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ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ POLITIKA
Evropská komise vydala doporučení jednotlivým zemím EU.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.14, č.6 (2017), s. 8.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30805/Prace_socpol_06_17.pdf
Deskriptory: politika hospodářská, politika sociální, EU, trh práce, konkurenceschopnost,
koncepce budoucí, politika zaměstnanosti

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Jak vysoké je povinné pojistné v zemích OECD / Petr Gola.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.65, č.7-8 (2017), s. 73-74.
Deskriptory: zab. sociální, pojištění zdravotní, pojistné-výše, OECD, daně z příjmu

DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
uložené 2065
Příjmy seniorů: práce, nástupní důchody a jejich valorizace / Jiří Šatava, Filip Pertold. Praha : Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2017. - 22 s., lit., obr. - (IDEA PRO
VOLBY 2017 - Studie 9 / 2017).
Penzijní systém hraje zásadní roli při udržení předchozí životní úrovně důchodců.
Členské státy EU se zavázaly nastavit pravidla tak, aby při zohlednění pravidel solidarity a finanční udržitelnosti
zajistily důchodcům životní úroveň adekvátní jejich
předchozím příjmům.
Vzhledem k nastavení
českého důchodového systému je to
právě první pilíř sociálního zabezpečení, který musí v současné době zajistit životní
úroveň důchodců po odchodu do důchodu. Tato studie shrnuje příjmovou situaci českých důchodců a nastiňuje možnosti změn, které by
mohly změnit jejich finanční
situaci. Změny se týkají nastavení ve třech oblastech důchodového zabezpečení: 1)
pracovní výdělek v důchodovém věku, 2) výše nástupního důchodu, 3) mechnismus
průběžného zvyšování důchodů –
valorizace. Je na politických stranách, aby občanům před volbami předestřely, jaká opatření budou po nich prosazovat. V závěru
proto formulujeme klíčové otázky ohledně zajištění životní úrovně důchodců.
Dostupné
z:
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_9_2017_Prijmy_senioru/mobile/index.html. - ISBN 978-80-7344-415-0
Deskriptory: ČR, EU, zab. důchodové, 1. pilíř, důchod starobní, valorizace, důchodci,
příjmy, nerovnost, poměr náhradový, důchodci pracující, odchod do důchodu
Výkon samostatné výdělečné činnosti a starobní důchod / Renata Doskočilová.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.48, č.7 (2017), s. 7-10.
Dostupné
z:
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/11F259AD-0550-49BA-BB203512D21687CA/16934/NP_7_2017_7_10.pdf
Deskriptory: samostatní, podnikání soukromé, důchod starobní, zab. důchodové, pojistné,
zab. nemocenské, základ vyměřovací, ČR
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Výdělečná činnost při pobírání důchodu / Helena Pelikánová, Roman Lang.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.20, č.7-8 (2017),
s. 20-26.
Deskriptory: práce-důchodci, důchod invalidní, důchod vdovský, důchod starobní, souběh,
trh práce, důchodci pracující, poměr pracovní, důchod sirotčí
Důchody se zvýší v průměru o 500 korun.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.14, č.7-8 (2017), s. 1.
Senát schválil tři důležité novely zákonů, díky nímž se navýší penze a přídavky na dítě a
zastropuje věk pro odchod do důchodu. Novela zákona o sociální podpoře zavádí změny v
možnosti čerpat rychleji rodičovský příspěvek, zvýší se přídavky na děti i okruh rodin, které
na ně budou mít nárok. Vyšší bude i daňová sleva na první dítě.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/31177/Prace_socpol_07_17.pdf
Deskriptory: zab. důchodové, důchody, důchody-zvýšení, odchod do důchodu, podpora sociální, příspěvek rodičovský, přídavky rodinné, agentury práce, ČR
Jiří Biskup: U důchodů platí pro všechny stejná pravidla / Veronika Prausová.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.14, č.7-8 (2017), s. 3.
Rozhovor s ústředním ředitelem ČSSZ JUDr. Jiřím Biskupem, který vyvrací některé mýty
ohledně starobních důchodů, jejich výpočtu, nároku na důchod, započitatelné doby, souběhu důchodu s výdělečnou činností a postupu při vyřizování důchodu.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/31177/Prace_socpol_07_17.pdf
Deskriptory: zab. důchodové, důchod starobní, výpočet, podmínky nároku, důchodci pracující, souběh, doba pojištění, ČR, doba započitatelná

NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Poslanci schválili vyšší nemocenskou pro dlouhodobě nemocné.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.14, č.6 (2017), s. 2.
Zaměstnanci, kteří jsou v dlouhodobé pracovní neschopnosti, budou mít od začátku příštího
roku nárok na vyšší nemocenskou. Po 31. dni pracovní neschopnosti budou dostávat 66
procent redukovaného denního vyměřovacího základu, od 61. dne nemoci se dávka zvýší
na 72 procent.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30805/Prace_socpol_06_17.pdf
Deskriptory: zab. nemocenské, nemocenské, zvýšení, neschopnost pracovní
Osoby samostatně výdělečně činné a snížení záloh ve zdravotním pojištění v roce
2017 / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.65, č.6 (2017), s. 25.-27.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, samostatní, výše, základ vyměřovací
Zdravotní pojištění - neplacené volno a nulový vyměřovací základ zaměstnance
/Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.65, č.6 (2017), s. 28-30.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, pojistné, zaměstnanci, základ vyměřovací, zaměstnavatelé
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Hranice 26 let ve zdravotním pojištění / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.65, č.6 (2017), s. 30-32.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, hranice věková, pojistné, děti, studenti
Zaměstnání a zatajený příjem / Antonín Daněk.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.48, č.6 (2017), s. 21-23.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, zaměstnanci, výše, základ vyměřovací
Některé ustanovení § 6 zákona o daních z příjmu z pohledu zdravotního pojištění
/Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.65, č.7-8 (2017), s. 41.
Deskriptory: ČR, daně z příjmu, pojištění zdravotní, základ vyměřovací, zákonodárství
Zdravotní pojištění a zaměstnání po část kalendářního měsíce v příkladech /Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.65, č.7-8 (2017), s. 42-43.
V článku jsou rozebrány různé varianty stanovení vyměřovacího základu pro účely zdravotního pojištění v případech, kdy zaměstnanec nenastoupí do zaměstnání na celou délku
měsíce.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, základ vyměřovací, pojistné, výpočet, zaměstnanci
Očekávání lidí žijících s HIV/AIDS od sociální práce / Monika Bjelončíková.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.17, č.3 (2017), s. 5-22. - lit.,
obr.
Článek poukazuje na to, že sociální práce může sehrávat klíčovou roli v organizování a
poskytování služeb v oblasti prevence i vlastní pomoci lidem žijícím s HIV/AIDS a lidem
touto nákazou ohroženým. Autorka chce k diskusi o rozvoji praxe sociální práce v této
oblasti přispět podnětným zprostředkováním toho, jak je sociální práce a její role vnímána
z perspektivy lidí žíjícími s HIV/AIDS. Článek přináší výsledky výzkumného projektu s
názvem "Identifikace a anylýza vnímaných sociálních důsledků života s HIV/AIDS".
Deskriptory: ČR, AIDS, nemocní, práce sociální, služby, prevence, výzkum
Ochranná lhůta v systému nemocenského pojištění / Květoslava Cimlerová, Šárka
Chotěborská.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.20, č.7-8 (2017),
s. 27-31.
Článek se zabývá ochrannou lhůtou v systému nemocenského pojištění, jejímž cílem je
zabezpečit zaměstnance dávkami pro případ nemoci nebo mateřství po skončení zaměstnání. tj. v době, kdy mu již nenáleží příjem ze skončeného zaměstnání či jiné výdělečné činnosti a pro nemoc nebo mateřství nemůže nastoupit do nového zaměstnání.
Deskriptory: ČR, zab. nemocenské, zaměstnanci, dávky, ukončení zaměstnání, nemocenské, samostatní, zab. v mateřství, podmínky nároku
Evropský průkaz zdravotního pojištění a hrazené služby / Antonín Daněk.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.48, č.7 (2017), s. 18-21.
Jaké nároky mají čeští pojištěnci v zemích EU a ve Švýcarsku na základě Evropského
průkazu zdravotního pojištěnce. Platby u lékaře v členských státech, placení spoluúčasti,
nároky z nařízení a nároky z případného komerčního cestovního pojištění.
Deskriptory: EU, pojištění zdravotní, pojištěnci, péče zdravotní, služby
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Kdy je ve zdravotním pojištění dodrženo povinné minimum? / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.65, č.7-8 (2017), s. 47-49.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, základ vyměřovací, samostatní, zaměstnanci, souběh
Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.65, č.7-8 (2017), s. 44-46.
Deskriptory: EU, pojištění zdravotní, zab. sociální, pojištěnci, dohody, pracovníci migrující,
péče zdravotní
Zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které platí pojistné stát, od 1. ledna
2018 / Antonín Daněk.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.20, č.7-8 (2017),
s. 35-36.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, základ vyměřovací, zákonodárství, zaměstnanci
Období trvání dohody o provedení práce / Antonín Daněk.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.48, č.7 (2017), s. 15-17.
Deskriptory: ČR, poměr pracovní, dohody, pojištění zdravotní, zaměstnanci, základ vyměřovací, souběh
Dávky související s rodinným životem.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.48, č.7 (2017), s. 41.
Česká správa sociálního zabezpečení přináší informace o dávkách, které mohou rodinám
pomoci řešit finanční situaci v případech, jako je "mateřská", ošetřování dítěte mladšího
10 let, doba péče o osobu závislou a žádosti o invalidní a pozůstalostní důchod.
Deskriptory: ČR, zab. v mateřství, ošetřovné, péče o osobu blízkou, důchod invalidní, zab.
nemocenské, dávky, podmínky nároku

DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ
Peněžitá pomoc v mateřství s mezinárodním prvkem / Ludmila Bicanová.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.48, č.7 (2017), s. 11-14.
Dostupné
z:
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/11F259AD-0550-49BA-BB203512D21687CA/16935/NP_7_2017_11_14.pdf
Deskriptory: Mezinárodní, EU, zab. nemocenské, zab. v mateřství, podmínky nároku,
dávky, dohody, zab. nemocenské
Příjem, který není předmětem daně z příjmu z pohledu soudu při stanovování
čistého příjmu pro výpočet výživného / Veronika Mindlová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.19, č.7 (2017), s. 16-22.
Deskriptory: ČR, příjmy, daně z příjmu, výživné, náhrady cestovní, výpočet
Úroky z prodlení s placením výživného / Romana Lužná.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.19, č.7 (2017), s. 23-24.
Deskriptory: ČR, výživné, právo rodinné, řízení soudní
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SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Platy v sociálních službách vzrostou téměř o čtvrtinu.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.14, č.6 (2017), s.1.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30805/Prace_socpol_06_17.pdf
Deskriptory: ČR, služby sociální, pracovníci sociální, odměňování, zvýšení, mzdy
Podpora sociální práce přímo v obcích se vyplácí.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.14, č.6 (2017), s. 1.
V rámci projektu Systémová podpora sociální práce v obcích pracovníci ministerstva spolupracují s 15 obcemi na zlepšení dostupnosti sociální práce pro současné i potencionální
klienty. Poskytují metodickou pomoc a právní rady a také získávají informace o podmínkách a možnostech výkonu sociální práce v obcích.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30805/Prace_socpol_06_17.pdf
Deskriptory: ČR, práce sociální, obce, projekty, vyloučení sociální
Pomáháme dětem, jejichž rodič trpí duševním onemocněním / Silvie Ročovská.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.5, č.10 (2017), s. 12.14.
Deskriptory: ČR, postižení mentálně, matky, práce sociální, děti, činnost dobrovolná, rodina
Je sociální práce profesí, nebo zaměstnáním? / Igor Tomeš.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.5, č.10 (2017), s. 18-19.
Historie a současnost sociální práce, postavení sociální práce mezi ostatními humanistickými profesemi, status sociálního pracovníka v současnosti. Potřeba vzniku profesní komory a zákona, který by definoval profesní sociální práci v širším pojetí než současný zákon
o sociálních službách.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, teorie, standardy, historie

Mezinárodní srovnání výkonu sociální práce / Andrea Faltysová.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.5, č.10 (2017), s. 24-26.
V rámci projektu "Mezinárodní srovnání výkonu sociální práce ve výčtu činností vykonávaných sociálními pracovníky, průřezově všemi oblastmi jejich výkonu a s ím související oblast specializací výkonu sociální práce" byla provedena mezinárodní komparace definice
sociální práce v legislativě vybraných zemí a vymezení podmínek pro výkon sociální práce
v právním řádu každé země. Kromě toho bylo zkoumáno, zda jsou v uvedených zemích
pro výkon sociální práce stanoveny standardy kvality, jak je vymezena oblast vzdělávání
a v neposlední řadě se výzkum měl zaměřit na zjišťování a ověření efektivity výkonu sociální práce, a to jak z pohledu klienta, tak společnosti. Článek se stručně zabývá komparací
situace v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Slovensku a Polsku.
Deskriptory: mezinárodní, práce sociální, projekty, kvalita sociálních služeb, pracovníci sociální, standardy, školství sociální, Rakousko, SRN, Švýcarsko, Polsko, SR
Proměny sociální práce v informační společnosti: reflexe sociálních pracovníků
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi / Adéla Recmanová, Soňa Vávrová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.17, č.3 (2017), s. 65-79. - lit.
Článek přináší výsledky kvalitativního výzkumu za využití techniky polostrukturovaných
rozhovorů se šesti sociálními pracovníky sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
zaměřeného na reflexi informatizace v sociální práci
Deskriptory: ČR, pracovníci sociální, práce sociální, společnost informační, rodina, děti,
výzkum
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Školská sociální práce / Eva Hurychová.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.5, č.10 (2017), s. 16-17.
Deskriptory: mezinárodní, práce sociální, školství, standardy
Forms of Providing and Financing Long-Term Care in OECD Countries [Formy poskytování a financování dlohodobé péče v zemích OECD] / Renata Halásková, Pavel
Bednář, Martina Halásková.
In: Národohospodářský obzor. - ISSN 1213-2446. - Roč.17, č.2 (2017), s. 159-178. - lit.,
obr., tab.
Dlouhodobá péče se stává prioritní v důsledku stárnutí populace a ruku v ruce s rozvojem
poskytování profesionální dlouhodobé péče rostou veřejné výdaje. Zejména země s prudkých zvýšením počtu lidí 80+ budou muset řešit udržitelnost systémů dlouhodobé péče a
zadávání veřejných zakázek příslušných služeb. Cílem tohoto příspěvku je hodnotit formy
poskytování a financování dlouhodobé péče ve vybraných zemích OECD.
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, péče dlouhodobá, financování, péče zdravotní, výdaje
sociální, staří, stárnutí
Návrhy řešení nejasné konceptualizace vybraných pojmů teorie zvládání dilemat
sociálními pracovníky / Ladislav Otava.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.17, č.3 (2017), s. 80-89. - lit.
Deskriptory: ČR, pracovníci sociální, práce sociální, teorie
Mediace (1.): Pojem mediace, principy, výhody a průběh / Irena Chmelíková.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.19, č.7 (2017), s. 12-15.
Deskriptory: ČR, poradenství sociální, práce sociální, pomoc sociální v rodině, teorie, poradenství
Mediace (2): zapsaný mediátor a jak se jim stát / Irena Chmelíková.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.19, č.8 (2017), s.12-15.
Deskriptory: ČR, poradenství, poradenství sociální, psychologie sociální, advokáti

POSTIŽENÍ OBČANÉ
Díky dotacím z ministerstva bude vycvičeno 16 asistenčních psů.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.14, č.6 (2017), s. 2.
Na konci loňského roku připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR finanční dotaci
pro organizace, které se zabývají výcvikem asistenčních psů. Historicky poprvé je tak podpořen výcvik nejen vodících psů. Dotaci ve výši 3 140 586 Kč si rozdělí šest organizací,
které v letošním roce vycvičí 16 asistenčních psů.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30805/Prace_socpol_06_17.pdf
Deskriptory: ČR, postižení, práce sociální, financování, organizace neziskové
Architektura je odrazem vztahů / Radek Musílek.
In: MŮŽEŠ. - ISSN 1213-8908. - č.7-8 (2017), s. 10-13. - obr.
Dostupné z: http://www.muzes.cz/casopis/archiv/2017/cervenec,-srpen-2017/
Deskriptory: ČR, postižení, bariéry
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Rodičovství s postižením / Radek Musílek.
In: MŮŽEŠ. - ISSN 1213-8908. - č.7-8 (2017), s. 6-9. - obr.
Příběhy několika postižených rodičů, čím je rodičovství specifické, role partnerů, reakce
okolí i samotných dětí, praktické zkušenosti postižených matek i otců.
Dostupné z: http://www.muzes.cz/casopis/archiv/2017/cervenec,-srpen-2017/
Deskriptory: ČR, postižení, rodičovství, matky, otcové, poradenství
Ale vždyť si žijeme dobře... / Zdeněk Jirků.
In: MŮŽEŠ. - ISSN 1213-8908. - č.7-8 (2017), s. 14-15.
Zpráva o činnosti klubu seniorů v Ústí nad Orlicí
Dostupné z: http://www.muzes.cz/casopis/archiv/2017/cervenec,-srpen-2017/
Deskriptory: ČR, služby sociální, staří, organizace neziskové, stárnutí aktivní
Černí koně / Zdeněk Jirků.
In: MŮŽEŠ. - ISSN 1213-8908. - č.7-8 (2017), s. 16-18. - obr.
Černí koně jsou neziskový integrační projekt, který podporuje sportovní aktivity především
postižených dětí. Založili kategorii postižených na "normálních" cyklistických závodech horských kol, organizují velkou edukační tour, ve které přibližují život i sport lidí s handicapem
veřejnosti, zejména dětem. V novém projektu Vítr ve vlasech se věnuí stavbě dětských
handbiků.
Dostupné z: http://www.muzes.cz/casopis/archiv/2017/cervenec,-srpen-2017/
Deskriptory: ČR, postižení, postižení-děti, organizace neziskové, sport
Ministerstvo podpoří péči o duševně nemocné a domácí hospice.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.14, č.7-8 (2017), s. 2.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR uvolnilo z operačního programu Zaměstnanost sto
milionů korun na podporu péče o duševně nemocné osoby a na rozvoj domácí paliativní
péče v Praze.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/31177/Prace_socpol_07_17.pdf
Deskriptory: ČR, postižení mentálně, služby sociální, péče zdravotní domácí, péče zdravotní nestátní, financování

