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SCHŮZE ČLENŮ ERIS 

V roce 2021 proběhla z důvodu protiepidemických opatření čtyři setkání zástupců vysokých 

škol sdružených v Evropském výzkumném institutu sociální práce (dále „ERIS“)  online formou. 

Na prvním z nich, 12. ledna 2021, bylo hlavním tématem organizování Jarní školy 2021, která 

se poprvé organizovala v online podobě. Dále se členové zabývali edičním plánem ERIS 

Journalu a byla projednána koncepce fungování jednotlivých pracovních skupin. 

Druhá online schůzka zástupů ERIS se konala 13. května 2021. Na této schůzi proběhla 

evaluace Jarní školy 2021. Členové ERIS schválili dva nové individuální členy, a to prof. Detlef 

Bauma a Juttu Harrer-Amersdorfer.  

Další online setkání se uskutečnilo 15. září 2021, kde byl představen nový fromulář pro 

recenzenty článků d ERIS Journalu. Členové ERIS vzali na vědomí informaci o odchodu do 

penze prof. Juhy Hämäläinena, kterého od ledna 2022 nahradí prof. Riita Vornanen. 

Poslední online schůzka proběhla 8. prosince 2021, kde byly projednány zejména další změny 

v členství. Byla přijata žádost dr. Very Taube o individuální členství. Prof. Irena Medjedovic 

z HS Bremen se připojila k ERIS, ve kterém již působí prof. Can Aybek. Členové ERIS vzali 

na vědomí ukončení přidruženého členství PRIGO Havířov, ČR. 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY 

14. ročníku Mezinárodní jarní školy sociální práce, která proběhla ve dnech 28.-

30. dubna 2021 po roční pauze způsobené pandemií COVID-19 poprvé on-line formou, 

se zúčastnilo 30 prezentujících studentů z 11 zemí v 9 paralelních sekcích a 98 pasivních 

účastníků z 8 zemí. 

Odborný program byl věnován příspěvkům studentů týkajících se disertačních či diplomových 

prací, diskuzemi s učiteli, skupinovým a individuálním konzultacím. Obdobně jako v minulých 

letech program zahrnoval 2 odborné přednášky a 5 paralelně probíhajících workshopů, 

na kterých se aktivně podílelo 35 účastníků. 20 akademiků z 8 zemí se podílelo 

na moderování sekcí, diskuzích a individuálních konzultacích. 

Díky spolupráci s Centrem informačních technologií OU a Centrem marketingu a komunikace 

OU můžeme nabídnout nahrávky všech sekcí, přednášek a workshopů těm zájemcům, kteří 

je z důvodu paralelního konání nestihli. 

Mezinárodní jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského 

studia 2021 / Evropský výzkumný institut sociální práce (osu.cz) 

https://cit.osu.cz/
https://www.osu.cz/centrum-marketingu-a-komunikace/
https://www.osu.cz/centrum-marketingu-a-komunikace/
https://evis.osu.cz/26149/jarni-skola-socialni-prace-v-evrope-pro-studenty-mgr-a-phd-studia-2021/
https://evis.osu.cz/26149/jarni-skola-socialni-prace-v-evrope-pro-studenty-mgr-a-phd-studia-2021/
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INTERNACIONALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ 

Z PARTNERSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL ERIS 
V roce 2021 bylo opět s ohledem na epidemiologickou situaci složitější realizovat obvyklé 

fyzické mobility a přednášet na partnerských školách. Vyučující FSS OU se s danou situací 

vypořádali a uskutečnili několik online přednášek pro studenty na partnerských univerzitách.  

Doc. Marie Špiláčková přednášela pro studenty polské univerzity v Lodzi, dr. Pavlína 

Rabasová pro stduenty Kolping Univerzit v Litvě, dr. Kateřina Glumbíková v UEF Finsko. 

Prof. Brian Littlechild z University Hertfordshire, dr. Anita Gulczynska spolu s dr. Malgorzatou 

Kostrzyńskou z University of Lodz a prof. Juha Hämäläinen z UEF Finsko přednášeli pro 

studenty FSS OU online formou. 

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY 

ERIS Journal 

Winter Issue 1/2021 – editoři: Janet Anand and Stefan Borrmann. Téma:  ‘Forced Migration 

and Minority Groups’. 7 odborných článků, 2 výzkumné zprávy. 

 

Summer Issue 4/2021 – editor: Marie Špiláčková. Téma: ‘Histories of social work’. 9 odborných 

článů, 1 knižní recenze.  

 

Eris Journal – zima 2021 a léto 2021 v anglické verzi je k dispozici na stránkách časopisu 

English homepage » Social Work (socialniprace.cz) 

KONFERENCE 

Mezinárodní sympozium Participace: cesta k inkluzi? 

