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ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ POLITIKA
ČR
Z mezinárodního workshopu "Sociální politika 2016 - Nové výzvy v nejisté
době" v Praze. / BARÁK, Vladimír
In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.11, č. 2 (2017), s. 28-29.:obr.
Záznam z konference (24.11.2016), konané v rámci projektu Komparace, inovace a
diverzifikace sociálně-vědních předmětů, vedlejší specializace Hospodářská a sociální politika s akcentem na potřeby studentů. Řešitelem projektu je prof. Ing. Vojtěch Krebs,
CSc.
Deskriptory: ČR; konference; politika sociální; styky mezinárodní; projekty; věda; studenti

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
ČR
Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí. / LANGER, Radim
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 3(2017), s. 25-30.
Posudkové komise (PK MPSV) jsou zajímavým fenoménem sociální oblasti. a zůstávaají
přes určité problémy stabilizujícím prvkem posudkové činnosti v sociální sféře. Historie
PK MPSV. Jak jsou PK MPSV organizovány., co posuzují, jak v praxi fungují. Náležitosti
posudku.
Deskriptory: ČR; služba posudková
ČR; Albánie
Mezinárodní smlouva mezi ČR a Albánskou republikou.
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 3(2017), s. 34.
Dne 1. února 2017 vstoupila v platnost smlouva mezi ČR a Albánií o sociálním zabezpečení.
Deskriptory: ČR; styky mezinárodní; dohody; zab. sociální

DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
ČR
Mikroekonomická analýza malé důchodové reformy v České republice (tzv. I. pilíř). / VOPÁTEK, Jiří
In: Politická ekonomie. - č. 1 (2017), s. 96-118.:tab., -lit.
Analýza kvantifikovaného vývoje solidarity a ekvivalence v průběžném důchodovém systému před a po tzv. malé důchodové reformě v časové řadě 2005-2016 v ČR u základní
důchodové dávky - starobního důchodu.
Dostupné z: https://www.vse.cz/polek/1129
Deskriptory: ČR; zab. důchodové; 1. pilíř; teorie; důchod starobní; základ vyměřovací;
výpočet; metody; solidarita; systém; poměr náhradový; c-Průša, Ladislav; c-Jahoda, Robert
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ČR
Výše řádného starobního důchodu s parametry pro rok 2017. / VOPÁTEK, Jiří
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 3 (2017), s. 14-19.:tab.
Deskriptory: ČR; zab. důchodové; důchod starobní; výpočet; poměr náhradový; odchod
do důchodu; hranice věková; základ vyměřovací
ČR
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění za r. 2016. / POLÍVKOVÁ,
Dagmar
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 4 (2017), s. 9-14.:tab.
Deskriptory: ČR; zab. důchodové; správa; informace; seznamy

NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
ČR
Ošetřovné. / CIMLEROVÁ, Květoslava - CHOTĚBORSKÁ, Šárka
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 3 (2017), s. 7-12.
Na příkladech jsou vysvětleny podmínky nároku na ošetřovné, které je jednou z dávek
poskytovaných ze systému nemocenského pojištění při řešení krátkodové nepříznivé sociální situace spojené s nemocí dítěte nebo člena domácnosti.
Deskriptory: ČR; ošetřovné; podmínky nároku
ČR
Sčítání příjmů a placení pojistného na zdravotní pojištění. / DANĚK, Antonín
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 3 (2017), s. 13-16.
Zásady při posuzování souběžných příjmů. Problémové situace. Souběh zaměstnání se
samostatnou výdělečnou činností.
Deskriptory: ČR; pojištění zdravotní; příjmy; souběh; zaměstnání vedlejší
ČR
Uchazeči o zaměstnání. / DANĚK, Antonín
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 3 (2017), s. 22-25.
Uchazeči o zaměstnání a zdravotní pojištění. Evidence na úřadě práce po část kalendářního měsíce. Ukončení zaměstnání nebo podnikání. Onemocnění zaměstnance v ochranné
lhůtě.
Deskriptory: ČR; uchazeči o práci; pojištění zdravotní; základ vyměřovací; ukončení zaměstnání; nemocenské
ČR
Zdravotní pojištění v roce 2017 v číslech a datech. / DANĚK, Antonín
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 3 (2017), s. 31-33.
Deskriptory: ČR; pojištění zdravotní; zaměstnavatelé; základ vyměřovací; pojistné;
samostatní
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ČR
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí. / DANĚK, Antonín
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 3 (2017), s. 34-35.
Deskriptory: ČR; pojištění zdravotní; základ vyměřovací
ČR
Právo zdravotní pojišťovny na náhradu nákladů na léčení v souvislosti s pracovním úrazem. / BUKOVJAN, Petr
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 3 (2017), s. 47-50.
Deskriptory: ČR; pojištění zdravotní; úrazy pracovní
ČR
Budou mít kraje na zvýšení platů zdravotníků v nemocnicích? / VÍTKOVÁ, Eva
In: Moderní obec. - č. 4 (2017), s. 12-15.
Deskriptory: ČR; zdravotníci; zdravotnictví; mzdy; odměňování; financování; kraje
ČR
Nemocenské při dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu. / MAREK,
David
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 4 (2017), s. 9-11.
Dostupné
z:
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/2733722F-9A3D-47D9-BC8962FBA7D21EB0/15844/str911.pdf
Deskriptory: ČR; nemocenské; podmínky nároku; úrazy pracovní; neschopnost pracovní
ČR
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění. / CIMLEROVÁ, Květoslava - CHOTĚBORSKÁ, Šárka
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 4 (2017), s. 11-14.
Deskriptory: zab. nemocenské; pojištění; pojistné; dohody; práce konané mimo pracovní
poměr; podmínky nároku
ČR
Musí občan platit pojistné, i když nemá příjem? / DANĚK, Antonín
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 4 (2017), s. 15-17.
Deskriptory: ČR; pojištění zdravotní; pojistné; zaměstnanci; příjmy; samostatní; osoby
ČR
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2017. / DANĚK, Antonín
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 4 (2017), s. 17-21.
Deskriptory: ČR; dohody; pojištění zdravotní; osoby; základ vyměřovací
ČR
Odvod zdravotního pojištění u jednatelů s.r.o. / KLÍMOVÁ, Růžena
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 4 (2017), s. 21-22.
Deskriptory: ČR; pojištění zdravotní; pojistné; příjmy
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ČR
Poměrná část minima ve specifických situacích. / DANĚK, Antonín
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 4 (2017), s. 30-32.
Jak se může specifická okolnost projevit v souvislosti s placením pojistného na zdravotní
pojištění, případně při řešení pojistného vztahu. Problematika je vysvětlena formou
příkladů.
Deskriptory: ČR; pojištění zdravotní; mzda minimální; základ vyměřovací; pojistné
ČR
Důsledky změn věkové struktury obyvatelstva na vývoj nákladů na poskytování
zdravotní péče. / PRŮŠA, Ladislav
In: Demografie. - Roč.59, č. 1 (2017), s. 33-48.:obr.,tab.,-lit.
Autor provádí rozbor dat ve vztahu k udržitelnosti financování zdravotnictví. Charakterizuje determinanty vývoje nákladů na zdravotní péči a následně za využití regresní
přímky prezentuje odhad očekávaného vývoje nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči do roku 2030. Na základě publikovaných propočtů je zřejmé, že dojde k výraznému nárůstu výdajů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči.
Dostupné
z:
https://www.czso.cz/documents/10180/46203820/Pr%C5%AF
%C5%A1a.pdf/dae66cdf-ea8b-4d4b-8644-fef6663186ae?version=1.0
Deskriptory: ČR; péče zdravotní; struktura populace; stárnutí; výdaje; prognózování;
zdravotnictví; ukazatele; statistika; demografie; VÚPSV; financování; vývoj; ženy; gender; mzda průměrná; mzda minimální; základ vyměřovací

DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ

ČR
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v demografických souvislostech. / Höhne, Sylva
In: Demografie. - Roč.59, č. 1 (2017), s. 5-22.:obr.,tab.,-lit.
Autorka poukazuje na měnící se strukturu příjemců rodičovského příspěvku v souvislosti
s demografickými i jinými změnami ve společnosti. Z analýzy dat z období 2001-2015 je
zřejmé určité zkracování doby pobírání příspěvku, nicméně zájem o jeho čerpání až do 3
let věku dítěte přetrvává.
Dostupné
z:
https://www.czso.cz/documents/10180/46203820/H
%C3%B6hne.pdf/53e76ce6-1bc9-4935-9624-8d71be3ce8d1?version=1.0
Deskriptory: ČR; příspěvek rodičovský; demografie; politika populační; VÚPSV; zákonodárství; porodnost; skupiny věkové; zařízení péče o děti; zařízení předškolní; služby; výzkum; statistika; rodičovství; plánování rodiny; zaměstnanost; matky; práce-matky; vývoj
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ÚRAZOVÉ ZABEZPEČENÍ
ČR
Kdy zaměstnavatel nehradí škodu za pracovní úraz. / JOUZA, Ladislav
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 3 (2017), s. 29-31.
Deskriptory: ČR; úrazy pracovní; bezpečnost práce; podmínky nároku; kompenzace
ČR
Valorizace náhrad pro zdravotně poškozené zaměstnance nebo jejich pozůstalé
od 1. ledna 2017. / FETTER, Richard W.
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 3 (2017), s. 32-33.
Deskriptory: ČR; zab. úrazové; choroby z povolání; úrazy pracovní; kompenzace; valorizace; zvýšení; výpočet; podmínky nároku

ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI
ČR
Nemoc a poskytování podpory v nezaměstnanosti. / BIČÁKOVÁ, Olga
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 3 (2017), s. 26-28.
Právo na zaměstnání a právní překážky pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání.
Ochranná lhůta a nemoc po jejím uplynutí. Nemco uchazeče o zaměstnání vykonávajícího
nekolidující a krátkodobé zaměstnání. Doba trvání dočasné pracovní neschopnosti jako
náhradní doba zaměstnání.
Dostupné
z:
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/6823CE73-38A5-40EA-9DB632FAD750E8BC/15467/NP_3_2017_st2628.pdf
Deskriptory: ČR; uchazeči o práci; nemocní; neschopnost pracovní; zab. v nezaměstnanosti; podmínky nároku

SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY

ČR
Pár slov o důstojnosti. / ZINDELOVÁ, Michaela
In: MŮŽEŠ. - č. 4 (2017), s. 11-13.:obr.
O fungování lůžkového hospice Dobrého pastýře v Čerčanech.
Celé číslo asopisu dostupné z: http://www.muzes.cz/getattachment/e7de1e42-8b1d4eac-840a-060ee0018d93/
Deskriptory: ČR; péče dlouhodobá; staří; stárnutí; nemocní; služby sociální
mezinárodní; ČR
Co nás čeká v 21. století. Globalizace. / TOMEŠ, Igor
In: Listy sociální práce. - Roč.5, č. 9 (2017), s. 5-6.
Deskriptory: Mezinárodní; ČR; globalizace; služby sociální; bohatí; chudí; chudoba; mzda
minimální; potřeby sociální
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ČR
Školská sociální práce. 2.díl. / HURYCHOVÁ, Eva
In: Listy sociální práce. - Roč.5, č. 9 (2017), s. 10-11.:obr., -lit.
Deskriptory: ČR; práce sociální; školství; žáci; kariéra profesionální; pracovníci sociální
Nizozemí
Dobrá praxe z Nizozemska. Kampaň Sociální práci dělejme s pomocí sociálních
pracovníků. / HORECKÝ, Jiří
In: Listy sociální práce. - Roč.5, č. 9 (2017), s. 12-13.
Deskriptory: Nizozemí; práce sociální; pracovníci sociální
ČR
Etická dilemata v praxi - výstupy z kazuistických setkání sociálních pracovníků. / HEJLOVÁ, Magdaléna - VINKLEROVÁ, Marie
In: Listy sociální práce. - Roč.5, č. 9 (2017), s. 15-16.: -lit.
Deskriptory: ČR; práce sociální; pracovníci sociální; metody; morálka
ČR
Vliv sociálních pracovníků na vztahové vazby ohroženého dítěte. /ZAPLATÍLKOVÁ,
Hana
In: Listy sociální práce. - Roč.5, č. 9 (2017), s. 18-20.
Deskriptory: ČR; práce sociální; pracovníci sociální; děti ohrožené; ochrana sociálněprávní; výchova mimo vlastní rodinu; péče pěstounská
Slovensko
Reflektovanie sociálnej práce sociálnymi pracovníkmi pracujúcimi s azylantmi a
s cudzincami, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana. / ŽÁKOVÁ, Martina STRÝČKOVÁ, Daniela
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.17, č. 2 (2017), s. 19-29.:tab., -lit.
Deskriptory: cizinci; práce sociální; pracovníci sociální; šetření; výzkum
ČR
Přístupy uplatňováné v sociální práci: eklektismus teoreticých východisek a různorodost praxe očima studentů sociální práce. / ŠŤASTNÁ, Jaroslava - KŘÍŽOVÁ,
Eva
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.17, č. 2 (2017), s. 30-41.
Deskriptory: ČR; práce sociální; metody; teorie; studenti; kariéra profesionální
ČR
Reflektivní praxe v sociální práci: diskuse na příkladu sociální práce s lidmi v
hmotné nouzi. / HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.17, č. 2 (2017), s. 42-57.
Cílem stati je přispět k prohloubení pochopení podstaty reflektivní praxe a významu jejího
uplatňování sociálními pracovníky při jejich každodenní práci s klienty, a to s využitím
příkladu sociální práce s lidmi v hmotné nouzi (HN). Jelikož v České republice není doposud mezi sociálními pracovníky povědomí o tom, co reflektivní praxe je, stále dostatečně
rozšířeno, je pojem reflektivní praxe představen poměrně rozsáhle. Východiskem je reflektivní praxe v pojetí Fook a Gardner: od jejího teoretického zakotvení, přes praktické
přínosy, až po nástroje a postupy jejího uplatňování v praxi. V kontextu reflektivní praxe,
resp. její absence, je pak zvažován současný výkon sociální práce s lidmi v HN zajišťovaný Úřadem práce ČR. Při tom jsou reflexivně využity zkušenosti autorek z jejich vý-
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zkumných, publikačních, metodických a vzdělávacích aktivit zaměřených na sociální práci
s lidmi v HN, které probíhaly v létech 2012–2015. V závěru textu jsou pak diskutovány
možné přínosy a rovněž rizika případného zavedení postupů reflektivní praxe do prostředí
sociální práce s lidmi v HN vykonávané na kontaktních pracovištích ÚP ČR.
Deskriptory: ČR; práce sociální; pracovníci sociální; metody; teorie; potřebnost; chudí;
chudoba; VÚPSV

POSTIŽENÍ OBČANÉ

ČR
(Ne)vítaná novela. / GÁLIS, Radek
In: MŮŽEŠ. - č. 4 (2017), s. 14-15.:obr.
Chystaná aktualizace zákoníku práce upravuje i podmínky práce z domova - benefitu,
který často pomáhá lidem s postižením obstát na otevřeném trhu práce. Zkušenosti osob
se zdravotním postižením.
Celé číslo asopisu dostupné z: http://www.muzes.cz/getattachment/e7de1e42-8b1d4eac-840a-060ee0018d93/
Deskriptory: ČR; právo pracovní; práce netypická; postižení; flexibilita pracovní
ČR
Znaky pro měsíce a dny v českém znakovém jazyce a jejich motivace.
/OKROUHLÍKOVÁ, Lenka
In: Speciální pedagogika. - Roč.27, č. 1 (2017), s. 3-30.:obr., -lit.
Deskriptory: ČR; pedagogika speciální; postižení; postižení sluchově; pomůcky
ČR
Vybrané determinanty ovlivňující zapojení se do pohybových aktivit dětí a mládeže s tělesným postižením (pilotní studie). / KUČERA, Martin - JEŠINA, Ondřej KUDLÁČEK, Martin - KALMAN, Michal - MIKESKA, Daniel
In: Speciální pedagogika. - Roč.27, č. 1 (2017), s. 45-59.:tab., -lit.
Dílčí výsledky pilotního šetření zahrnutého do longitudinálního mezinárodního systému
Health Behaviour in School-aged Children (HBSC).
Deskriptory: ČR; děti; mládež; postižení; postižení tělesně; integrace; styl životní; šetření; výzkum; žáci
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PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY

ČR
Křivá obvinění mezi rodiči jako nástroj v rodičovském konfliktu. /ROGALEWICZOVÁ, Romana
In: Právo a rodina. - Roč.19, č. 3 (2017), s. 12-17.
Deskriptory: ČR; rodina problémová; násilí v rodině; rozvody; řízení soudní
ČR
Přispěje trest odnětí svobody za zanedbání výživy k nápravě povinného? (1.).
/MINDLOVÁ, Veronika
In: Právo a rodina. - Roč.19, č. 3 (2017), s. 19-24 Pokrač.:tab.
Deskriptory: ČR; výživné; řízení soudní; právo trestní
ČR
Program VašeVýživné.cz - hledání cesty k systémovému řešení problému
dlužného výživného. / BROŽ, František
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 3 (2017), s. 7-8.
O prvním programu v České republice, který spustila Asociace neúplných rodin (ANR).
Nabízí možnost mediace, konzultace s psychologem a případné zajištění vymáhání dluhu
na výživném.
Deskriptory: ČR; výživné; projekty; rodina neúplná; poradenství
ČR
Attachment: Trend v sociálně-právní ochraně dětí. / ČERNÁ, Ria
In: Listy sociální práce. - Roč.5, č. 9 (2017), s. 7.
Deskriptory: ČR; výchova mimo vlastní rodinu; práce sociální; pracovníci sociální; ochrana sociálně-právní
SIG: uložené 2040
ČR
Podpora rodin s dětmi prostřednictvím daňově dávkového systému. / ŠATAVA, Jiří
Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, v.v. i., 2016. - 24 s.
Stát může finančně podpořit domácnosti s nezaopatřenými dětmi, respektive s nejmladším dítětem od 1 do 3 let, snížením jejich daňové zátěže nebo zvýšením sociálních
dávek, které tyto domácnosti pobírají. Oba způsoby podpory zvyšují jejich čistou mzdu.
Tato studie poskytuje evidenci o výši finanční podpory domácností s dětmi a opatřeních,
které ji limitují.
Dostupné on-line na: http://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_5_2016_Danova_podpora_rodin_s_detmi/IDEA_Studie_5_2016_Danova_podpora_rodin_s_detmi.html#p=6
Deskriptory: ČR; politika populační; rodina; domácnosti; děti; daně z příjmu; dávky; výhody; zab. sociální; pojištění zdravotní
SIG: uložené 2043
EU
Proč ženy v Evropě nechtějí mít více dětí? / DOEPKE, Matthias - KINDERMANN, Fabian
Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, v.v. i., 2017. - 16 s. - ISBN 978-80-7344-406-8.
Evropa se nachází v hluboké demografické krizi. Mnoho zemí se potýká s extrémně nízkou porodností i přesto, že jednotlivé vlády se snaží skrze různá opatření občany motivovat k tomu, aby měli dětí více. Data z 19 evropských zemí ukazují, že nízká po12