STAŘÍ LIDÉ
Změny životního stylu u seniorů před a po nástupu do domova pro seniory / Lenka
Matoušková, Petra Zimmelová.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.5, č.10 (2017), s. 6-8.
Deskriptory: ČR, staří, ústavy, kvalita života, styl životní, stárnutí aktivní, výzkum
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PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY
Dětské skupiny jsou důležitou součástí sítě zařízení péče o děti.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.14, č.6 (2017), s. 3.
Charakteristika dětské skupiny - zařízení pravidelné péče o děti ve věku od jednoho roku
do zahájení povinné školní docházky. Zajištění péče ve skupině, poskytovatelé služby, financování výdajú na provoz zařízení.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30805/Prace_socpol_06_17.pdf
Deskriptory: ČR, zařízení péče o děti, zařízení předškolní, děti
Kontinuita sociální práce kurátora pro děti a mládež a sociálního kurátora / Ivana
Matoušková, Pavel Pěnkava.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.5, č.10 (2017), s. 20-21.
Účinná pomoc mladým opouštějícím ústavní výchovu, potažmo pěstounskou péči, předpokládá koncepčně provázanou spolupráci mezi možnými garanty plynulého přechodu do
další etapy života, především mezi kurátorem pro děti a mládež a sociálním kurátorem. V
posledních letech je patrná snaha MPSV a obcí vytvářet opatření a podmínky pro provázanější spolupráci těchto dvou aktérů.
Deskriptory: ČR, pracovníci sociální, práce sociální, děti problémové, mládež problémová,
ochrana sociálně-právní, poradenství sociální, ústavy, péče pěstounská
Nárok na peněžitou pomoc v mateřství u pojištěnek, jejichž zaměstnání skončilo
před nástupem na PPM / Petra Foltasová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.65, č.7-8 (2017), s. 35-38.
Cílem článku je přiblížit problematiku posuzování nároku na peněžitou pomoc v mateřství
v případech, kdy žena žádá o přiznání dávky v ochranné lhůtě
Deskriptory: ČR, zab. v mateřství, dávky, podmínky nároku, zab. nemocenské, doba pojištění
Daňově dávková podpora pracovní aktivity matek s dětmi do tří let / Lucia
Bartůsková.
In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233. - Roč.65, č.3 (2017), s. 335-350. - lit., tab.
Text je zaměřen na vystopování možných motivačných opatření, která by aktivizovala
ženy-matky, které mají zájem uplatnit se na trhu dříve než před uplynutím zákonem stanovené rodičovské dovolené, popřípadě před uplynutím doby pobírání rodičovského příspěvku.Cílem článku je na základě výsledků analýzy předložit návrh opatření, jež by podpořily peacovní motivaci žen s dětmi do tří let, a současně kvantifikovat dopady těchto
opatření na státní rozpočet.
Dostupné z: https://www.vse.cz/polek/1147
Deskriptory: ČR, politika populační, práce-matky, dovolená rodičovská, návrat do práce,
dávky, zaměstnání na zkrácený úvazek, trh práce, zařízení péče o děti, motivace, mzdy,
výzkum, sladění pracovního a rodinného života, rozpočet státní
Nová dávka nemocenského pojištění pro tatínky bude platit od 1. února 2018
/Květoslava Cimlerová, Šárka Chotěborská.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.20, č.7-8 (2017),
s. 31-35.
Deskriptory: ČR, zab. nemocenské, otcové, dávky, dovolená otcovská, podmínky nároku,
zákonodárství, děti
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Efektivnější pomoc obětem domácího a sexuálního násilí.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.14, č.7-8 (2017), s. 1-2.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/31177/Prace_socpol_07_17.pdf
Deskriptory: ČR, násilí v rodině, služby sociální, poradenství
Peníze z fondů EHP pomohly ohroženým dětem v Česku.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.14, č.7-8 (2017), s. 8.
V rámci programu CZ04 Ohrožené děti a mládež bylo během pěti let podpořeno 14 projektů
a řada dalších aktivit, jejichž cílem bylo snížit počet dětí v ústavní péči a zároveň transformovat pobytovou péči na systém dostupných ambulantních a terénních služeb.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/31177/Prace_socpol_07_17.pdf
Deskriptory: ČR, děti ohrožené, péče náhradní rodinná, zařízení péče o děti, ochrana sociálně-právní, projekty, služby sociální
Opatrovnictví - další nelehká role orgánů sociálně-právní ochrany dětí / Věra Novotná.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.19, č. 7 (2017), s. 1-7.
Deskriptory: ČR, opatrovnictví, ochrana sociálně-právní, děti, rodičovství, právo správní,
řízení soudní
Justiční chyby otců a matek / Daniela Kolářová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.19, č.7 (2017), s. 8-11.
Deskriptory: ČR, právo rodinné, řízení soudní, ochrana sociálně-právní, děti, opatrovnictví,
otcové, matky
Rodinná politika začíná na úrovni obcí / Michaela Adámková.
In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581. - Roč.28, č.16 (2017), s. 8-9.
Deskriptory: ČR, politika populační, obce, koncepce budoucí
Opatrovnictví nezletilého poškozeného v trestním řízení a kompetence orgánů
SPOD / Martin Cypris, Renata Musilová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.19, č.8 (2017), s. 1-4.
Deskriptory: ČR, opatrovnictví, ochrana sociálně-právní, děti, řízení soudní, právo trestní
Výkon práv dítěte v rodičovském konfliktu (1.) / Romana Rogalewiczová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.19, č.8 (2017), s. 16-21.
Deskriptory: ČR, rozvody, děti, práva lidská, děti ohrožené, právo rodinné
Rodinná politika na Slovensku zameraná na podporu rodín s nezaopatrenými
deťmi /Daniel Gerbery.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.11, č.4 (2017), s. 2-10. - lit.
Deskriptory: politika populační, rodičovství, děti, rodina, situace ekonomická, práce-matky,
situace sociální, zařízení péče o děti, úroveň životní, SR
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The Initial Years of Motherhood and Fatherhood as Perceived by Expectant Parents: The Division of Care and Paid Work [Počáteční roky mateřství a otcovství
jak jsou vnímány nastávajícími rodiči: Rozdělení péče a placené práce] / Olga Nešporová.
In: Sociální studia. - ISSN 1214-813X. - Roč.13, č.4 (2016), s. 9-25. - lit.
Tato studie popisuje plány a standardy týkající se prvních let otcovství a mateřství a zaměřuje se na rozdělení péče a placené práce mezi českými rodiči. Je založena na 32 rozhovorech s nastávajícími rodiči z heterosexuálních párů, kde oba rodiče vydělávají. Byly
studovány a analyzovány ideály a plány nastávajících rodičů zasazené do možností reálného života s cílem identifikovat různé modely péče, které by měly být využívány během
prvních tří let rodičovství. Ve všech třech hlavních modelech péče, které odhalil studovaný
vzorek, pokračovali otcové v práci na plný úvazek, zatímco plány matek byly mnohem
pestřejší. Modely byly klasifikovány jako: 1. model dlouhodobé péče matky na plný úvazek,
2. model dlouhodobé péče matkyu na částečný úvazek a 3. model krátkodobé péče matky.
Srovnávací analýza uvnitř páru odhalila společné rozdíly mezi plány partnerů ohledně zaměstnávání matky a využívání nerodičovské péče o dítě. Nastávající otcové častěji vyznávali tradiční konzervativní názory než jejich partnerky.
Dostupné z: http://socstudia.fss.muni.cz/sites/default/files/02_The_Initial_Years_Nesporova.pdf
Deskriptory: ČR, rodičovství, otcové, matky, sladění pracovního a rodinného života, VÚPSV

SPOLEČENSKY NEPŘIZPŮSOBENÍ OBČANÉ
Zdraví a přístup ke zdravotním službám u obyvatel a obyvatelek azylových domů
- téma pro sociální práci? / Kateřina Glumbíková, Alice Gojová, Barbora Gřundělová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.17, č.3 (2017), s. 23-40.
Cílem článku je shromáždit dosavadní výzkumná zjištění o zdravotním stavu osob z azylových domů, jeho determinantech a důsledcích a na jejich základě definovat úlohu sociální
práce v podpoře zdraví této cílové skupiny. Pozornost je zaměřena především na fyzické a
psychické zdraví osob v azylových domech, zdraví žen z azylových domů a možnosti využívání zdravotnických služeb těmito osobami.
Deskriptory: mezinárodní, práce sociální, bezdomovci, péče zdravotní-ústavy, stavbaři,
služby sociální
Osobnostní faktory ovlivňující setrvání v bezdomovectví u mladých lidí / Marie
Vágnerová, Jakub Marek, Ladislav Csémy.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.17, č.3 (2017), s. 41-54. - lit.
Cílem studie bylo zjistit, jak žijí lidé, kteří byli před 5 lety bezdomovci, které osobnostní
faktory přispívají k opětovnému začlenění do společnosti, a které spíš přispěly k setrvání v
pozici bezdomovce. Z autory provedeného šetření vyplynulo, že k faktorům ovlivňujícím
chronizaci bezdomovectví patří zejména negativní zkušenost z rodiny a s tím související
absence jakéhokoliv zázemí, nedobré osobnostní vlastnosti a neschopnost nebo nezájem
či neochota systematicky spolupracovat. Velmi významným negativním faktorem setrvání
v bezdomovectví je také dlouhodobé užívání drog a alkoholu. Studie chce přispět k rozšíření
teoretické a metodologické báze sociální práce a přinést podněty pro intervence u sociálně
marginalizované skupiny.
Deskriptory: ČR, bezdomovci, mládež problémová, rodina problémová, psychologie osobnosti, alkoholismus, práce sociální, šetření, narkomanie
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Rizikové správanie detí v detských domovoch. Zdravie ohrozujúca konzumácia
alkoholických nápojov / Elena Gažiková, Veronika Šimonová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.17, č.3 (2017), s. 55-64. - lit.
Článek předkládá zjištění výzkumu, dílčím cílem kterého bylo identifikovat míru výskytu
konzumace alkoholu u dětí v dětských domovech. Výzkum ukázal, že téměř tři čtvrtiny
respondentů má zkušenost s požíváním alkoholických nápojů. Tato zjištění demonstrují
potřebu realizovat opatření v sociální politice a zaměřit se na tvorbu a realizaci preventivních programů.
Deskriptory: děti, děti problémové, ústavy, alkoholismus, výzkum, prevence, SR, práce
sociální

