
ERIS výroční zpráva za rok 2020 

 

 

I. Schůze členů ERIS 

V roce 2020 proběhla z důvodu protiepidemických opatření 2 setkání zástupců vysokých škol 
sdružených v ERIS (Evropský výzkumný institut sociální práce) online formou. Na prvním 
z nich, 24.6. 2020, byly projednány výsledky jednání jednotlivých pracovních skupin, 
vědeckovýzkumné a publikační aktivity institutu na základě návrhů vytvořených pracovní 
skupinou pro publikační a výzkumnou činnost, jako např. orientace na publikace v PDF 
formátu přístupné studentům bez poplatku, každé 2-3 roky  publikování kompendií 
zaměřených na hlavní témata výzkumu na jednotlivých partnerských institucích, zasílání 
nabídek společných návrhů publikací významným mezinárodním vydavatelstvím. 
Dále byl projednán obsahový plán anglických čísel odborného časopisu ERIS Journal Winter 
1/2021  Forced Migration and Minority Groups, editoři: Prof. Dr. Janet Carter Anand, 
University of Eastern Finland, Finsko a Prof. Dr. Stefan Borrmann, University of Applied 
Sciences at Landshut, Německo  a ERIS Journal Summer 4/2020 na téma “Histories of Social 
Work”, editor: doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D. 

Na druhé schůzce, která se konala 24.9. 2020 rovněž online, projednali účastníci personální 
změny ve jmenovaných zástupcích (nově jmenovanou zástupkyní na Katolické univerzitě 
v Eichstättu se stala prof. Dr. Anette Korntheuer a po 4 letech svého působení v roli 
administrátora ERIS Journal předala dr. Barbora Gřundělová svou funkci studentce FSS OU 
Bc. Kláře Brzezinové. 

Významná část setkání byla věnována strategii ERIS a plánu činnosti pracovních skupin.  
 
Členové vzali na vědomí zrušení přidruženého členství Univerzity Trento a Instutiut für 
Sozialpädagogische Forschung Mainz: 
-  
Novým jmenovaným zástupcem za FH Landshut se stala prof. Sigrid Bathke, která nahradila 

od července 2020 prof. Christophera Fedke.¨ 

 

 

II. Vzdělávací aktivity 

Jarní škola plánovaná na 21.4.-24.4.2020 byla v březnu z důvodu vyhlášení nouzového stavu 
zrušena a byla vytvořena pracovní skupina, která připravila plán pro Jarní školu 2021, která 
bude poprvé realizována pouze online formou. 

 

Internacionalizace vzdělávání studentů z partnerských vysokých škol ERIS: 

Ve sledovaném roce se aktivně nebylo možné realizovat obvyklé fyzické mobility a přednášky 
na partnerských školách, přesto se online formou uskutečnila výuka dr. Dořičákové a 
prezenční výuka doc. Kalendy na Trnavské univerzitě v Trnavě. 



B. Littlechild z University Hertfordshire, A. Gulczynska z University of Lodz a J. Hämäläinen 
z UEF Finsko přednášeli online na FSS OU. 

Pracovní skupina pro výuku předložila návrh na postupné vytváření online modulů 
zaměřených na výzkumné cíle, metodologii publikování odborných článků apod. pro 
doktorské studium  

 

 

III. Publikační aktivity 

ERIS Journal 

Eris Journal – zima 2020 a léto 2020 v anglické verzi  je k dispozici v elektronické a tištěné 
verzi English homepage » Social Work (socialniprace.cz) 

 

 

IV. Konference 

Plánovaná mezinárodní konference ve Strasbourgu byla z důvodu pandemie covid-19 
přeložena do Paříže s termínem konání září 2021. Pořadatelem další mezinárodní konference 
v r. 2022 bude partnerská instituce Ruská státní sociální univerzita v Moskvě. 

 

V. Společné projekty 

V červnu 2020 začala realizace projektu z Mezinárodního Vyšegrádského fondu “Value 

Building in Social Work Education” , který podala FSS OU 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. 

Byla vytvořena pracovní skupina pro komunikaci a propagaci, která bude v pravidelných 
půlročních intervalech dodávat na web aktuální informace o výsledcích a úspěších 
partnerských institucí ve výzkumu, publikační činnosti, inovativních metodách výuky a 
zajišťovat jejich šíření prostřednictvím sociálních médií. 

 

 

http://socialniprace.cz/en/oficialni-stranky-casopisu-english-2/