rodnost souvisí s neshodou partnerů mít či nemít dítě. Tato studie potvrzuje, že neshoda
partnerů je hlavním faktorem nízké porodnosti napříč Evropou. Politika snižování zátěže v
péči o dítě zaměřená na ženy může být až dvakrát efektivnější ve zvýšení porodnosti než
obecná podpora pro rodiny s dětmi.
Dostupné
on-line
na:
https://idea.cergeei.cz/files/IDEA_Studie_1_2017_Proc_zeny_v_Evrope_nechteji_mit_vice_deti//IDEA_Stu
die_1_2017_Proc_zeny_v_Evrope_nechteji_mit_vice_deti.html
Deskriptory: EU; chování demografické; porodnost; rodičovství
SIG: uložené 2044
ČR
Rovnost žen a mužů v nedohlednu.Monitorovací zpráva Social Watch k genderové rovnosti 2017. / MOTTLOVÁ, Markéta [EDI]
Praha: Social Watch 2017, 2017. - 7 s.
Předkládaná monitorovací zpráva Social Watch k genderové rovnosti se věnuje dvěma
palčivým problémům současnosti, jakými jsou feminizace chudoby (postavení sólo matek
a seniorek) a násilí na ženách a migrantkách. Jedná se současně o témata, která jsou
součástí 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs ľ Sustainable Development Goals) ľ Cíle 1
Konec chudoby a Cíle 5 Rovnost mužů a žen.
Dostupné 8.3.2017 z: http://www.socialwatch.cz/wp-content/uploads/Social-WatchZprava-gender-2017.pdf
Deskriptory: ČR; ženy; rovnost; gender; chudoba; matky osamělé; osoby migrující
ČR
"Zvláštní složka" jako součást dokumentace o poskytování sociálně-právní
ochrany dětí. / KŘÍSTEK, Adam
In: Listy sociální práce. - Roč.5, č. 9 (2017), s. 8-9.
Deskriptory: ČR; ochrana sociálně-právní; děti; zákonodárství
ČR
Poručenství - nelehká úloha orgánů sociálně-právní ochrany dětí. / NOVOTNÁ,
Věra
In: Právo a rodina. - Roč.19, č. 4 (2017), s. 1-5.
Deskriptory: ČR; děti; sirotci; ochrana sociálně-právní; děti ohrožené; děti opuštěné; pečovatelé; zákonodárství
ČR
Polemika nad bydlištěm ve vztahu k veřejnému opatrovnictví zletilých osob nekončí... /RITTICHOVÁ, Barbora
In: Právo a rodina. - Roč.19, č. 4 (2017), s. 12-14.
Deskriptory: ČR; opatrovnictví; zákonodárství; řízení soudní; obce; bydlení
ČR
Zprostředkování mezinárodního osvojení dítěte do ciziny (1.). / SKORUŠOVÁ, Lucia - SÁZAVSKÁ, Kateřina
In: Právo a rodina. - Roč.19, č. 4 (2017), s. 15-18.
Deskriptory: ČR; styky mezinárodní; děti; adopce
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ČR
Přispěje trest odnění svobody za zanedbání výživy k nápravě povinného?
(2.). /MINDLOVÁ, Veronika
In: Právo a rodina. - Roč.19, č. 4 (2017), s. 19-21.:tab.
Deskriptory: ČR; výživné; vězni; příjmy
ČR
Předání dítěte do péče jednoho rodiče předběžným opatřením. / RUSÝ, Pavel
In: Právo a rodina. - Roč.19, č. 4 (2017), s. 22-24.
Deskriptory: ČR; děti; ochrana sociálně-právní; rodičovství; právo občanské; dohody;
řízení soudní
ČR
Česká rodinná politika - podpora rodin s nezaopatřenými dětmi a autonomie rodiny. / KUCHAŘOVÁ, Věra - NEŠPOROVÁ, Olga
In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.11, č. 2 (2017), s. 2-13.:tab., -lit.
Rodinná politika po roce 1989. Základní principy a cíle rodinné politiky. Princip autonomie. Princip subsidiarity a participace. Ideál fungující rodiny. Finanční podpora rodin s nezaopatřenými dětmi. Služby vzdělávání a denní péče o děti. Vývoj názorů na opatření rodinné politiky - finanční i nefinanční.
Deskriptory: ČR; rodina; politika populační; historie; vývoj; financování; dávky; zařízení
péče o děti; zařízení předškolní; mínění veřejné; šetření; výzkum; VÚPSV
ČR
Třebíč má už tři Family Pointy. / MACHALOVÁ, Martina
In: Veřejná správa. - Roč.28, č. 8 (2017), s. 19-21.:obr.
Informace o fungování tzv. Family Pointu - veřejné nízkoprahové službě přátelské rodině
v Třebíči.
Deskriptory: ČR; politika populační; služby sociální; rodina; projekty; obce
ČR
Mediální obraz střídavé péče. / TAŠEVSKÁ, Ivana
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.17, č. 2 (2017), s. 58-70.:obr.,tab.,-lit.
Výsledky kvalitativní a kvantitativní analýzy vybraných médií a odborných prací, vydávaných v České republice po roce 2011, tedy v období významných změn v legislativě
týkající se střídavé péče.
Deskriptory: ČR; rodičovství; rodina problémová; informace; výzkum; šetření; mínění
veřejné
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ETNICKÉ SKUPINY

ČR
Vzdělávání romských dívek a chlapců na 1. stupni ZŠ z učitelské perspektivy.
/SMETÁČKOVÁ, Irena
In: Speciální pedagogika. - Roč.27, č. 1 (2017), s. 31-44.:obr., -lit.
Výsledky výzkumu, který se zabýval názory učitelů na školní úspěšnost romských a neromských dívek a chlapců na 1. stupni základních škol. Pozornost byla zaměřena na existenci etnických a genderových stereotypů v postojích a chování vyučujících i samotných
dětí.
Deskriptory: ČR; Romové; školství; vzdělávání; žáci; pedagogové; výzkum; skupiny
etnické
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EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ

ČR
Daňové aktuality. / TREZZIOVÁ, Dana - KOUBOVÁ, Lucie
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 3 (2017), s. 7-8.
Deskriptory: ČR; daně; daně z příjmu; zab. důchodové; 2. pilíř; pojistné
ČR
Příjmy a výdaje spolupracujících osob. / ELIS, František
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 4 (2017), s. 15-19.
Deskriptory: ČR; daně z příjmu; podnikání soukromé; rodina; příjmy; výdaje
ČR
Návratnost výběru daní z příjmů osob samostatně výdělečně činných z pohledu
státu. /ŘÍHOVÁ, Lenka
In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.11, č. 2 (2017), s. 14-21.:obr.,tab.,-lit.
Vyčíslení výdajů státu na výběr daní z příjmů, tedy výdajů finančních úřadů spojených s
inkasem daně z příjmů OSVČ a jejich porovnání s příjmy státu z činnosti těchto subjektů
a ke zjištění návratnosti jejich činnosti z makroekonomického hlediska. Studie dále poukazuje na alarmující situaci vysokého podílu OSVČ na ekonomicky aktivním obyvatelstvu
pomocí výpočtu změny příjmů a výdajů státu při snížení podílu na úroveň v ekonomicky
silných zemích za stávajícího daňového systému, včetně predikce tohoto vývoje v letech
2016-2020.
Deskriptory: ČR; daně z příjmu; samostatní; rozpočet státní; výdaje; příjmy; VÚPSV;
statistika

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY

SIG: uložené 2041
ČR
Dopad daní a dávek na příjmovou nerovnost a relativní chudobu v České repub lice. /JANSKÝ, Petr - KALÍŠKOVÁ, Klára - MÜNICH, Daniel
Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, v.v. i., 2016. - 18 s. - ISBN 978-80-7344-371-9.
Česká republika patří k zemím s nejnižšími příjmovými nerovnostmi mezi obyvateli a
nejnižší mírou relativní chudoby v Evropě i ve světě. Údaje z reprezentativních šetření o
příjmech a výdajích domácností ukazují, že český daňově-dávkový systém příjmovou nerovnost a míru ohrožení relativní chudobou v ČR ovlivňuje poměrně málo. Určující jsou v
dané souvislosti především relativně malé rozdíly v hrubých příjmech, v čemž hraje důležitou roli systém starobních důchodů. Při snižování relativní příjmové nerovnosti a celkové mezery chudoby se jako potenciálně nejefektivnější jeví dávky v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení). Jako nejefektivnější nástroj snižování míry
ohrožení relativní příjmovou chudobou se jeví přídavky na děti.
Dostupné
on-line
na:
https://idea.cergeei.cz/files/IDEA_Studie_7_2016_Dopad_dani_a_davek_na_chudobu/IDEA_Studie_7_201
6_Dopad_dani_a_davek_na_chudobu.html
Deskriptory: ČR; chudoba; příjmy; nerovnost; daně; dávky
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ČR
Vnitřní periferie v Česku: Multidimenzionalita sociálního vyloučení ve venkovských oblastech. / BERNARD, Josef - ŠIMON, Martin
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - Roč.53, č. 1 (2017), s. 327.:obr.,tab.,-lit.
I v Česku dochází nejen ve městském, ale i ve venkovském území ke kumulaci různých
forem sociálního znevýhodnění, jak ukazují akademické výzkumy nebo mapování sociálního vyloučení pro účely veřejné správy. Text nejprve stručně shrnuje vybrané přístupy
ke konceptualizaci periferního území a prostorového sociálního znevýhodnění a vybrané
výzkumy periferií, potažmo periferizace v Česku. Poté představuje vlastní přístup k vymezení periferií, který je založen na odvození čtyř samostatných dimenzí znevýhodnění.
Tři dimenze jsou založeny na analýze socioekonomických dat a čtvrtá dimenze je založena na analýze prostorové dostupnosti. Následně jsou popsány charakteristiky jednotlivých typů periferních území a diskutovány jejich obecné a specifické znaky.
Dostupné z:
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/a9b9e855f53a662930bc8d33d176437ff5bca786_17-102Bernard18.indd.pdf
Deskriptory: ČR; vyloučení sociální; skupiny znevýhodněné

PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY

ČR
Náležitosti mzdového listu. / KLÍMOVÁ, Růžena
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 3 (2017), s. 17-23.
Deskriptory: ČR; mzdy; seznamy; informace
SIG: uložené 2042
ČR
Daňový systém snižuje motivaci matek s menšími dětmi k práci: Doporučení a
jeho vyhodnocení. / ŠATAVA, Jiří
Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, v.v. i., 2016. - 32 s. - ISBN 978-80-7344-402-0.
Nastavení celkového zdanění práce, tj. daně z příjmu fyzických osob a pojistných odvodů
na sociální a zdravotní pojištění, v ČR vysoce zatěžuje i relativně nízké výdělky tzv.
druhých vydělávajících v domácnostech, tedy partnerů s nižším výdělkem. Pracovní aktivita těchto lidí je přitom na výši zdanění zpravidla velmi citlivá. Takovou velkou skupinu
představují matky s menšími dětmi. Současné nastavení zdanění práce spolu s nastavením rodičovské dovolené a nízkou dostupností jeslí a školek tak přispívá k nejvyššímu
propadu zaměstnanosti českých matek s malými dětmi v rámci celé EU. Podíl pracujících
českých matek s dětmi do šesti let je tak druhý nejnižší v celé EU a téměř poloviční než v
Nizozemsku. Přitom míra ekonomické aktivity starších žen a mužů v ČR patří k nejvyšším
v rámci zemí OECD.
Dostupné on-line na: http://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_18_2016_Danovy_system_a_motivace_matek_k_praci/IDEA_Studie_18_2016_Danovy_system_a_motivace_m
atek_k_praci.html
Deskriptory: ČR; matky; zaměstnanost; práce-matky; motivace; daně; pojistné; OECD
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ČR
Za dobrou prací jsou lidé ochotni cestovat. Nicméně i ochota má své limity.
In: Moderní obec. - č. 3 (2017), s. 28.
Deskriptory: ČR; dojížďka do zaměstnání; mob
ČR
Kontrola evidence pracovní doby. / STÁDNÍK, Jaroslav - KIELER, Petr
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 3 (2017), s. 42-46.
Deskriptory: ČR; doba pracovní; kontrola; inspekce práce
ČR
Pobídkové složky mzdy (bonusy) a zásada rovného zacházení při odměňování za
práci. / FETTER, Richard W.
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 3 (2017), s. 40-42.
Ze soudní praxe.
Deskriptory: ČR; mzdy; odměňování; řízení soudní; rovnost
ČR
Využití metody vícestavové demografie při analýze trhu práce. / MISKOLCZI, Martina - LANGHAMROVÁ, Jitka
In: Politická ekonomie. - č. 1 (2017), s. 82-95.:obr.,tab.,-lit.
Možné aplikace vícestavové demografie na ekonomické situace, zejména na trhu práce,
kde lze sledovat přechody mezi stavy ekonomicky aktivní a neaktivní, zaměstnaný, nezaměstnaný apod. Tato jednodruhová kariéra na trhu práce může být kombinována se
vzdělávacím procesem.
Dostupné z: https://www.vse.cz/polek/1128
Deskriptory: ČR; demografie; nezaměstnanost; zaměstnanost; modelování; teorie; trh
práce; kariéra profesionální; situace ekonomická
mezinárodní
Návratnost terciárního vzdělávání v růstu kompetencí a platu: mezinárodní
srovnání. / ANÝŽOVÁ, Petra
In: Sociológia. - Roč.49, č. 1 (2017), s. 5-36.:obr.,tab.,-lit.
Cílem studie bylo ověřit, jak se návratnost terciárního vzdělávání v růstu kompetencí a
platu liší napříč zeměmi OECD.
Dostupné z: http://www.sav.sk/journals/uploads/03060900Anyzova%20-%20zalomena
%20OK.pdf
Deskriptory: Mezinárodní; OECD; mzdy; vzdělání dosažené; vzdělanost; trh práce;
konkurenceschopnost
mezinárodní
Digitalizace a robotizace: co přinese pracovnímu trhu?
In: Moderní obec. - č. 4 (2017), s. 25.:obr.
Výsledky průzkumu Skills revolution od společnosti ManpowerGroup.
Deskriptory: Mezinárodní; trh práce; šetření; technika výpočetní
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ČR
Česká republika je v rovném odměňování žen třetí nejhorší v Unii. / CHUM, Jiří
In: Veřejná správa. - Roč.28, č. 7 (2017), s. 10-13.:obr.
Rozhovor se členy týmu projektu MPSV pod názvem "22% K ROVNOSTI", který se zabývá
dopady nerovného odměňování na jednotlivce, rodiny, firmy a společnost jako celek.
Deskriptory: ČR; mzdy; odměňování; rovnost; nerovnost; ženy; muži; gender
ČR
Překážky v práci. / CHLÁDKOVÁ, Alena
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 4 (2017), s. 15-19.
Deskriptory: ČR; právo pracovní; doba pracovní; vztahy pracovní
ČR
Vymezení pojmu pracovní cesta pro účely cestovních náhrad. / ÚLEHLOVÁ, Helena
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 4 (2017), s. 26-29.
Deskriptory: ČR; náhrady cestovní; definice; právo pracovní
ČR
Smlouva o sdružení a nelegální práce. / STÁDNÍK, Jaroslav - KIELER, Petr
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 4 (2017), s. 39-44.
Z rozsudku Nejvyššího správního soudu, který se obsahově zabýval správním deliktem
spočívajícím v umožnění výkonu nelegální práce.
Deskriptory: ČR; práce netypická; zaměstnanost skrytá; řízení soudní
ČR
Příprava zákona o zahraniční službě. / KAHLE, Bohuslav
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 4 (2017), s. 49-52.
Deskriptory: ČR; pracovníci v zahraničí; zákonodárství; právo pracovní
ČR
Sociokulturní problematika žen v managementu hotelových služeb se zaměřením na rovné příležitosti. / MERHAUT, Marek
In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.11, č. 2 (2017), s. 24-28.
Problematika postavení žen v odvětví hotelnictví a gastronomie na základě provedeného
empirického šetření. Předmětné empirické šetření zaměřené na genderovou politiku probíhalo v průběhu let 2012-2015, kdy byla pozornost zaměřena na primární a sekundární
zdroje získané od personálních manažerů dotazovaných hotelových zařízení.
Deskriptory: ČR; práce-ženy; ženy; manažeři; služby; zdroje lidské; pracovníci; gender
ČR
Input-Output Approach to Regional Employment.[Systém vstupu a výstupu v
regionální zaměstnanosti.] / SIXTA, Jaroslav
In: Statistika. - Roč.197, č. 1 (2017), s. 5-17.:obr.,tab.,-lit.
Článek se zabývá statistickými údaji o regionální zaměstnanosti, které byly vytvořeny na
základě regionálních vstupních a výstupních tabulek.
Dostupné z:
https://www.czso.cz/documents/10180/45606527/32019717q1005.pdf/eb0e12ad-a45d45f5-8966-2ad14049e261?version=1.0
Deskriptory: ČR; zaměstnanost; regiony; statistika; výzkum
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PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK

ČR
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě: VI. Pracovní
prostředí a ergonomie práce. / MAREK, Jakub
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 3 (2017), s. 24-27.
Deskriptory: ČR; bezpečnost práce; informace; kvalita pracovního života; podmínky pracovní
ČR
Převedení na jinou práci vs. výpověď z pracovního poměru a odstupné. /BUKOVJAN, Petr
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 3 (2017), s. 28-31.
Ze soudní praxe.
Deskriptory: ČR; ukončení zaměstnání; kompenzace; řízení soudní
ČR
Chcete si udržet mladé zaměstnce? Zkuste zavést manažera štěstí. /ŽUROVCOVÁ,
Veronika
In: Moderní obec. - č. 4 (2017), s. 24.
Úkolem manažera štěstí je starat se o štěstí pracovního kolektivu a napomáhat tomu, aby
byli zaměstnanci v práci spokojeni.
Deskriptory: ČR; strategie personální; uspokojení z práce; mládež
ČR
Převedení zaměstnance na jinou práci ze zdravotních důvodů, ukončení pracovního poměru a nárok na odstupné. / FETTER, Richard W.
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 4 (2017), s. 20-24.
Deskriptory: ČR; právo pracovní; ukončení zaměstnání; choroby z povolání; úrazy pracovní; řízení soudní
ČR
Vracení náhrady mzdy vyplacené zaměstnavatelem za neplatné rozvázání pracovního poměru. / FETTER, Richard W.
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 4 (2017), s. 42-44.
Deskriptory: ČR; ukončení zaměstnání; kompenzace; řízení soudní; vztahy pracovní
ČR
Skončení pracovního poměru ještě před vznikem nebo ihned poté. /VRAJÍK, Michal
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 4 (2017), s. 5-10.
Možnosti stran. Dohoda o zrušení pracovní smlouvy. Odstoupení od pracovní smlouvy.
Nenastoupení do práce a nepřidělování práce. Zrušení ve zkušební době a ostatní způsoby rozvázání pracovního poměru.
Deskriptory: ČR; poměr pracovní; vztahy pracovní; právo pracovní; ukončení zaměstnání; dohody
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ČR
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení. / BENEŠOVÁ, Eva
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 4 (2017), s. 2-5.
Deskriptory: ČR; poměr pracovní; vztahy pracovní; právo pracovní
ČR
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě. VII. Zdravotní
rizika a kategorizace prací. / KOŽMÍN, Petr
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 4 (2017), s. 23-26.
Deskriptory: ČR; bezpečnost práce; kategorie pracovní; stav zdravotní
ČR
Srážky z odstupného a nezabavitelná částka. / BUKOVJAN, Petr
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 4 (2017), s. 27-30.
Deskriptory: ČR; ukončení zaměstnání; kompenzace; řízení soudní
ČR
Compliance program jako nezbytný pomocník společnosti. / KUBÍČKOVÁ, Alice
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 4 (2017), s. 20-25.
Compliance programy specifikují pravidla chování ve společnosti a definují pravidla
jednání navenek společnosti.
Deskriptory: ČR; kvalita pracovního života; morálka; metody; organizace práce
ČR
Hodnocení zaměstnanců, jeho druhy, nástroje a předávání. / URBAN, Jan
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 4 (2017), s. 33-38.
Deskriptory: ČR; strategie personální; hodnocení práce; kontrola; metody; zdroje lidské;
pracovníci; zaměstnanci
ČR
Porušení "pracovní kázně" zvlášť hrubým způsobem. Okamžité zrušení, nebo
výpověď? /BUKOVJAN, Petr
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 4 (2017), s. 45-48.
Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 16.11.2016, sp. zn. 21 Cdo 5727/2015.
Deskriptory: ČR; ukončení zaměstnání; právo pracovní; řízení soudní
ČR
Výkladová stanoviska AKV (XIX.). / BUKOVJAN, Petr - ŠUBRT, Bořivoj
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 4 (2017), s. 53-55.
Stanoviska přijatá na zasedání Kolegia expertů AKV v Kolíně ve dnech 4. a 5.11.2016 II.část. Odvolání zaměstnance a rozvázání pracovního poměru. Vznik pracovněprávního
vztahu na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Těhotenství zaměstnankyně a zákaz práce přesčas.
Deskriptory: ČR; vztahy industriální; vyjednávání kolektivní; poměr pracovní; ukončení
zaměstnání; práce konané mimo pracovní poměr; dohody; práce-matky; práce přesčasová
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OBYVATELSTVO, MIGRACE

SIG: uložené 2043
EU
Proč ženy v Evropě nechtějí mít více dětí? / DOEPKE, Matthias - KINDERMANN, Fabian
Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, v.v. i., 2017. - 16 s. - ISBN 978-80-7344-406-8.
Evropa se nachází v hluboké demografické krizi. Mnoho zemí se potýká s extrémně nízkou porodností i přesto, že jednotlivé vlády se snaží skrze různá opatření občany motivovat k tomu, aby měli dětí více. Data z 19 evropských zemí ukazují, že nízká porodnost souvisí s neshodou partnerů mít či nemít dítě. Tato studie potvrzuje, že neshoda
partnerů je hlavním faktorem nízké porodnosti napříč Evropou. Politika snižování zátěže v
péči o dítě zaměřená na ženy může být až dvakrát efektivnější ve zvýšení porodnosti než
obecná podpora pro rodiny s dětmi.
Dostupné
on-line
na:
https://idea.cergeei.cz/files/IDEA_Studie_1_2017_Proc_zeny_v_Evrope_nechteji_mit_vice_deti//IDEA_Stu
die_1_2017_Proc_zeny_v_Evrope_nechteji_mit_vice_deti.html
Deskriptory: EU; chování demografické; porodnost; rodičovství
ČR; mezinárodní
Modelování úmrtnosti ve vysokých věcích v České republice s využitím kohortních dat ze sousedních zemí. / FOJTÍK, Jan - KAREL, Tomáš - MATĚJKA, Martin - ZIMMERMANN, Pavel
In: Demografie. - Roč.59, č. 1 (2017), s. 23-32.:obr., -lit.
Modelování a vývoj úmrtnosti ve vysokém věku je v současné době stále častěji diskutovaným tématem v souvislosti s důchodovou reformou či komerčním penzijním pojištěním. Autoři se snaží navrhnout způsob jak zlepšit statistickou neurčitost odhadů
úmrtnosti ve vysokém věku. Pomocí inovativních metod zkoumají údaje za Českou republiku a okolní státy (Maďarsko, Východní Německo a Slovensko).
Dostupné
z:
https://www.czso.cz/documents/10180/46203820/Fojt
%C3%ADk+a+kol.pdf/310a3991-dd26-4788-9430-465762f586ae?version=1.0
Deskriptory: ČR; Mezinárodní; demografie; úmrtnost; statistika; staří; modelování; prognózování
ČR
Důsledky změn věkové struktury obyvatelstva na vývoj nákladů na poskytování
zdravotní péče. / PRŮŠA, Ladislav
In: Demografie. - Roč.59, č. 1 (2017), s. 33-48.:obr.,tab.,-lit.
Autor provádí rozbor dat ve vztahu k udržitelnosti financování zdravotnictví. Charakterizuje determinanty vývoje nákladů na zdravotní péči a následně za využití regresní
přímky prezentuje odhad očekávaného vývoje nákladů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči do roku 2030. Na základě publikovaných propočtů je zřejmé, že dojde k výraznému nárůstu výdajů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči.
Dostupné
z:
https://www.czso.cz/documents/10180/46203820/Pr%C5%AF
%C5%A1a.pdf/dae66cdf-ea8b-4d4b-8644-fef6663186ae?version=1.0
Deskriptory: ČR; péče zdravotní; struktura populace; stárnutí; výdaje; prognózování;
zdravotnictví; ukazatele; statistika; demografie; VÚPSV; financování; vývoj; ženy; gender; mzda průměrná; mzda minimální; základ vyměřovací
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ČR
Stop vylidňování venkova. / ADÁMKOVÁ, Michaela
In: Veřejná správa. - Roč.28, č. 6 (2017), s. 2-5.:obr.
Počet obyvatel ve vesnicích do 500 obyvatel trvale klesá, zatímco ve větších obcích populace roste. Opatření k zastavení vylidňování obcí.
Deskriptory: ČR; migrace vnitřní; obce; služby; struktura populace
ČR
Kvalitativní faktory stárnutí populace. / ŠIMKOVÁ, Martina - LANGHAMROVÁ, Jitka
In: Demografie. - Roč.59, č. 1 (2017), s. 49-64.:obr.,tab.,-lit.
Komplexnější přístup k problematice kvality života stárnoucí populace. Příspěvek přináší
do diskuse o stárnutí vybrané kvalitativní aspekty související zejména s problematikou
zdravotního stavu, rozdílné struktury spotřebních výdajů starších osob a bezpečnostní a
zdravotní problematikou.
Dostupné
z:
https://www.czso.cz/documents/10180/46203820/%C5%A0imkov
%C3%A1-Langhamrov%C3%A1.pdf/46e19ac8-6330-4304-97a4-bf125824b96b?
version=1.0
Deskriptory: ČR; stárnutí; demografie; statistika; ukazatele; staří; úroveň životní; stav
zdravotní; hranice věková; odchod do důchodu; kvalita života; domácnosti; domácnostidůchodci; výdaje; mzda průměrná; služby sociální; kriminalita; důchodci; spotřeba
osobní; skupiny věkové