CIZINCI
Přísnější podmínky pro cizince pezident podepsal / Michaela Adámková.
In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581. - Roč.28, č.15 (2017), s. 6-9. - obr., tab.
Deskriptory: ČR, cizinci, zákonodárství, práce-cizinci, agentury práce, zaměstnávání agenturní, politika migrační, zaměstnanost skrytá, ekonomika skrytá
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EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ
Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmu fyzických osob / Katarína Dobešová, Iva Rindová, Hana Jedlanová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.65, č.7-8 (2017), s. 13-24. - tab.
Článek seznamuje poplatníky se základními podmínkami, za kterých lze uplatnit daňové
zvýhodnění podle zákona o daních z příjmu, včetně změn pro rok 2017, a to nejen formou
citací zákona, ale také formou praktických příkladů
Deskriptory: daně z příjmu, zákonodárství, ČR, děti, výše

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY
Regional Price Levels in the Czech Republic [Regionální cenové hladiny v České
republice] / Petr Musil.
In: Statistika. - ISSN 0322-788X. - Roč.97, č.2 (2017), s. 110-113 . - lit., tab.
Mezinárodní srovnání patří k statistickým tématům, které přitahují odborníky i širokou
veřejnost. Oficiální statistiky poskytují pouze odhady národních cenových hladin. Proto je
oficiální regionální analýza založena na národních cenových úrovních a nezohledňuje případné rozdíly v cenách mezi regiony v rámci jedné země. Výzkumníci se jimi naštěstí zabývají a pro některé země jsou k dispozici odhady. Téma je také důležité v České republice,
v časopise Statistika v roce 2016 byly publikovány dva články zaměřené na regionální
cenové hladiny. Cílem práce je porovnat oba přístupy z různých perspektiv.
Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/45606525/32019717q2110.pdf/ed89edf9
Deskriptory: ČR, ceny, regiony, statistika, metody

PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY
Plánujete v létě vyrazit na zkušenou do zahraničí? Využijte služeb EURES!.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.14, č.6 (2017), s. 8.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30805/Prace_socpol_06_17.pdf
Deskriptory: mezinárodní, pracovníci sezonní, pracovníci migrující, podmínky pracovní,
agentury práce, poradenství pracovní
Martin Buňka: Národní soustava povolání popisuje a přibližuje trh práce v ČR.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.14, č.6 (2017), s. 4.
Národní soustava povolání je v oblasti práce a sociálních věcí důležitým nástrojem státní
politiky zaměstnanosti, podporuje mapování potřeb trhu práce, efektivní rozvoj lidských
zdrojů a prohlubuje vazbu mezi světem práce a odborným vzděláním. Prostřednictvím popisů povolání a kvalifikačních požadavků slouží pro sjednocování a koordinaci lidských
zdrojů na trhu práce.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30805/Prace_socpol_06_17.pdf
Deskriptory: ČR, trh práce, klasifikace zaměstnání, potřeby pracovních sil, politika zaměstnanosti, zdroje lidské, vzdělávání, vzdělání dosažené
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Cesta pro mladé - stáže, které jsou příležitostí pro studenty i firmy.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.14, č.6 (2017), s. 4.
Projekt Cesta pro mladé formou stáží propojuje firmy, podnikatale a organizace se studenty. Zaměstnavatelé tak mají možnost otestovat si případného budoucího pracovníka a
studenti načerpat zkušenosti v oboru, který studují. Za poskytnutí kvaltní stáže náleží
organizacím finanční odměna jak náhrada za čas mentora, během něhož se věnuje. Projekt
je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30805/Prace_socpol_06_17.pdf
Deskriptory: ČR, studenti, trh práce, přechod do zaměstnání, vzdělávání-výcvik, projekty
Růst mezd se zrychluje napříč všemi vrstvami zaměstnanců.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.14, č.6 (2017), s. 5.
Podle údajů Českého statistického úřadu se mzdy zvyšují u všech příjmových skupin zaměstnanců. Přehled hrubé měsíční mzdy podle odvětví v roce 2016.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30805/Prace_socpol_06_17.pdf
Deskriptory: ČR, mzdy, zvýšení, zaměstnanci, odměňování, statistika
Do projektu Generační tandem II se už zapojilo přes 30 firem.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.14, č.6 (2017), s. 5.
V rámci projektu, který realizuje Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami, vznikly čtyři
desítky generačních tandemů, díky nimž získalo novou práci 44 uchazečů o zaměstnání.
Podstatou projektu je zajištění generační výměny. U jednoho zaměstnavatele pracuje na
konkrétní pozici stávající zaměstnanec, kterému vznikne během následujícíh tří let nárok
na řádný odchod do starobního důchodu a zapracovává nově přijatého kolegu do věku 30
let věku, jenž byl před nástupem do firmy v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu
práce ČR. Ten může zaměstnavateli, u něhož se uskuteční tzv. generační výměna, finančně
přispět dvěma způsoby - na společensky účelné pracovní místo a současně na udržení
stávajícího zaměstnance.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30805/Prace_socpol_06_17.pdf
Deskriptory: ČR, práce netypická, projekty, trh práce, zaměstnavatelé
Státní úřad inspekce práce kontroluje i rovné odměňování žen a mužů.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.14, č.6 (2017), s. 7.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/30805/Prace_socpol_06_17.pdf
Deskriptory: ČR, inspekce práce, kontrola, odměňování, diskriminace, gender, ženy, muži
Vybrané otázky nadnárodního poskytování služeb spočívajících v agenturním zaměstnávání / Petr Seidl, Monika Chromečková.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.65, č.6 (2017), s. 10-14.
Článek se zabývá některými specifickými činnostmi agentur práce s přihlédnutím k unijním
a vnitrostátním právním předpisům a judikatuře
Deskriptory: EU, vysílání pracovníků, agentury práce, právo pracovní, dohody, zákonodárství
Nová pravidla dočasného přidělování zaměstnanců v Německu / Kateřina Pekárek.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.65, č.6 (2017), s. 15-17.
Deskriptory: ČR, SRN, agentury práce, zaměstnávání agenturní, trh práce, právo pracovní,
poměr pracovní

