány vědeckovýzkumné a publikační aktivity institutu, zejména: příprava knihy 
Philosophy and Ethics in Social Work a  příprava nové monografie Sociální práce s migranty a 
uprchlíky, jejíž editory jsou M. Pfaller-Rott, která rovněž zajistila financování publikace, D. 
Böhler a A. Kállay, plán dalších publikací ERIS na období 2019 – 2021, včetně obsahového 
plánu anglických čísel odborného časopisu ERIS Journal Winter 1/2018 Editor: prof. Hans van 

Ewijk (University of Humanistic Studies, Utrecht, Netherlands) Issue was published on 28th 

February 2018 (e-version), ERIS Journal Summer 4/2018 Editor: prof. Janet Anand from the 

University of Eastern Finland Topic: Social Work in Health Care Settings, obsah a editorské 

zajištění dalších vydání Eris Journal Winter 1/2019 a ERIS Journal Summer 4/2019 a dále 

obsahové a organizační zabezpečení 12. mezinárodní konference ERIS Social Justice and 

Diversity - Models in Social Work Research, Practice and Education,  pořádané ve dnech 
8.-10. října 2018 v Dornbirnu na rakouské FH Vorarlberg.   

Na druhé schůzce, která se konala 8.10. 2018 v Dornbirnu, projednali účastníci téma příští 
13. mezinárodní konference Children in Social Work , která se uskuteční 7. - 8. listopadu 
2019 v Trnavě, Slovensko. Dále odsouhlasili termín, rámcový program a organizaci 
Mezinárodní jarní školy sociální práce 2019. 

Členové odsouhlasili přijetí dalších zájemců o přidružené členství: 

- ASSOCIATION POUR LA FORMATION ET LA RECHERCHE EN INTERVENTION SOCIALE 

École Supérieure Européenne de l'Intervention Sociale (ESEIS - site de Strasbourg 

http://www.estes.fr/ 
 - PÔLE D'APPUI À LA RECHERCHE, Université Paris-Est Créteil Val de Marne www.u-

pec.fr . 

- University of Social and Administrative Affairs, CZ  http://www.vsss.cz/en/ 

- Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e V. (ISM) https://ism-mainz.de/ism-e-v/ 

 

Individulání členství bylo schváleno pro dr. Andreje Kállaye ze Slovenska 

 

Bylo schváleno plné členství Univerzity v Lodži, která splnila předepsané podmínky. 

Návrh na zvýšení poplatku za členství v ERIS ze 100€ na 200€ byl schválen všemi partnery.   

 

II. Vzdělávací aktivity 

Těžištěm vzdělávacích aktivit byla opět Mezinárodní jarní škola sociální práce, jejíž 12. ročník proběhl 
v Ostravě ve dnech 17. -20. dubna 2018. Do této akce se zapojilo 56 osob, z toho 37 ze zahraničních 
univerzit - z německého Eichstättu,. Koblenze, Brém, anglického Hertfordshire, maďarské Budapešti, 
slovenské Trnavy, francouzského Lille a Strasbourgu, rakouského Dornbirnu, ruského Rostova 
na Donu a polské Lodže a rovněž jsme přivítali studenty z Ruska, Rumunska a Slovenska. 

http://www.estes.fr/
http://www.u-pec.fr/
http://www.u-pec.fr/
http://www.vsss.cz/en/
https://ism-mainz.de/ism-e-v/


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 – integrace dat v zakotvené teorii.  

 

Internacionalizace vzdělávání studentů z partnerských vysokých škol ERIS: 

Ve sledovaném roce se aktivně zapojili do výuky na partnerských institucích 3 akademici 
z Fakulty sociálních studií OU: M. Špiláčková  přednášela na Univerzitě v Lodži, na FH 
Vorarlberg v Dornbirnu, Š. Dořičáková na Trnavské univerzitě v Trnavě a O. Chytil na 
Katolické univerzitě v Eichstättu a na Trnavské univerzitě.  

B. Littlechild a M. Granosik, O. Botek, A. Gulczynska a M. Kostrzynska přednášeli na FSS OU. 

 

III. Publikační aktivity 

ERIS Journal 

Eris Journal – zima 2018 a léto 2018 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: Social Work with Migrants and 
Refugees (Eds. M. Pfaller-Rott, A. Kállay, D. Böhler) 

 