RŮZNÉ

ČR
První novela občanského zákoníku, související novela zákoníku práce a novela
zákona o obchodních korporacích. / ŠUBRT, Bořivoj
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 3 (2017), s. 9-12.
Deskriptory: ČR; právo občanské; právo pracovní
mezinárodní
Zdravotní gramotnost. / ČELEDOVÁ, Libuše
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 3 (2017), s. 35-39.: -lit.
Index hrubého národního štěstí tvoří mj. délka života, štědrost spoluobčanů a bezpečnost. Definice kvality života a duševní pohody. Duševní stav "flow" - pocit spontánní
radosti, nadšení při prováděné činnosti.
Dostupné
z:
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/6823CE73-38A5-40EA-9DB632FAD750E8BC/15468/NP_3_2017_st3539.pdf
Deskriptory: Mezinárodní; styl životní; kvalita života; OECD; OSN; SZO
ČR
Stát musí občanům nabídnout možnost jednoduše komunikovat elektronicky.
/NOVÁK, Pavel
In: Veřejná správa. - Roč.28, č. 6 (2017), s. 12-14.:obr.
Rozhovor s Jaroslavem Strouhalem, náměstkem ministra vnitra pro řízení sekce ICT, o
novinkách na poli elektronizace a modernizace veřejné správy v roce 2017.
Deskriptory: ČR; e-government; správa veřejná
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ČR
Z výsledků výzkumu v roce 2016.
In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.11, č. 2 (2017), příl. s. I-VIII.
Příloha seznamuje s tematickým zaměřením VÚPSV, v.v.i. v roce 2016 včetně prezentace
získaných poznatků.
Deskriptory: ČR; výzkum; politika sociální; o_nas; informace; seznamy
ČR
Informace VÚPSV o projektech realizovaných v roce 2017. / VYCHOVÁ, Helena
In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.11, č. 2 (2017), s. 21-24.
Informace o projektech zaměřených na aktivni politiku zaměstnanosti.
Deskriptory: ČR; VÚPSV; o_nas; politika zaměstnanosti; výzkum; trh práce; zaměstnanost
Slovensko
Postoje študentov a študentiek sociálnej práce voči utečencom. / ALMAŠIOVÁ,
Angela - KOHÚTOVÁ, Katarína - MARKOVIČ, Daniel
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.17, č. 2 (2017), s. 5-18.:obr.,tab.,-lit.
Deskriptory: SR; šetření; výzkum; mínění veřejné; studenti; práce sociální; cizinci
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ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
mezinárodní
The political economy of changes in family and old-age welfare policy spending:
Analysis of OECD countries, 1998-2011.[Politická ekonomie změn ve výdajích na rodinnou politiku a zabezpečení ve stáří: Analýza zemí OECD v letech 1998-2011.]
/SEUNG-HO, Baek - YUN-KYU, Ryu - SEUNG-YOON LEE, Sophia
In: International Journal of Social Welfare. - Roč.26, č. 2 (2017), s. 116-126.:obr.,tab.,lit.
Dynamika sociálních výdajů v oblasti rodinné politiky a zabezpečení ve stáří v období
úsporných opatření v zemích OECD.
Dostupné z:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12220/full
Deskriptory: Mezinárodní; OECD; výdaje sociální; důchody; rodina; stát sociální; krize
ekonomická

SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
mezinárodní
A social welfare perspective of market-oriented social enterprises.[Sociální perspektiva tržně orientovaných sociálních podniků.] / GIDRON, Benjamin - MONNICKENDAM-GIVON, Yisca
In: International Journal of Social Welfare. - Roč.26, č. 2 (2017), s. 127-140.:tab., -lit.
Analýza tržně orientovaných sociálních podniků z hlediska jejich sociální prospěšnosti na
pozadí konfliktu mezi sociálními a ekonomickými cíli.
Dostupné z:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12232/full
Deskriptory: Mezinárodní; ekonomika sociální; teorie

PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY
Kanada
Challenges facing foster parent resource workers in Canada.[Jakým výzvám čelí
pracovníci při práci s pěstouny v Kanadě.] / BROWN, Jason - GERRITS, Julie - ANDERSON, Landy
In: International Journal of Social Welfare. - Roč.26, č. 1 (2017), s. 63-74.:obr.,tab.,-lit.
Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12219/full
Deskriptory: Kanada; pěstouni; pracovníci sociální; metody; práce sociální

25

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY
SIG: uložené 2046
EU
Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the
Great Recession.[Příjmové nerovnosti a vzory zaměstnanosti v Evropě před a po velké
recesi.] / FERNÁNDEZ-MACÍAS, Enrique - VACAS-SORIANO, Carlos
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2017. - 61 s.: příl. - ISBN
978-92-897-1573-7.
Tato zpráva se zabývá rostoucími obavy z příjmových nerovností v akademických a politických debatách a nabízí komplexní studii příjmových nerovností během velké recese začínající v letech 2008-2009 (údaje o příjmech se vztahují k období 2004-2013). Poskytuje
aktualizovaný obraz nerovností v rámci různých zdrojů příjmů z celoevropské perspektivy
a ve většině členských států.
Dostupné
14.3.2017
z:
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/income-inequalities-andemployment-patterns-in-europe-before-and-after-the-great-recession
(published:
13
March 2017)
Deskriptory: EU; krize ekonomická; rodina; domácnosti; příjmy; nerovnost; trh práce;
příjmy nízké; stát sociální

PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY

EU
The divergent logics of labour market reforms in times of permanent austerity.
[Rozdílná logika reforem trhu práce v době trvalých úsporných opatření.] / RIEKHOFF,
Aart-Jan
In: International Journal of Social Welfare. - Roč.26, č. 1 (2017), s. 5-20.:tab., -lit.
Článek je zaměřen na reformy institucí na trhu práce - dávek v nezaměstnanosti a před pisů na ochranu zaměstnanosti s využitím dat ze 14 evropských zemí v období 19802007.
Dostupné z:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12227/full
Deskriptory: EU; trh práce; krize ekonomická; zab. v nezaměstnanosti; pracovníci;
ochrana sociální; reforma
mezinárodní
Financial incentives to work: A quasi-experimental analysis of in-work cash
benefits for single mothers.[Finanční motivace k práci: Kvaziexperimentální analýza
peněžitých dávek pro matky samoživitelky.] / ACHDUT, Netta
In: International Journal of Social Welfare. - Roč.26, č. 1 (2017), s. 21-36.:obr.,tab.,-lit.
Studie zkoumala účinnost dobrovolného aktivačního programu realizovaného na národní
úrovni v Izraeli v letech 2003 a 2004. Program zahrnoval dočasné zaměstnanecké výhody v podobě peněžních bonusů pro svobodné matky, které dostávaly dávky ze systému
podpory příjmu v roce 2003. Studie se zaměřila na vliv bonusů na míru zaměstnanosti,
příjmů, zvýšení příjmů a konec závislosti na sociální pomoci.
Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12216/full
Deskriptory: Mezinárodní; OECD; politika zaměstnanosti; práce-matky osamělé; matky
osamělé; návrat do práce; Izrael
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Švédsko
Cash-for-care policy in Sweden: An appraisal of its consequences on female
employment.[Politika "Cash-for-care" ve Švédsku: analýza důsledků pro zaměstnanost
žen.] / GIULIANI, Giuliana - DUVANDER, Ann-Zofie
In: International Journal of Social Welfare. - Roč.26, č. 1 (2017), s. 49-62.:obr.,tab.,-lit.
V roce 2008 byla ve Švédsku zavedena politika "cash-for-care (vardnadsbidrag), tzn. dotace pro rodiče, jejichž děti jsou ve věku od jednoho do tří let a kteří nepoužívají veřejně
dotované zařízení péče o děti. Peněžní prostředky mají být použity jako příspěvek nebo
náhrada příjmu pro ty rodiče, kteří zůstali doma se svými dětmi ale také platí za soukromou péče o děti. Hlavním cílem této studie bylo zjistit, jaký měl tento model vliv na zaměstnanost matek ve Švédsku.
Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12229/full
Deskriptory: Švédsko; práce-ženy; zaměstnanost; ženy; politika populační; rodina;
rovnost; zařízení péče o děti
SIG: uložené 2045
EU
Involvement of the social partners in the European Semester: 2016 update.[Zapojení sociálních partnerů v rámci evropského semestru: aktualizace 2016.] / RODRIGUEZ CONTRERAS, Ricardo
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2017. - 31 s.: příl. - ISBN
978-92-897-1575-1.
Tato zpráva poskytuje aktuální informace o úloze národních sociálních partnerů v procesu
evropského semestru v období 2015-2016 a popisuje hlavní vývoj a změny ve srovnání s
předchozí studií Eurofoundu o jejich zapojení v období 2011-2014. Zkoumá zapojení sociálních partnerů při vypracovávání národních reformních programů, do jaké míry jsou slyšet a do jaké míry se jejich názory berou v úvahu s ohledem na sociální a pracovní politiky.
Dostupné 14.3.2017 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/involvement-of-the-social-partners-in-the-european-semester-2016-update (published: 24
February 2017)
Deskriptory: EU; politika sociální; politika zaměstnanosti; dialog sociální; vztahy industriální
SIG: uložené 2047
Portugalsko
Labour Market Reforms in Portugal 2011-15: A Preliminary Assessment.[Reformy
trhu práce v Portugalsku 2011-15: Předběžné hodnocení.]
Paris: OECD, 2017. - 175 s.: příl. - ISBN 978-92-64-26957-6.
Tato zpráva poskytuje vyhodnocení komplexních reforem trhu práce provedených v Portugalsku v období 2011-2015. Popisuje reformy v oblasti legislativy na ochranu zaměstnanosti, dávek v nezaměstnanosti, aktivace, kolektivního vyjednávání, minimálních
mezd a pracovní doby. Zpráva podrobně posuzuje reformy a vyhodnocuje dostupné důkazy o jejich dopadu na trh práce.
Dostupné
15.3.2017
z:
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/labour-marketreforms-in-portugal-2011-15_9789264269576-en (published: 21 Feb 2017)
Deskriptory: Portugalsko; trh práce; reforma; zákonodárství; zaměstnanost; politika zaměstnanosti; zab. v nezaměstnanosti-dávky; vyjednávání kolektivní; mzda minimální;
doba pracovní; nezaměstnanost
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Evropa střední a východní
Crisis and change in industrial relations in Central and Eastern Europe.[Krize a
změna v industriálních vztazích ve střední a východní Evropě.] / SOULSBY, Anna - HOLLINSHEAD, Graham - STEGER, Thomas
In: European Journal of Industrial Relations. - Roč.23, č. 1 (2017), s. 5-15.: -lit.
Tento článek představuje zvláštní vydání, které je věnováno industriálním vztahům ve
střední a východní Evropě od finanční a hospodářské krize. V těchto zemích chybí silné
instituce industriálních vztahů tradiční ve většině západní Evropy a země v tomto regionu
byly zvláště zranitelné. Nicméně existují důležité národní rozdíly a strategie klíčových aktérů významně ovlivnily výsledky.
Deskriptory: Evropa střední a východní; vztahy industriální; vztahy pracovní; krize ekonomická
Evropa střední a východní
The financial crisis and changing labour markets in post-transition countries.[Finanční krize a měnící se trhy práce v post-tranzitních zemích.] / LISSOWSKA, Maria
In: European Journal of Industrial Relations. - Roč.23, č. 1 (2017), s. 17-32.:tab., -lit.
Pracovní trhy v post-tranzitních zemích prošly radikálními změnami s odklonem od plné
zaměstnanosti a silné právní ochrany zaměstnanců, i když rozsah těchto změn se mezi
jednotlivými zeměmi liší. Článek ukazuje, že uvolnění ochrany zaměstnanosti šlo souběžně s rostoucí příjmovou nerovností a rozšířením úrovní chudoby, což vedlo k nárůstu
zadluženosti domácností. V návaznosti na finanční krizi byly potvrzeny a posíleny tendence k flexibilnějším trhům práce. To bylo usnadněno slabostí odborů, podmíněnou strukturálními změnami, které přinesl přechod.
Deskriptory: Evropa střední a východní; vztahy industriální; vztahy pracovní; krize ekonomická; flexibilita pracovní; trh práce; nerovnost; domácnosti; půjčky
Slovinsko; Estonsko
Crisis and opportunity: Varieties of capitalism and varieties of crisis responses
in Estonia and Slovenia.[Krize a příležitost: Různosti kapitalismu a různosti reakcí na
krizi v Estonsku a Slovinsku.] / FELDMANN, Magnus
In: European Journal of Industrial Relations. - Roč.23, č. 1 (2017), s. 33-46.:tab., -lit.
Hodně literatury analyzovalo kapitalistické instituce ve Slovinsku a Estonsku, dvou zemích často vnímaných jako reprezentanty velmi odlišných druhů kapitalismu ve střední a
východní Evropě. Slovinsko je jedinečné v tomto regionu vzhledem k vysoce centralizovanému mzdovému vyjednávání a významu korporativních institucí, zejména tripartitní Ekonomické a sociální rady; jedná se o výjimku z obecného modelu slabých odborů a
"iluzorního korporativismu" v celém regionu. Naproti tomu Estonsko je obecně vnímáno
jako hlavní příklad liberální tržní ekonomiky, v níž jsou industriální vztahy decentralizované. Tento článek analyzuje, jak tato výrazná institucionální uspořádání formovala
reakce obou zemí na globální ekonomickou krizi, která vypukla v letech 2007-2008.
Zkoumá, zda tyto instituce prošly změnami v důsledku krize a také se snaží identifikovat
ponaučení z této zkušenosti pro budoucí vyhlídky pro korporativismus a tripartitu a také
pro revitalizaci odborů a progresivní politiku ve střední a východní Evropě obecněji.
Deskriptory: Slovinsko; Estonsko; Evropa střední a východní; vztahy industriální; vztahy
pracovní; krize ekonomická; odbory; politika hospodářská
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ČR
Precarious work and care responsibilities in the economic crisis.[Nejisté práce a
pečovatelské povinnosti v době ekonomické krize.] / HAŠKOVÁ, Hana - DUDOVÁ, Radka
In: European Journal of Industrial Relations. - Roč.23, č. 1 (2017), s. 47-63.:tab., -lit.
Ekonomická transformace po roce 1989 a globální ekonomická recese, která započala v
roce 2008, způsobily nárůst nejisté práce v zemích střední a východní Evropy. V důsledku
refamilializace získala nejistá práce specifickou podobu pro ženy. Autorky používají Českou republiku jako příklad při analýze trendu, který je zřejmý v zemích Visegrádu, a aplikují přístup schopností (capabilities approach), aby porozuměly dynamice nejisté práce v
životech žen s pečovatelskými povinnostmi.
Deskriptory: ČR; krize ekonomická; práce-ženy; ženy; pečovatelé; Evropa střední a východní
Evropa střední a východní
What next for unions in Central and Eastern Europe? Invisibility, departure and
the transformation of industrial relations.[Co bude dál pro odbory ve střední a východní Evropě? Neviditelnost, odsun a transformace industriálních vztahů.] / KORKUT,
Umut - DE RUYTER, Alex - MAGANARIS, Manos - BAILEY, David
In: European Journal of Industrial Relations. - Roč.23, č. 1 (2017), s. 65-80.: -lit.
Tento článek zkoumá odborovou revitalizaci ve střední a východní Evropě a zaměřuje se
na Maďarsko a Lotyšsko. Odbory se musely vyrovnat nejen s klesající členskou základnou, ale také musely reagovat na úsporné programy a vládní škrty v zaměstnanosti
ve veřejném sektoru. Autoři tvrdí, že neschopnost odborů poskytovat silný hlas pro alternativní politiky byla dána klesající členskou základnou, ale také oslabenými mechanismy sociálního dialogu, omezeného industriálního zastoupení a stárnoucím členským
profilem. Zjišťují ale, že odbory v Lotyšsku a Maďarsku reagovaly na tyto otázky odlišně.
Deskriptory: Evropa střední a východní; Maďarsko; Lotyšsko; vztahy industriální; trh
práce; migrace; odbory
Evropa střední a východní
What do unions do in times of economic crisis? Evidence from Central and
Eastern Europe.[Co dělají odbory v dobách ekonomické krize? Důkazy ze střední a východní Evropy.] / IVLEVS, Artjoms - VELIZIOTIS, Michail
In: European Journal of Industrial Relations. - Roč.23, č. 1 (2017), s. 81-96.:tab., -lit.
Během posledních dvou desetiletí členství v odborech ve střední a východní Evropě nepřetržitě klesá a odbory jsou v tomto regionu obecně považovány za slabé. Málo se však
ví o skutečném významu odborů pro jednotlivé pracovníky v post-socialistickém světě.
Autoři zkoumají roli, kterou odbory hrály při ochraně svých členů před negativními dopady globální ekonomické krize.
Deskriptory: Evropa střední a východní; odbory; krize ekonomická; vyjednávání kolektivní; vztahy industriální
Rusko; SR
Trade unions in transnational automotive companies in Russia and Slovakia:
Prospects for working-class power.[Odborové svazy v nadnárodních automobilových
společnostech v Rusku a na Slovensku: Šance pro moc pracující třídy.] / HINZ, Sarah MORRIS, Jeremy
In: European Journal of Industrial Relations. - Roč.23, č. 1 (2017), s. 97-112.: -lit.
Tento článek porovnává industriální vztahy ve výrobních závodech na Slovensku a v Rusku ve vlastnictví jedné nadnárodní automobilové firmy Volkswagen.
Deskriptory: Rusko; SR; vztahy industriální; vztahy pracovní; průmysl; společnosti zahraniční; odbory; pracovníci
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OBYVATELSTVO, MIGRACE

USA
A study of remittances to Mexico and Central America: Characteristics and perspectives of immigrants.[Studie o peněžních převodech do Mexika a Střední Ameriky:
Charakteristiky a perspektivy imigrantů.] / HELD, Mary L.
In: International Journal of Social Welfare. - Roč.26, č. 1 (2017), s. 75-85.:tab., -lit.
Článek se zabývá problematikou poukazování finančních prostředků přistěhovalců pracujících v USA a pocházejících z Mexika a Střední Ameriky do zemí jejich původu z důvodu
zlepšení blahobytu jejich rodin.
Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12225/full
Deskriptory: USA; migrace; pracovníci migrující