17

Kontrola zdaňování příjmů plynoucích zaměstnanci v souvislosti s výkonem závislé činnosti / Miluše Procházková.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.65, č.6 (2017), s. 18-19.
Při kontrole daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti správce daně mnohdy zjišťuje,
že ne všechny příjmy, které se považují za příjmy ze závislé činnosti, bývají uvedeny na
mzdovém listu zaměstnance, a jsou zahrnuty do základu pro výpočet zálohy na daň,
přestože zdanění podléhají.
Deskriptory: ČR, daně z příjmu, zaměstnanci, pojistné, kontrola, výše
Evidence uchazečů o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost / Jaroslav Stádník, Petr Kieler.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.65, č.6 (2017), s. 44-48.
Článek upozorňuje na některé důležité aspekty a dopady zákona o zaměstnanosti, které
se týkají dočasné pracovní neschopnosti a zdravotní způsobilosti fyzické osoby, resp. uchazeče o zaměstnání, případně žadatele o podporu v nezaměstnanosti
Deskriptory: ČR, uchazeči o práci, neschopnost pracovní, právo pracovní, zab. v nezaměstnanosti
Kolektivní dohoda vyššího stupně pro zaměstnance ve služebním poměru / Bořivoj
Šubrt.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.65, č.6 (2017), s. 49-51.
Deskriptory: ČR, smlouvy kolektivní, zaměstnanci státní, služba státní, poměr pracovní,
práva sociální, odbory, podmínky pracovní
Vysílání zaměstnanců z ČR do Německa / Kateřina Pekárek.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.65, č.7-8 (2017), s. 10-12.
Vysíláním zaměstnanců z ČR do Německa se rozumí, že české subjekty dočasně poskytují
služby nebo zhotovují díla na území Německa a přitom využívají zaměstnanců, jejichž pracovní vztah se v zásadě řídí českým právem, jimž nicméně musí poskytnout pracovní podmínky platící v Německu.
Deskriptory: SRN, ČR, vysílání pracovníků, podmínky pracovní, právo pracovní
Přerušení pracovní cesty a jeho vliv na poskytování cestovních náhrad / Helena
Úlehlová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.65, č.7-8 (2017), s. 25-29.
Deskriptory: ČR, náhrady cestovní
Aktuální judikatura k podpoře v nezaměstnanosti / Jaroslav Stádník, Petr Kieler.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.65, č.7-8 (2017), s. 50-54.
Článek se zabývá aktuální rozhodovací praxí Nejvyššího správního soudu ve vztahu k podpoře v nezaměstnanosti, a to podmínkou doby důchodového pojištění, zápočtem náhradní
doby pojištění, problematikou pracovních smluv uzavíraných na obou stranách toutéž fyzickou osobou, či vracením neprávem poskytované podpory.
Deskriptory: ČR, zab. v nezaměstnanosti, zab. důchodové, podmínky nároku, zákonodárství
Age management v organizacích / Hana Urbancová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.65, č.7-8 (2017), s. 61-65.
Deskriptory: mezinárodní, řízení personální, zdroje lidské, pracovníci starší, stárnutí
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Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku / Věra Hrouzková.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.20, č.7-8 (2017),
s. 2-9.
Deskriptory: ČR, doba pracovní, podmínky nároku
Jak pomoci cizincům najít nejvhodnější pracovní uplatnění?
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.14, č.7-8 (2017), s. 4.
Projekt Podpora cizincům běží od března roku 2016 do srpna roku 2018. V rámci projektu
mohou cizinci absolvovat individuální kariérové poradenství, vzdělávání zaměřené na rozvoj dovedností, finanční a občanské gramotnosti, dostává se jim podpory při návazných
službách včetně tlumočení.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/31177/Prace_socpol_07_17.pdf
Deskriptory: ČR, trh práce, cizinci, práce-cizinci, poradenství pracovní, příležitosti pracovní,
projekty
Mzdy se budou dál zvyšovat.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.14, č.7-8 (2017), s. 4.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/31177/Prace_socpol_07_17.pdf
Deskriptory: ČR, mzdy, zvýšení, mzda průměrná
V rámci Evropského sboru solidarity vznikne během tří let 100 tisíc pracovních
příležitostí pro mladé lidi.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.14, č.7-8 (2017), s. 5.
Evropský sbor solidarity nabídne mladým lidem ve věku 18 - 30 let příležitost zapojit se do
rozmanité škály solidárních činností v celé EU. Kromě toho, že zprostředkovává dobrovolnické činnosti, stáže a umístění do zaměstnání, bude poskytovat prostor k tomu, aby
účastníci realizovali vlastní solidární projekty nebo aby dobrovolnictví vykonávali ve skupinách.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/31177/Prace_socpol_07_17.pdf
Deskriptory: EU, trh práce, práce-mládež, příležitosti pracovní, projekty, solidarita, činnost
dobrovolná
Nový nástroj pro tvorbu profilu dovednosti pomůže lidem ze třetích zemí uspět
na pracovním tru v EU.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.14, č.7-8 (2017), s. 8.
Evropská komise spustila novou aplikaci pro tvorbu profilu dovedností, která má umožnit
lidem ze třetích zemí vhodně prezentovat svou kvalifikaci a zkušenosti a pomoci jim integrovat se na pracovní trh EU.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/31177/Prace_socpol_07_17.pdf
Deskriptory: mezinárodní, EU, trh práce, cizinci, práce-cizinci, kvalifikace odborná, integrace
Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem je pro zaměstnance důležitá.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.14, č.7-8 (2017), s. 8.
jak ukázaly výsledky nového globálního průzkumu Randstad EmployerBrand Survey, lidé
si vybírají zaměstnání nejen podle výše mzdy nebo jeho stability. Významnou roli hraje
také atmosféra na pracovišti nebo rovnováha mezi pracovním a soukromým životem.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/31177/Prace_socpol_07_17.pdf
Deskriptory: mezinárodní, sladění pracovního a rodinného života, podmínky pracovní, motivace, zaměstnanci, šetření
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Přechod z dohody do pracovního poměru: je přípustná zkušební doba? / Richard
W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.48, č.7 (2017), s. 22-24.
Článek se zabývá otázkou přechodu zaměstnance z práce na dohodu o práci na pracovní
poměr a sjednáním zkušební doby v těchto případech.
Deskriptory: ČR, právo pracovní, poměr pracovní, dohody, zaměstnanci
Analýza zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě a jeho dopadů / Pavla Chmelová.
In: Scientia et Societas. - ISSN 1801-7118. - Roč.13, č.2 (2017), s. 118-135. - lit., obr.,
tab.
Cílem článku je analýza zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě s důrazem na identifikaci
a zhodnocení dopadů na strukturu a fungování státní správy a to primárně s ohledem na
výše stanovené cíle zákona. Je zkoumáno, zda bylo dosaženo vyšší míry stability, profesionalizace a transparentnosti a jakým způsobem byla ovlivněna nabídková a poptávková
strana trhu práce. Platové a jiné pracovní podmínky zaměstnanců ve služebním poměru a
problematika jejich zaměstnávání jsou posuzovány také v kontextu alternativního zákoníku
práce, jímž jsou upravovány pracovněprávní vztahy v soukromém sektoru a v některých
oblastech veřejné správy.
Celé číslo časopisu dostupné z: http://files.sets.cz/2000002316c07f6d012/2017_02_sets.pdf
Deskriptory: ČR, služba státní, zaměstnanci státní, zákonodárství, sektor veřejný, trh
práce, smlouvy kolektivní, politika sociální, podmínky pracovní
Dohoda o pracovní pohotovosti a její odměňování / Marie Salačová.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.48, č.7 (2017), s. 27-29.
Deskriptory: ČR, poměr pracovní, dohody, práce přesčasová, doba pracovní, odměňování
V Úvalech nabídli pomocnou ruku a získali loajální zaměstnance / Simona Dvořáčková.
In: Moderní obec. - ISSN 1211-0507. - Roč.23, č.8 (2017), s. 46-47.
Deskriptory: ČR, nezaměstnaní, nepřizpůsobení, trh práce, činnost dobrovolná, obce, příležitosti pracovní
Novela zákona o zaměstnanosti: Zpřísní se podmínky pro agentury práce / Olga
Bičáková.
In: Veřejná správa. - ISSN 1213-6581. - Roč.28, č.17 (2017), s. 26-29.
Deskriptory: ČR, zaměstnanost, zaměstnávání agenturní, agentury práce, zprostředkování
práce, uchazeči o práci, zákonodárství
Sociální determinanty prekarizace práce v evropských zemích / Tomáš Doseděl,
Tomáš Katrňák.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.11, č.4 (2017), s. 11-15.
Deskriptory: EU, trh práce, zaměstnání dočasné, zaměstnání na zkrácený úvazek, práce
netypická, diskriminace pracovní, práce-ženy, osoby obtížně umístitelné, podmínky pracovní
Směry hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce / Lenka Říhová.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.11, č.4 (2017), s. 16-17.
Deskriptory: hodnocení práce, výzkum, VÚPSV, práce obecně, plánování, odměňování, metody, kvalifikace odborná
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Age Management jako nedílná součást odpovědné personální politiky firemní kultury / Karel Chadt, Marek Merhaut.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.11, č.4 (2017), s. 18-23. - lit.
Deskriptory: Mezinárodní, trh práce, zdroje lidské, řízení personální, pracovníci starší, podmínky pracovní, stárnutí
Part-time Employment and Business Cyccle in Central snd Eastern Europe [Zaměstnanost na částečný úvazek a hospodářský cyklus ve střední a východní
Evropě] / Kamila Fialová.
In: Národohospodářský obzor. - ISSN 1213-2446. - Roč.17, č.2 (2017), s. 179-203. - lit.,
obr., tab., příl.
Článek zkoumá vývoj zaměstnanosti na částečný úvazek ve střední a východní Evropě a
srovnává to se západní Evropou. Na makro úrovni zkoumá úlohu hospodářského cyklu a
jeho vliv na částečnou zaměstnanost v těchto dvou skupinách zemí od r. 2001.
Deskriptory: Mezinárodní, EU, Evropa střední a východní, zaměstnání na zkrácený úvazek,
doba pracovní
Features of the Regional Labor Markets in the Czech Republic [Charakteristiky
regionálních trhů práce v České republice] / Vít Pošta, Tomáš Hudeček.
In: Statistika. - ISSN 0322-788X. - Roč.97, č.2 (2017), s. 36-69. - lit., obr., tab., příl.
Autoři využívají údaje Úřadu práce pro regiony ČR k prozkoumání některých strukturálních
rysů příslušných trhů práce. Příspěvek uvádí, jak se regionální trhy práce liší ve vztahu k
volným pracovním místům, nezaměstnanosti, shodám mezi nezaměstnanými a volnými
místy, pravděpodobnosti nalezení zaměstnání a těsnosti trhu práce.
Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/45606525/32019717q2036.pdf/f002b1a1-949b-4581-bc2cf2d047c5f67b?version=1.0.
Deskriptory: ČR, trh práce, regiony, nezaměstnanost, příležitosti pracovní, zaměstnanost,
statistika
Co nového v oblasti právní úpravy přeshraničního vysílání zaměstnanců / Alena
Čechtická.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.20, č.7-8 (2017),
s. 10-20.
Článek připomíná základní zásady důležité pro přeshraniční vysílání zaměstnanců uskutečňované zejména v rámci členských zemí EU, a to v obou směrech. Upozorňuje na některé novinky, která platí od 1. 4. 2017.
Deskriptory: ČR, EU, vysílání pracovníků, zákonodárství, dohody, podmínky pracovní, zab.
sociální, pojištění zdravotní, daně z příjmu
SIG: uložené 2078
Industrial Relations in the Czech Republic: Recent Developments and Future
Challenges [Industriální vztahy v České republice: Nedávný vývoj a budoucí výzvy] /Renata Kyzlinková, Petr Pojer, Soňa Veverková.
Prague : RILSA, 2017. - 38 s. - lit., obr., tab., příl.
Studie popisuje sociální dialog a vztahy mezi sociálními partnery v České republice od roku
2012. Ekonomický růst v ČR v roce 2014 pokračoval, oživení však nemělo žádný významný
dopad na vztahy mezi různými sociálními partnery. Důležitou změnou, která ovlivnila
vztahy mezi sociálními partnery a vládou i mezi samotnými sociálními partnery, byla nová
středo-levá vláda po předčasných volbách v říjnu 2013. Vztahy mezi sociálními partnery a
předchozí středo-pravou vládou se postupně zhoršovaly zejména proto, že podle sociálních
partnerů vláda ignorovala jejich připomínky k vládní hospodářské politice. Naopak, nová
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vláda se ve svém politickém prohlášení zavázala zapojit sociální partnery do aktivního dialogu. Tento závazek vůči sociálním partnerům byl splněn a je pozitivně vnímán jak zástupci
zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů. Vztahy mezi sociálními partnery na tripartitní úrovni
pozitivně ovlivňuje bipartitní sociální dialog, který byl udržován na dobré úrovni i v době
hospodářské krize - zaměstnavatelé i odbory měli především zájem na zachování pracovních míst, a proto i mzdové nároky odborů byly mírné. V roce 2015 se však největší odborová organizace v ČR - v souvislosti s hospodářským oživením - zaměřila na kampaň "Konec levné práce" s cílem zajistit mzdový růst, který by postupně vedl k dosažení širších
mzdových úrovní v EU. Panuje však obava, že tato kampaň, která pokračovala do roku
2016, může v budoucnu vést ke konfliktu mezi sociálními partnery.
Deskriptory: ČR, vztahy industriální, dialog sociální, vyjednávání kolektivní, odbory, zaměstnavatelé, smlouvy kolektivní, práce netypická, VÚPSV
Place Belonging in a Mobile World. A Case Study of Migrant Professionals [Místo
patřící do mobilního světa. Případová studie migrujících odborníků] / Agnieszka
Bielewska, Krzysztof JaskuŁowski.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288. - Roč.53, č.3
(2017), s. 343-367. - lit.
Cílem tohoto příspěvku je diskutovat o dopadu územní mobility na zkušenosti mezinárodních odborníků v oblasti příslušnosti k místu. Vychází z kvalitativního výzkumu ve wroclawské podzóně v oblasti specializované hospodářské zóny Walbrzych v Polsku a zkoumá
otázku identity migrujících odborníků v kontextu jejich spojení s místy. Analyzuje, jak migrující odborníci vnímají jak své místo původu, tak i místo, kde v současné době pobývají,
a zvažuje specifické praktiky migrantů k posílení starých a vytváření nových pout. Navzdory vysoké mobilitě migrující odborníci vykazují poměrně silné spojení s místem svého
původu a někteří z nich se pokoušejí vytvářet vazby se stávajícím místem pobytu.
Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/uploads/6b74677e9a562bfd108ae41a9fbd07cac01ad24a_17-3-02-Bielewska13.indd.pdf
Deskriptory: Polsko, pracovníci migrující, kvalifikace odborná, sociologie