IV. Konference 

Mezinárodní konference European Dimension in Social Work Education and 
Practice 

Ve dnech 24.–25. září 2018 se konala na Ostravské univerzitě mezinárodní konference 
European Dimension in Social Work Education and Practice, organizovaná českou delegací 
Skupiny Progresivní Aliance Socialistů &Demokratů v Evropském Parlamentu ve spolupráci 
s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity a Evropským výzkumným ústavem sociální 
práce Ostravské univerzity. Konference byla uspořádána jako jediná konference v České 
republice při příležitosti 100 letého výročí vzdělávání v sociální práci v České republice. 
Konference zároveň připomněla 10. výročí založení Fakulty sociálních studií Ostravské 
univerzity a Evropského výzkumného institutu sociální práce Ostravské univerzity. Cílem 
konference bylo diskutovat souvislosti vztahu mezi sociální strukturou, sociální politikou 
a sociální prací v Evropské unii. To bylo zároveň tématem zahajovací přednášky profesora Jana 
Kellera, poslance Evropského parlamentu. Poté následovaly přednášky pozvaných klíčových 
odborníků z vybraných evropských univerzit, jejichž obsahem byl zejména vliv proměn 

http://www.socialniprace.cz/eng/index.php?sekce=2


společnosti na vzdělávání a praxi sociální práce. Po přednášce Oldřicha Chytila z Ostravské 
univerzity následovaly přednášky profesora Petera Eratha z Německa, Briana Littlechilda 
z Velké Británie, Waltera Lorenze z Itálie, Hanse van Ewijka z Nizozemí, Emmanuela Jovelina 
z Francie, Riiny Kiik z Norska, Eleny Iarskaie-Smirnove z Ruské federace, Mariusze Granosika 
z Polska, Belly Szabó z Rumunska a Berty Granji z Portugalska. Po každé přednášce 
následovala diskuze, která pokračovala i o přestávkách a na společné večeři účastníků 
konference. Vedle přednášejících se účastnili konference zástupci univerzit z dvaceti 
evropských zemí – Německa, Velké Británie, Irska, Belgie, Maďarska, Portugalska, Ruska, 
Finska, Francie, Švédska, Rakouska, Řecka, Rumunska, Nizozemí, Dánska, Norska, Švýcarska, 
Slovenska, Polska, Itálie a USA. Konference se samozřejmě účastnili i pozvaní zástupci škol 
z České republiky. Konference měla celkem 100 účastníků a důležité je, že se konference mohli 
zúčastnit studenti doktorského studia Sociální práce ze spolupořádající fakulty. Konference 
byla na závěr všemi účastníky vysoce hodnocena zejména z hlediska obsahu, poněvadž 
ve dvou dnech přinesla účastníkům přehled o vývoji vzdělávání a praxe v sociální práci napříč 
Evropou. Velmi pozitivně byla hodnocena také organizace celé konference. Konference se tak 
stala důstojnou oslavou zmiňovaných výročí. Z konference byl pořízen videozáznam, který 
bude k dispozici zejména pro výuku studentů. 

Social justice and diversity - Models in Social Work Research, Practice and 

Education, 8.-10. října 2018 v Dornbirnu 

Hostitelem byla v termínu 8.-10. října 2018 FH Vorarlberg v Dornbirnu, University of Applied 
Sciences. Tématem mezinárodního sympozia byla sociální spravedlnost a její rozmanitost 
v sociální práci s názvem „Social justice and diversity - Models in Social Work Research, 
Practice and Education“. Úvodního slova se ujali představitelé hostující univerzity společně 
s ředitelem Evropského výzkumného institutu prof. Oldřichem Chytilem z Fakulty sociálních 
studií Ostravské univerzity. 

Během dvou dnů byla diskutována témata týkající sociální spravedlnosti v teorii a praxi, 
sociální práce jako profese dodržující lidská práva, rozmanitosti a antidiskriminační praxe, 
mandátů profese sociální práce a v neposlední řadě zdraví, sociálního kapitálu a blahobytu 
při řešení životních problémů. Hlavní příspěvky přednesli například prof. Anna Gupta z Royal 
Holloway University of London, prof. Walter Lorenz z Free University of Bozen a prof. 
Nivedita Prasad z Alice Salomon Hochschule Berlin. 

Z Fakulty sociálních studií přispěli do bohatého odborného programu svými příspěvky 
(1) Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělovás tématem: Intersectionality of Oppression Experienced 
by Single Mothers in Homeless Shelters a (2) Mgr. Ivana Kowaliková s tématem Social 
Support for Seniors by Type of Their Households in Czech Republic. 

Konference se setkala se zájmem a bohatou účastí nejen zástupců participujících univerzit, 
ale i studentů hostující instituce. Příští ERIS konference proběhne na podzim 2019 v Trnavě. 

V. Společné projekty 

 

E. Jovelin z Katolické univerzity v Lille připravil a podal projekt zaměřený na migraci se 6 

univerzitami (Lille, Kuopio, Dornbirn, Hertfordshire, Trento a Olomouc: “Designing an 

educational Program for professionals working with refugees and asylum seekers”. 

http://evis.osu.cz/oldrich-chytil/13386/
http://evis.osu.cz/barbora-grundelova/31230/


M. Pfaller-Rott z KU Eichstätt pracuje s kolegy z Indie na projektu Culturally Competent 

Practice with Refugees and Migrants in India and Germany. 

 

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. 

 