30

NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY

• SIG: 6388
Slovensko
Sociálne služby.Podpora zmysluplnej každodennosti v ľudsko-právnej perspektíve. / REPKOVÁ, Kvetoslava
Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2017. - 265 s. - ISBN 978-80-7138-1518.
Deskriptory: služby sociální; práce sociální; práva lidská; valorizace; SR; pomoc sociální
• SIG: 6389
ČR; mezinárodní
Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje).
Praha: Český statistický úřad, 2017. - 369 s. - ISBN 978-80-250-2763-9.
Deskriptory: ČR; Mezinárodní; EU; trh práce; demografie; ekonomika; HDP; statistika
sociální; služby; školství; kultura; ekologie; situace ekonomická; situace sociální;
zdravotnictví; populace ekonomicky aktivní; populace ekonomicky neaktivní; struktura
sociální; struktura ekonomická; struktura populace; nezaměstnanost; ceny
• SIG: 6390
ČR
Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2015.
Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2016. - 147 s. - ISBN 978-80-7421-127-0.
Účelová neperiodická publikace
Deskriptory: statistika; ukazatele; demografie; struktura populace; trh práce; mzdy;
mzda průměrná; zaměstnanci; nezaměstnanost; nezaměstnaní; uchazeči o práci; politika
zaměstnanosti; rekvalifikace; zab. důchodové; důchody; důchod průměrný; zab. nemocenské; neschopnost pracovní; podpora sociální; pomoc sociální; nouze hmotná; zab. v
nezaměstnanosti-dávky; postižení; staří; služby sociální; dávky; příspěvek na péči;
ochrana sociálně-právní; děti; výchova mimo vlastní rodinu; pěstouni; služba posudková; rozpočet; výdaje sociální; příjmy; práce sociální; pracovníci sociální; dávky
pěstounské péče
• SIG: 6391
ČR
Cesty do dospělosti.Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků. / LACINOVÁ, Lenka [EDI] - JEŽEK, Stanislav [EDI] - MACEK, Petr [EDI]
Brno: Masarykova universita, 2016. - 156 s. - ISBN 978-80-210-8400-1.
Deskriptory: skupiny věkové; rodičovství; děti; mládež; přechod do zaměstnání; soužití
nesezdané; skupiny etnické
• SIG: 6392
ČR
90 let sociálního pojištění.Statě z let 2014 - 2016. / TOMEŠ, Igor
Praha: BMSS-Start, 2016. - 94 s. - ISBN 978-80-86140-81-0.
Neprodejná publikace odborného časopisu Národní pojištění České správy sociálního zabezpečení
Deskriptory: pojištění; ČR; zab. sociální; soudržnost sociální; solidarita; stát sociální
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• SIG: 6393
ČR
Přechod absolventů středních škol na trh práce - III. etapa - šetření 2015. Průzkum absolventů středních odborných škol šest let od ukončení studia na
střední škole. / Trhlíková, Jana
Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2016. - 39 s.
Deskriptory: ČR; trh práce; absolventi SŠ; šetření
• SIG: 6394
ČR; mezinárodní
Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším
odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce
ve srovnání se stavem v Evropské unii 2016/2017. / Vojtěch, Jiří - Chamoutová,
Daniela
Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2017. - 46 s.
Deskriptory: ČR; EU; vzdělávání; trh práce; absolventi SŠ; absolventi VŠ; mládež; studenti; kraje
• SIG: 6395
ČR
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Praktický komentář. /Pilík, Václav - Kostková, Martina - Ventluková, Martina
Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017. - VIII, 140 stran - ISBN 978-80-7552-510-9.
Deskriptory: ČR; ochrana sociálně-právní; služba pečovatelská; zákonodárství; právo rodinné; děti; rodičovství; rodina; péče; zařízení předškolní
• SIG: 6396
ČR
Kompendium judikatury. ZDR IV.Posudkové lékařství. / Havlíčková, Blanka [ZOS]
Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017. - 199 stran - ISBN 978-807552-525-3.
Deskriptory: ČR; lékařství posudkové; nemocenské; důchod invalidní; stav zdravotní; zákonodárství; invalidita-služba posudková; neschopnost pracovní; nemocnost; služba posudková; zab. nemocenské

•

SIG: 6397

ČR
Zákon o azylu.Praktický komentář. / Chmelíčková, Nataša - Votočková, Veronika
Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016. - XII., 284 stran - ISBN 978-80-7552-479-9.
Deskriptory: Mezinárodní; ochrana sociálně-právní; cizinci; migrace; zákonodárství;
práva sociální; právo
• SIG: 6398
ČR
Informační systém o průměrném výdělku. Rok 2016. Mzdová sféra.
Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017. - 78 stran
Deskriptory: mzda průměrná; mzdy; doba pracovní; statistika; ČR; šetření; klasifikace
zaměstnání
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• SIG: 6399
ČR
Informační systém o průměrném výdělku. Rok 2016. Platová sféra.
Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017. - 66 stran
Deskriptory: mzdy; mzda průměrná; doba pracovní; šetření; statistika; klasifikace zaměstnání; ČR
• SIG: 6400
SRN
Dare to share: Germany's Experience Promoting Equal Partnership in Families.
Paris: OECD Publishing, 2016. - 236 stran - ISBN 978-92-64-25914-0.
Deskriptory: SRN; rodičovství; rodina; rovnost; práce-muži; práce-ženy; děti; šetření

•

SIG: 6404

ČR
Pohled na bezdomovectví v České republice. / Kliment, Pavel - Dočekal, Vít
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 122 stran - ISBN 978-80-244-5007-0.
Deskriptory: ČR; bezdomovci; šetření; vyloučení sociální; chudoba; výzkum
• SIG: 6405
ČR
Náročné otcovství. Být otcem dítětě s postižením. / Kunhartová, Monika - Potměšíl,
Miloň - Potměšilová, Petra
Praha: Univerzita Karlova, 2017. - 218 stran - ISBN 978-80-246-3600-9.
Deskriptory: ČR; otcové; rodičovství; postižení-děti; rodina; výzkum; péče
• SIG: 6406
ČR
Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů. / Godarová, Jana - Trbola,
Robert - Jahoda, Robert - Rákoczyová, Miroslava
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 159 + 4 s. - ISBN 978-80-7416-250-3.
Přechod z ekonomicky aktivní fáze života do ekonomicky neaktivní je často spojen s
poklesem čistých disponibilních příjmů domácnosti seniora. To může mít negativní vliv na
finanční dostupnost bydlení. Cílem této monografie bylo zhodnotit, jak se mezi roky 2005
až 2014 změnila finanční dostupnost bydlení a bytová situace seniorské populace. Na základě toho posoudit, jestli se senioři jako sociální skupina nestali novou ohroženou skupinou, která má problémy s dostupností bydlení, případně které segmenty seniorské populace tyto problémy mají. Z námi provedených rozborů vyplývá trend růstu nákladů
související s bydlením, avšak seniorská populace je v míře větší (než populace neseniorská) chráněna tím, že většinou bydlí ve vlastnickém typu bydlení, které je spojené s
nižšími náklady na bydlení. Z pohledu schopnosti hradit náklady na bydlení tedy nevykazuje průměrná seniorská domácnost zásadní problémy. Aspekty hodnocení kvality seniorského bydlení zaznamenaly ve sledovaném období pozitivní trendy (růst podlahové
plochy připadající na jednu seniorskou domácnost, domácnosti seniorů jsou se svým bydlením obecně spokojenější než zbytek společnosti). Potencionálním rizikem pro finanční
dostupnost bydlení seniorů je jejich velká závislost na důchodových dávkách z prvního pilíře důchodového systému. Druhá část monografie se zaměřuje zejména na posouzení
adekvátnosti atributů dávkového systému orientovaného na dávky spojené s bydlením v
kombinaci se systémem sociálních služeb a bytové politiky obcí v oblasti řešení potřeb
klientů seniorů. Pozornost je věnována také bariérám latentně přítomným v dávkových
systémech a postupech sociální práce, v důsledku kterých senioři mohou systematicky
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vypadávat z nároků na příspěvek a doplatek na bydlení, případně účinných sociálních služeb, potažmo pravidel bytových politik obcí.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_420.pdf
Deskriptory: ČR; VÚPSV; bydlení; důchodci; domácnosti-důchodci; Mezinárodní; šetření;
podpora sociální; služby sociální
• SIG: 6409
mezinárodní
The Economics of Marriage. / Grossbard, Shoshana A. [EDI]
Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015. - 895 stran, VIII. - ISBN 978-1-78471-0248.
Deskriptory: Mezinárodní; manželství; rodičovství; rodina; matky; otcové; rozvody; příjmy-domácnosti; spotřeba-domácnosti; soužití nesezdané; situace ekonomická; práceženy
• SIG: 6408
mezinárodní
Handbook of Social Policy Evaluation. / Greve, Bent [EDI]
Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2017. - 542 stran, XXI. - ISBN 978-1-78536-3238.
Deskriptory: Mezinárodní; politika sociální
• SIG: 6407
mezinárodní
Work-Damily Dynamics.Competing Logics of Regulation, Economy and Morals.
/Brandth, Berit [EDI] - Halrynjo, Sigtona [EDI] - Kvande, Elin [EDI]
London: Routledge, 2017. - 213 stran, XIII. - ISBN 978-7-138-86007-0.
Deskriptory: Mezinárodní; rodina; gender; kariéra profesionální; sladění pracovního a rodinného života; práce-matky; práce-muži; politika populační; otcové; V. Británie; USA;
SRN; Skandinávie
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Hlavní náplní ústavu je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na
regionální, celostátní i mezinárodní úrovni, formulovaný podle aktuálních potřeb
orgánů státní správy, popřípadě neziskových či privátních subjektů. Ústav také
vykonává konzultantskou činnost pro uživatele výsledků výzkumů a organizuje
semináře a konference. Výzkumné projekty se každý rok připravují ve spolupráci se
zainteresovanými subjekty s ohledem na kontinuitu vývoje vědy a výzkumu v
předmětných oblastech. Mezi hlavní výzkumné zájmy ústavu patří:
• trh práce a zaměstnanost;
• sociální dialog a pracovní vztahy;
• sociální ochrana;
• rodinná politika;
• příjmová a mzdová politika;
• rovné příležitosti;
• teorie sociální politiky.
Významnou činností ústavu je poskytování komplexních knihovnicko-informačních
služeb v oblasti práce a sociálních věcí široké odborné veřejnosti. Uživatelům je
k dispozici obsáhlý fond domácích i zahraničních informačních pramenů z dané oblasti,
ale i z příbuzných oborů a průřezových vědních disciplin.
http://www.vupsv.cz