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK
Psychologické bariéry výkonnosti a jejich překonávání / Jan Urban.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.65, č.7-8 (2017), s. 55-60.
Deskriptory: ČR, psychologie práce, řízení personální, zdroje lidské, podmínky pracovní,
motivace

OBYVATELSTVO, MIGRACE
Ruská komunita v kontextu vývoje cizinců z třetích zemí s důrazem na Ukrajince
a Vietnamce / Jana Vavrečková.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.11, č.4 (2017), s. 23-29. - lit.
Deskriptory: Rusko, Vietnam, Ukrajina, ČR, migrace, cizinci, integrace, statistika, výzkum,
VÚPSV
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ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ POLITIKA
Modernising the European Social Paradigm: Social Investments and Social Entrepreneurs [Modernizace evropského sociálního paradigmatu: sociální investice
a sociální podnikatelé] / Jane Jenson.
In: Journal of Social Policy. - ISSN 0047-2794. - Roč.46, č.1 (2017), s. 31-47. - lit.
Politické pohledy Evropské unie i členských států v současné době propojují pojmy sociální
investice a sociální podnikání s cílem obhajovat kde a jak intervenovat. Argument tohoto
článku spočívá v tom, že explicitní propojení těchto dvou pojmů představuje vznikající politické paradigma. Článek identifikuje tři charakteristiky jakékoliv paradigmatu, včetně
toho, že politické paradigma musí poskytnout perspektivu zachování blahobytu společnosti
i jednotlivců. Koncepty sociálních investic a sociálního podnikání jsou v kombinaci vhodnými způsoby řídit financování a poskytování sociálních investic. Sociální podniky jsou
proto zaměřeny na získání veřejných financí za účelem poskytování sociálních investic do
aktivace (školení, zaměstnatelnost, podpory pracovních příležitostí a příplatků na mzdy) i
péče o děti.
Deskriptory: EU, ekonomika sociální, financování
Defining Minimum Income (and Living) Standards in Europe: Methodological
Issues and Policy Debates [Stanovení minimálních příjmových (a životních) standardů v Evropě: Metodické otázky a politické debaty] / Christopher Deeming.
In: Social Policy and Society. - ISSN 1474-7464. - Roč.16, č.1 (2017), s. 33-48. - lit., obr.,
tab.
Ochrana minimálních příjmů získává nový význam v evropské sociální politice. Ve snaze
podpořit sociální začlenění vyzval Evropský parlament Evropskou komisi a členské státy
EU, aby garantovaly minimální právo na záchranné sociální sítě. Komise v kontextu strategie Evropa 2020 zvažuje možnost stanovit minimální standardy pro sociální ochranu,
které by měly pomoci chránit před chudobou a vyloučením, ale v Evropě nemůže existovat
"jedna velikost pro všechny". Je jasné, že občané v bohatších částech Evropy mohou vyžadovat vyšší sociální standardy ochrany. Jak lze tyto rozdíly provést a jaké problémy z
toho vyplývají?
Deskriptory: EU, příjem minimální, standardy, vyloučení sociální, chudoba
The fiscal politics of welfare state expansion: The case of social insurance in
Israel [Fiskální politiky expanze sociálního státu: Případ sociálního pojištění v
Izraeli] /Michal Koreh.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.27, č.2 (2017), s. 158-172.
- lit., obr.
Prostřednictvím nové perspektivy, která vychází z teoretických poznatků fiskální sociologie,
článek zkoumá úlohu fiskálních imperativů pro období expanze sociálního státu. Sledováním procesu rozhodování o financování sociálního pojištění na počátku sedmdesátých let,
kritické situace ve vývoji izraelského sociálního státu, tento článek zpochybňuje implicitní
předpoklad v literatuře, že financování sociálního pojištění je výhradně zaměřeno na pokrytí nákladů jeho programů.
Deskriptory: Izrael, politika sociální, stát sociální, zab. sociální, financování
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Disciplinary Social Policy and the Failing Promise of the New Middle Classes: The
Troubled Families Programme [Disciplinární sociální politika a nedodržení slibu
nových středních tříd: Program problémových rodin] / Alex Nunn, Daniela Tepe-belfrage.
In: Social Policy and Society. - ISSN 1474-7464. - Roč.16, č.1 (2017), s. 119-129. - lit. Themed Section on "Looking for Trouble?" Critically Examining the UK Government's Troubled Families Programme.
Článek z tematické sekce věnované programu problémových rodin (Troubled Families Programme - TFP). Článek se zabývá slibem "nové střední třídy" (‘New Middle Class’ - NMC).
Deskriptory: V. Británie, rodina, rodina problémová, chudoba, styl životní, třída střední,
politika sociální
Generous to all or "nsiders only"? The relationship between welfare state generosity and immigrant welfare rights [Velkoryse pro všechny nebo pouze pro insidery? Vztah mezi štědrostí sociálního státu a sociálními právy přistěhovalců]
/Friederike Römer.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.27, č.2 (2017), s. 173-196.
- lit., obr., tab., příl.
Existují dva ostře kontrastující směry pro vztahy mezi sociální štědrostí a sociálními právy
přistěhovalců. Dualizační hypotéza argumentuje, že kvůli fiskálním tlakům a sociálnímu
šovinismu štědré sociální státy s větší pravděpodobností vylučují přistěhovalce z přístupu
k sociálním dávkám. Velkorysá (štědrá) hypotéza naopak tvrdí, že ve štědrých sociálních
státech bude přistěhovalcům přiznán lepší přístup k dávkám. S využitím nově shromážděných údajů z projektu OECD Imigrační politiky v porovnávání (IMPIC) jsou tyto dvě hypotézy testovány pomocí souhrnných analýz časových řad.
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, cizinci, práva sociální, stát sociální
Institutions, culture and migrants’ preference for state-provided welfare. Longitudinal evidence from Germany [Instituce, kultura a preference přistěhovalců
pro státem poskytované zabezpečení. Dlouhodobé důkazy z Německa] / Alexander
W. Schmidt-catran, Romana Careja.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.27, č.2 (2017), s. 197-212.
- lit., obr., tab.
Tento článek se zabývá preferencemi migrantů, které se týkají státem poskytovaného zabezpečení (zaopatření). Studie prokazuje, že v průběhu času se preference přistěhovalců
a domorodců stále více podobají. Toto zjištění je interpretováno jako důkaz, že kultura
domovských zemí nemá časově neměnný efekt a že sociální preference přistěhovalců podléhají socializačnímu účinku sociálního zabezpečení hostitelských zemí.
Deskriptory: SRN, stát sociální, kultura, organizace, cizinci
Wither Social Citizenship? Lived Experiences of Citizenship In/Exclusion for Recipients of Out-of-Work Benefits [Vadne sociální občanství? Živé zkušenosti občanství v/mimo pro příjemce dávek mimo zaměstnání] / Ruth Patrick.
In: Social Policy and Society. - ISSN 1474-7464. - Roč.16, č.2 (2017), s. 293-304. - lit.
Článek z tématické sekce o úsporných opatřeních, blahobytu a sociálním občanství. Na
základě kvalitní longitudinální studie, která zkoumala zkušenosti sociální reformy mezi malou skupinou příjemců dávek mimo práci, se tento článek zabývá otázkou, jak jsou práva
sociálního občanství, odpovědnost a statut jedinců ovlivněny procesem reformy sociální
reformy.
Deskriptory: V. Británie, politika sociální, stát sociální, reforma, práva sociální
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"How the Other Half Live": Poor and Rich Citizenship in Austere Welfare Regimes
["Jak žije ostatní polovina": Chudé a bohaté občanství v úsporných sociálních režimech] / Daniel Edmiston.
In: Social Policy and Society. - ISSN 1474-7464. - Roč.16, č. 2 (2017), s. 315-325. - lit.
