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I. Schůze členů ERIS 

V roce 2019 se konala 2 setkání zástupců vysokých škol sdružených v ERIS (Evropský 
výzkumný institut sociální práce). Na prvním z nich, 8. dubna 2019 v Ostravě, byly 
projednány vědeckovýzkumné a publikační aktivity institutu, zejména: příprava knihy 
Philosophy and Ethics in Social Work a  distribuce 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 2020 – 2022, včetně obsahového 
plánu anglických čísel odborného časopisu ERIS Journal Winter 1/2019 Editor: prof. Mariusz 

Granosik z Univerzity v Lodži, Polsko, ERIS Journal Summer 4/2019 na téma Social Justice 

and Diversity, editoři: Doris Böhler z FH Vorarlberg v Rakousku a Karen Mills z Univerzity 

Hertfordshire , obsah a editorské zajištění dalších vydání Eris Journal Winter 1/2020 a ERIS 

Journal Summer 4/2020 a dále obsahové a organizační zabezpečení 13. mezinárodní vědecké 
konference ERIS Children in Social Work  pořádané ve dnech 7.-8. listopadu 2019 na 
Trnavské univerzitě v Trnavě.   

Na druhé schůzce, která se konala 6.11. 2019 v Trnavě, projednali účastníci téma příští 14. 
mezinárodní konference Participation : a path to inclusion ?, která se uskuteční 29.9. - 1. 10. 
2020 ve Štrasburku ve Francii. Dále odsouhlasili termín, rámcový program a organizaci 
Mezinárodní jarní školy sociální práce 2020.  

Významná část setkání byla věnována strategii ERIS, na kterou byl zaměřen workshop 
vedený prof. Brianem Littlechildem.  Prezentaci návrhů týkajících se zejména společných 
projektů předložila Univerzita v Lodži zastoupená dr. Anitou Gulczynskou a dr. Marlgorzatou 
Kostrzynskou. K návrhům zástupců partnerských univerzit proběhla diskuze všech 
zúčastněných partnerů.  Ke 4 základním tématům byly vytvořeny pracovní skupiny vedené 
zvolenými zástupci: 
1. Vedení a odpovědnost (struktura, role, zástupci) – Janet Anand, Finsko 
2. Výuka a studium – Sigrid Bathke, Německo 
3. Výzkum, publikační činnost, komunikace – Jelena Petrucijová, Ostravská univerzita 
4. Marketing – Miriam Slaná, Slovensko 
Ke stěžejním tématům budou do příštího setkání v dubnu 2020 v Ostravě vytvořeny na 
základě podnětů partnerů plány práce pro další období. 

 

Členové odsouhlasili přijetí dalšího zájemce o přidružené členství: 
- Ruská státní sociální univerzita v Moskvě. https://rgsu.net/ 
Novým jmenovaným zástupcem za FH Landshut bude prof. Sigrid Bathke, která nahradí od 

léta 2020 prof. Christophera Fedke 

Návrh na zvýšení poplatku za členství v ERIS ze 100€ na 200€ s účinností od r. 2019 byl 

schválen všemi partnery.   

 

https://rgsu.net/


II. Vzdělávací aktivity 

Těžištěm vzdělávacích aktivit byla opět Mezinárodní jarní škola sociální práce, jejíž 13. ročník proběhl 
v Ostravě ve dnech 9. -12. dubna 2019 poprvé v prostorách zrekonstruované budovy FSS OU. Do této 
akce se zapojilo 57 osob, z toho 39 ze zahraničních univerzit - z německého Eichstättu,. Koblenze, 
Brém, Landshutu,anglického Hertfordshire, finského Kuopia, slovenské Trnavy, francouzského 
Lille,  Strasbourgu a Metz, rakouského Dornbirnu, ruské Moskvy a Rostova na Donu a polské Lodže 
a rovněž jsme přivítali studenty z Ruska, Jižní Koreji a Slovenska. 

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. 

V rámci letošní Jarní školy proběhly přednášky a workshop realizované v rámci projektu 
„Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu OU FSS“ (VEDTYM), který je v závěrečné fázi 
udržitelnosti. Konkrétně se jednalo o badatelské odpoledne pro studenty doktorského studia 
s profesorem Brianem Littlechildem z Univerzity Hertfordshire – akademické psaní a výzkum 
a s prof. Mariuszem Granosikem z Polska na téma Výzkum v sociální práci – narativní 
zakotvená teorie. 

 

Internacionalizace vzdělávání studentů z partnerských vysokých škol ERIS: 

Ve sledovaném roce se aktivně zapojilo do výuky na partnerských institucích 5 akademiků 
z Fakulty sociálních studií OU: M. Špiláčková a S. Vávrová  přednášely na Univerzitě v Lodži, K. 
Glumbíková a M. Mikulec na univerzitě UEF v Kuopiu a Š. Dořičáková na Trnavské univerzitě 
v Trnavě. B. Littlechild z University Hertfordshire,  A. G M. Granosik z Univerzity v Lodži, Jutta 
Harrer z KU Eichstätt přednášeli na FSS OU. 

 

III. Publikační aktivity 

ERIS Journal 

Eris Journal – zima 2019 a léto 2019 v anglické verzi  je k dispozici v elektronické a tištěné 
verzi http://www.socialniprace.cz/eng/index.php?sekce=2  

Publikace ERIS 

Byla vydána 5. publikace z řady monografií ERIS: Social Work with Migrants and Refugees 
(Eds. M. Pfaller-Rott, A. Kállay, D. Böhler) 

 

IV. Konference 

Mezinárodní vědecká konference Children in social work.  

Ve dnech 7. – 8. listopadu 2019 proběhla na Trnavské univerzitě v Trnavě konference 
organizovaná Katedrou sociální práce  ve spolupráci s Evropským výzkumným institutem 

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


sociální práce. Významným úvodním momentem byla plenární přednáška Prof. PhDr. Ivety 
Radičové, PhD., která hovořila o nových trendech v moderní společnosti a jejich vlivu na 
novou generaci. Na této vědecké akci zaznělo  množství dalších aktuálních témat zabývajících 
se vzděláváním dětí  pod záštitou Barbary Gasteiger Klicperi z Rakouska a o svých 
zkušenostech s intervencí  s dětmi a rodinami přednášeli významní hosté z Polska. Po 
úvodních přednáškách probíhaly  workshopy, které se zabývaly tématy jako: dítě a jeho 
zdravý vývoj, ochrana dětí a rodiny, diverzita a sociální inkluze, práva dítěte a problematika 
násilí na dětech a nové výzvy pro sociální práci s dítětem a rodinou. Úspěšnou konferenci 
zakončil profesor Emmanuel Jovelin z Francie přednáškou, která byla věnována komparaci 
přístupů k nezletilým bez doprovodu v Evropě.  

 

V. Společné projekty 

 

Fakulta sociálních studií OU podala projekt z Mezinárodního Vyšegrádského fondu “Value 

Building in Social Work Education” ve spolupráci se zahraničními partnery: Trnavskou 

univerzitou v Trnavě (SK) Univerzitou v Lodži (PL), Univerzitou  Warmia and Mazury (PL), 

Budapest Gaspár University (HU) a University of Debrecén (HU). Předmětem projektu je 

tvorba nástrojů pro zvýšení kvality vzdělávání v oblasti sociální práce, tvorba vědeckých 

článků, organizace mezinárodní konference Jarní školy sociální práce a finální konference 

shrnující výsledky projektu.  

 

VI. Web ERIS a propagace 

 

Průběžně byl 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. 

 

 