Podzimní konference ERIS 2021, která se měla původně konat v září 2020 ve Štrasburku, 

se nakonec uskutečnila na pařížské CNAM (Conservatoire national des arts et métiers, česky 

Národní konzervatoř umění a řemesel) ve dnech 28.–30. září 2021. Téměř čtyřicítka 

přednášejících, vědců a studentů z několika partnerských univerzit se sešla, aby mohla 

diskutovat o tématu, které je pro současnou praxi sociální práce i další studijní oblasti 

(pedagogika, právo, politologie, životní prostředí atd.) velmi důležitým – Participace: cesta 

k inkluzi. Vzhledem k situaci v souvislosti s koronavirem se mnozí rozhodli zúčastnit on-line, 

což navzdory technickým problémům umožnilo větší zapojení a širší publikum.  

Hlavní přednášky a sympozia se opírala o filozofické a etické vhledy i o řadu praktických 

příkladů z výzkumu a zkoumala vztah mezi participací a inkluzí v nejrůznějších oblastech, jako 

je např. ochrana dětí, migrace, stárnutí populace, vzdělávání (inkluze ve školách a vzdělávání 

v sociální práci), komunitní práce, gender, občanská společnost a demokracie. Doufáme, že 

tato konference bude mezníkem v teoretickém pojetí participace a inkluze, dvou konceptů, 

https://socialniprace.cz/en/homepage/
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které jsou v sociální politice na národní i evropské úrovni používány velmi liberálně a se silnou 

pozitivní konotací, ale kterým obvykle chybí opora ve výzkumu. 

SPOLEČNÉ PROJEKTY 

Fakulta sociálních studií byla hlavním řešitelem projektu „Values Building in Social Work 

Education“ (n. 21930161) realizovaném v období 06/2020 až 12/2021. V realizačním týmu pod 

vedením doc. PhDr. Jeleny Petrucijové, CSc. a Mgr. et Mgr. Kateřiny Glumbíkové, Ph.D. byli 

akademičtí pracovníci ze 4 dalších univerzit ze zemí visegrádské čtyřky (V4) – Trnavské 

univerzity v Trnavě (SK), Univerzity v Lodži (PL), Univerzity v Olštýně (PL) a Univerzity Károli 

Gaspár v Budapešti (HU). 

V rámci projektu proběhl výzkum, evaluace výchovy k hodnotám ve studijních programech 

sociální práce na univerzitách V4 a návrh inovací ve vzdělávání. I přes překážky způsobené 

protiepidemickými opatřeními se podařilo realizovat všechny plánované výstupy projektu. Patří 

mezi ně mimo jiné 2 odborné články: 

• Glumbíková, K., Petrucijová, J., Kantowicz, E., Kamińska-Jatczak, I., Slaná, M., 

Molnárová Letovancová, K., Féher, B., Valýi, R., Ciczkowska-Giedziun, M. 

a Zmysłowska, M. Values Building in Social Work Education in Visegrad Countries: 

Integrated Approach. Sustainability. 2021, 13(9), ISSN 2071-

1050. (https://www.mdpi.com/2071-1050/13/9/5222), 

• Petrucijová, J., Glumbíková, K., Kantowicz, E., Slaná, M., Féhér, B., Kamińska-

Jatczak, I., Molnárová-Letovancová, K. Challenges in Values Education in Social 

Work: The Case of the Visegrad Four Countries. Social Work Education. Sublitted. 

2021. ISSN 0261-

5479 (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02615479.2021.2022117), 

• a publikace Petrucijová, J., Glumbíková K., Féher B., Vályi R., Ciczkowska-

Giedziun M., Kamińska-Jatczak I., Kantowicz E., Zmysłowska M., Marynowicz-

Hetka E., Slaná M., Molnárová Letovancová K. Values Building Toolkit in Social Work 

Education. Ostrava: University of Ostrava, 2021. ISBN 978-80-7599-289-5/em>, která 

na základě výsledků výzkumu navrhuje inovace v podobě metod a technik, jenž 

přispívají ke zkvalitnění vzdělávacího procesu v oblasti budování hodnot a pilotní 

návrhy konkrétních metod a technik pro její inovaci a optimalizaci. Tato publikace 

také obsahuje ověřený inventář pro (sebe)evaluaci hodnot studentů sociální práce, 

který je výstupem validačního a kvantitativního a kvalitativního výzkumu více než 

400 studentů sociální práce ze zemí V4<. 

Výstupy projektu jsou dostupné na webové stránce projektu. 

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska 

prostřednictvím Visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. 

Posláním fondu je rozvíjet myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě. 

https://www.mdpi.com/2071-1050/13/9/5222
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02615479.2021.2022117
https://fss.osu.cz/vbiswe/
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www.visegradfund.org 

 

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. 

 

https://www.visegradfund.org/