Článek z tematické sekce o úsporných opatřeních, blahobytu a sociálním občanství. Rostoucí část výzkumu kvantifikuje nedávný dopad fiskální konsolidace a reformy veřejných
služeb v liberálních sociálních režimech. Méně je však známo o tom, jak to ovlivňuje běžné
podmínky, za kterých je status občanství přiznáván. Tento článek zkoumá, jaký vztah má
politické sociální úsporné úsilí k postavení, právům a identitě pomyslně rovných občanů.
Za tímto účelem vychází tento článek z kvalitativní studie zkoumající zkušenosti chudého
a bohatého občanství na Novém Zélandu a ve Velké Británii.
Deskriptory: stát sociální, práva sociální, chudoba, bohatí, V. Británie, Nový Zéland
SIG: uložené 2074
Social Scoreboard 2017 [Sociální přehled 2017].
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. - 28 s., obr. - ISBN 97892-79-69526-1.
Evropský pilíř sociálních práv stanoví řadu klíčových principů a práv na podporu spravedlivých a dobře fungujících trhů práce a sociálních systémů. Bude sloužit jako kompas pro
obnovený proces konvergence k lepším pracovním a životním podmínkám mezi zúčastněnými členskými státy. Tři hlavní kategorie pilíře: rovné příležitosti a přístup na trh
práce; spravedlivé pracovní podmínky; sociální ochrana a začleňování.
Dostupné z: https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/#
Deskriptory: EU, trh práce, rovnost, gender, vzdělávání-výcvik, vzdělávání celoživotní,
chudoba, zaměstnanost, nezaměstnanost, příjmy, ochrana sociální, zařízení péče o děti,
péče zdravotní
Conflictive preferences towards social investments and transfers in mature welfare states: The cases of unemployment benefits and childcare provision [Konfliktní preference k sociálním investicím a transferům ve vyspělých sociálních státech: Případy dávek v nezaměstnanosti a poskytování péče o děti] / Marius R.
Busemeyer, Erik Neimanns.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.27, č.3 (2017), s. 229-246.
- lit., obr., tab.
Tento článek zkoumá potenciální rozpory a konflikty mezi politickou podporou sociálních
investic a klasickými politikami sociálního transferu. Článek analyzuje údaje z Evropského
sociálního průzkumu (ESS) pro 21 evropských zemí.
Deskriptory: EU, politika sociální, stát sociální
Do People Favour Policies that Protect Future Generations? Evidence from a British Survey of Adults [Upřednostňují lidé politiky, které chrání budoucí generace?
Důkazy z britského průzkumu dospělých] / Hilary Graham, J. Martin Bland, Richard
Cookson, Mona Kanaan, Piran C. L. White.
In: Journal of Social Policy. - ISSN 0047-2794. - Roč.46, č.3 (2017), s. 423-445. - lit.,
obr., tab.
Politická rozhodnutí mají důsledky pro různé generace. Rozhodnutí jsou činěna jménem
veřejnosti, o které se předpokládá, že dává mnohem větší váhu svému blahobytu než blahobytu budoucích generací. Článek zkoumá tento předpoklad. Stručně se zabývá důkazy
ze sociologických a ekonomických studií ve Velké Británii.
Deskriptory: V. Británie, politika, politika sociální, stát sociální, solidarita, šetření
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User participation in the Norwegian Welfare Context: an Analysis of Policy Discourses [Uživatelská účast v norském sociálním kontextu: Analýza politických diskurzů] / Ole Petter Askheim, Karen Christensen, Synnove Fluge, Ingrid Guldvik.
In: Journal of Social Policy. - ISSN 0047-2794. - Roč.46, č.3 (2017), s. 583-601. - lit., tab.
Tento článek argumentuje, že sociální konstrukce politik uživatelské účasti zahrnuje jak
rozdíly, tak i podobnosti týkající se tří skupin uživatelů: starších lidí, osob se zdravotním
postižením a lidí s mentálními problémy. Článek je založen na historické diskurzní analýze
národních dokumentů v Norsku.
Deskriptory: Norsko, stát sociální, zab. sociální, staří, postižení mentálně, postižení
The Regulatory Welfare State in Pension Markets: Mitigating High Charges for
Low-Income Savers in the United Kingdom and Israel [Regulační sociální stát na
penzijních trzích: Zmírňování vysokých poplatků pro střadatele s nízkým příjmem
ve Spojeném království a v Izraeli] / Avishai Benish, Hanan Haber, Rotem Eliahou.
In: Journal of Social Policy. - ISSN 0047-2794. - Roč.46, č.2 (2017), s. 313-330. - lit., tab.
Jak rostoucí "regulační sociální stát" řeší obavy sociální politiky na penzijních trzích? Tato
studie zkoumá tuto otázku porovnáním regulačních reakcí na vysoké poplatky placené
nízko příjmovými pracovníky na penzijních trzích ve Velké Británii a Izraeli. Porovnáním
těchto dvou případů článek vyvíjí analytický rámec pro studium regulačního sociálního
státu.
Deskriptory: V. Británie, Izrael, stát sociální, politika sociální, zab. důchodové, důchody,
pojištění soukromé, pracovníci, příjmy nízké
Gender and Refugee Integration: a Quantitative Analysis of Integration and Social Policy Outcomes [Gender a integrace uprchlíků: kvantitativní analýza výsledků integrace a sociální politiky] / Sin Yi Cheung, jenny Phillimore.
In: Journal of Social Policy. - ISSN 0047-2794. - Roč.46, č.2 (2017), s. 211-230. - lit.,
tab., příl.
Populace uprchlíků ve Velké Británii se rozšiřuje a bude dále rozšiřovat vzhledem k reakci
britské vlády na evropskou uprchlickou krizi. Tento dokument provádí genderovou analýzu
výsledků integrace v celé řadě oblastí, zejména v sociálních sítích, jazykové způsobilosti,
zdraví, vzdělávání, zaměstnanosti a bydlení, které jsou velmi relevantní pro sociální politiku.
Deskriptory: V. Británie, cizinci, osoby migrující, integrace, politika sociální, gender
Introduction: Austerity, Welfare and Social Citizenship /Úvod: Úsporná
opatření, blahobyt a sociální občanství /Daniel Edmiston, Ruth Patrick, Kayleigh Garthwaite
In: Social Policy and Society. - ISSN 1474-7464. - Roč.16, č. 2 (2017), s. 253-259, lit.
Od globální finanční krize v roce 2008 se objevil "konsenzus úspor" v mnoha vyspělých
kapitalistických ekonomikách. Přes rozdílné institucionální podmínky došlo k výraznému
sbližování fiskální konsolidace. Vedle toho politické administrativy opakovaně tvrdily, že
sociální prostopášnost a závislost jsou klíčovými příčinami zadlužení veřejného sektoru a
ekonomické stagnace. Na tomto základě političtí vůdci vytvořili politický mandát na obnovu
blahobytu v aktivním věku a omezování veřejných sociálních výdajů v této oblasti. Hlavním
cílem této tematické sekce je prozkoumat dopad tohoto vývoje a jeho význam pro posunutí
charakteru a fungování sociálního občanství v zemích, které sledují podobnou strategii "sociálních úspor".
Themed Section on Austerity, Welfare and Social CitizenshipTematická sekce o úsporných
opatřeních, blahobytu a sociálním občanství
Deskriptory: EU, politika sociální, výdaje sociální, stát sociální, práva sociální
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Welfare, Austerity and Social Citizenship in the UK /Blahobyt, úsporná opatření a
sociální občanství ve Spojeném království /Daniel Edmiston
In: Social Policy and Society. - ISSN 1474-7464. - Roč.16, č. 2 (2017), s. 261-270, lit.
Článek z tématické sekce o úsporných opatřeních, blahobytu a sociálním občanství. Viděno
v historickém kontextu, nedávné škrty ve veřejných sociálních výdajích a vládní reformy
odrážejí a plodí posun v praxi sociálního občanství ve Velké Británii. Tento článek naznačuje, že úsporná opatření v sociální oblasti podrývají "efektivitu", "nezcizitelnost" a "univerzálnost" sociálního občanství ve Velké Británii.
Themed Section on Austerity, Welfare and Social CitizenshipTematická sekce o úsporných
opatřeních, blahobytu a sociálním občanství
Deskriptory: V. Británie, politika sociální, reforma, výdaje sociální, stát sociální, práva sociální

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Universal Credit: Assumptions, Contradictions and Virtual Reality [Univerzální
kredit: Předpoklady, protiklady a virtuální realita] / Jane Millar, Fran Bennett.
In: Social Policy and Society. - ISSN 1474-7464. - Roč.16, č.2 (2017), s. 169-182. - lit.,
obr.
Informace o univerzálním kreditu, který představuje zásadní změnu systému sociálního
zabezpečení Spojeného království, který ovlivní přibližně 8 milionů domácností tím, že nahradí šest stávajících dávek testovaných na prostředky a daňové kredity jedinou dávkou
založenou na příjmech, aktivech a okolnostech, vyplácenou měsíčně. Tento článek zkoumá
dva aspekty konstrukce univerzálního kreditu.
Deskriptory: V. Británie, zab. sociální, dávky, výplata-způsob
Social Security Reform and the Surveillance State: Exploring the Operation of ‘Hidden Conditionality’ in the Reform of Disability Benefits Since 2010 [Reforma
sociálního zabezpečení a stát dozoru: Prozkoumání fungování "skryté podmíněnosti" v reformě invalidních dávek od roku 2010] / Kainde Manji.
In: Social Policy and Society. - ISSN 1474-7464. - Roč.16, č.2 (2017), s. 305-314. - lit.
Článek z tématické sekce o úsporných opatřeních, blahobytu a sociálním občanství. Aplikace formální podmíněnosti k řešení "závislosti" na sociálním zabezpečení je od 90. let
významným trendem. Reformy v letech 2010 až 2015 zaznamenaly obnovený zájem o
tento přístup. Tento článek se zaměřuje na podmíněnost v invalidních dávkách v tomto
období. Prezentuje poznatky z kvalitativní studie třiadvaceti zdravotně postižených lidí žijících ve Skotsku a zkoumá fungování dozoru jako formy "skryté podmíněnosti".
Deskriptory: V. Británie, zab. sociální, postižení, reforma, invalidita, dávky, podmínky nároku, závislost
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DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
Young People and Attitudes towards Pension Planning [Mladí lidé a postoje k
důchodovému plánování] / Liam Foster.
In: Social Policy and Society. - ISSN 1474-7464. - Roč.16, č.1 (2017), s. 65-80. - lit.
Existují velké obavy, že lidé ve Spojeném království nemají dostatek úspor na důchod a
jak další spoření podpořit. To vedlo k rozvoji důchodové politiky, včetně zavedení automatické registrace, což je forma "měkkého" nátlaku, aby lidé spořili. Je důležité prozkoumat
jejich postoje a očekávání mladých kohort v produktivním věku ve vztahu k důchodům a
potenciální účinky automatické registrace na jejich budoucí důchodové příjmy. Tato studie
využívá výsledky třiceti rozhovorů s mladými lidmi ve věku od 18 do 30 let o jejich příležitostech a postojích k penzím a identifikuje řadu různých faktorů, které ovlivňují penzijní
příspěvky, včetně znalostí a poradenství, důvěry a krátkozrakosti. Explicitně se zaměřuje
na automatickou registraci před jejím uzavřením. Pokud má být automatická registrace
úspěšná, lidé musí být nepochybně ujištěni, že se "vyplatí".
Deskriptory: V. Británie, zab. důchodové, spoření, plánování, šetření, mládež, poradenství
Do debts lead to disability pension? Evidence from a 15-year follow-up of 54,000
Finnish men and women [Vedou dluhy k invalidnímu důchodu? Důkazy z 15letého
sledování 54 000 fínských mužů a žen] / Jenni Blomgren, Nico Maunula, Heikki Hiilamo.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.27, č.2 (2017), s. 109-122.
- lit., tab.
Nadměrná zadluženost se objevila mezi Evropany jako nové sociální riziko v důsledku hospodářských recesí, její spojení se zdravotním stavem a zdravotním postižením je velmi
nedostatečně pochopeno. Tato studie využívá dlouhodobé registrované údaje, aby zhodnotila spojení nadměrné zadluženosti s odchodem do invalidního důchodu. Analýzy ukázaly, že nadměrná zadluženost byla silně spojena s rizikem odchodu do invalidního důchodu
ve všech diagnostických skupinách. Asociace byly silnější mezi ženami než mezi muži. Nepříznivé účinky nadměrné zadluženosti na zdraví a zdravotní postižení by měly být uznány.
Politici by měli přijmout opatření, která by zabránila nadměrnému zadlužení a překonala
jeho škodlivé dopady.
Deskriptory: Finsko, důchod invalidní, zdraví duševní, půjčky
Introduction to the Special Issue on Complementary Pensions [Úvod ke speciálnímu číslu o doplňkových důchodech] / Alexia Autenne.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.19, č.2 (2017), s. 9397.
Toto speciální vydání je věnováno dopadu evropského práva na doplňkové důchody. Zkoumá hlavní rysy posunů evropské politiky související s procesem stárnutí v oblasti zaměstnaneckých penzí. Normativní trendy znázorňující mutace v evropských důchodových
politikách a jejich důsledky jsou podrobněji studovány s ohledem na situaci konkrétních
členských států.
Deskriptory: EU, důchod doplňkový, důchod podnikový, fond penzijní, právo SZ, stárnutí
The silent pension pillar implosion [Tichá imploze důchodového pilíře] / Yves
Stevens.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.19, č.2 (2017), s. 98117. - lit.
Deskriptory: EU, zab. důchodové, 3. pilíř, důchod podnikový, důchod osobní, důchod doplňkový, Belgie, Dánsko, SRN, Nizozemí, Polsko, V. Británie
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Compulsory membership of pension schemes and the free movement of services
in the EU [Povinné členství v penzijních programech a volný pohyb služeb v EU]
/Hans van Meerten, Elmar Schmidt
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.19, č.2 (2017), s. 118140. - lit.
Povinná penzijní participace v Nizozemsku je v současné době přezkoumávána. Tento článek zkoumá způsob, jakým je v současné době organizován systém povinné účasti v odvětvových penzijních fondech, jakož i budoucí návrhy z hlediska svobody poskytování služeb. Rovněž stručně přezkoumává povinnou účast v Belgii, Dánsku, Německu, Francii a
Švédsku a ptá se, zda představuje bariéru svobody zakotvené v článku 56 TFEU.
Deskriptory: důchod podnikový, zab. důchodové, služby, Nizozemí, EU, fond penzijní
Free movement of workers in the EU and occupational pensions: Conflicting priorities? Between case law and legislative interventions [Volný pohyb pracovníků
v EU a zaměstnanecké penze: Konfliktní priority? Mezi judikaturou a legislativními intervencemi] / Marion Del Sol, Marco Rocca.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.19, č.2 (2017), s. 141157. - lit.
Zdá se, že Evropská unie současně podporuje jak mezinárodní mobilitu pracovníků, tak i
rostoucí úlohu zaměstnaneckých penzí. Existuje však potenciální napětí mezi těmito dvěma
cíli, protože pracovníci mohou riskovat ztrátu (některých) svých penzijních nároků v rámci
zaměstnaneckého programu v důsledku jejich mobility. Po dlouhých jednáních EU řešila
tuto otázku prostřednictvím Směrnice o minimálních standardech. Krátce před přijetím této
směrnice vydal Soudní dvůr ve věci Casteels v. British Airways důležité rozhodnutí ve
stejné oblasti. Analýzou výsledného právního rámce pro ochranu penzijních nároků v rámci
zaměsttnaneckých programů v souvislosti s mobilitou pracovníků autoři tvrdí, že uplatňování judikatury vypracované Soudním dvorem v oblasti volného pohybu pracovníků má
potenciál nabídnout vyšší ochranu v porovnání se směrnicí. Zdůrazňují také skutečnost, že
současný právní rámec poskytuje mnohem plnější ochranu vnitropodnikové mezinárodní
mobilitě pracovníků zaměstnaných nadnárodními společnostmi a zároveň zvýhodňuje mobilitu vysoce specializovaných pracovníků.
Deskriptory: EU, důchod doplňkový, mobilita pracovní, společnosti zahraniční, pracovníci,
podmínky nároku, zákonodárství
Free movement of workers and the RESAVER scheme for researchers [Volný pohyb pracovníků a program RESAVER pro výzkumné pracovníky] / Maria-Cristina
Degoli.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.19, č.2 (2017), s. 172185. - lit.
Cílem tohoto příspěvku je představit klíčové rysy nástroje pro důchodové spoření pro
evropské výzkumné instituce (Retirement Savings Vehicle for European Research Institutions - RESAVER), který byla zaveden v září 2016. Penzijní fond byl vytvořen pro evropské výzkumníky, aby jim umožnil akumulovat jejich důchodová opatření na jednom místě,
když mění zaměstnání a pohybují se mezi zeměmi. Výzkum využil kvalitativní metodiku,
analyzování dokumentů a legislativy týkající se sociálního zabezpečení v Evropě. Analýza
proveditelnosti vytvoření celoevropského penzijního nástroje ukazuje, že je možné dosáhnout minimální harmonizace důchodových práv. Úspěšná implementace tohoto nástroje
pro důchodové spoření pravděpodobně vede k dvěma hlavním výsledkům. Za prvé by
mohlo dojít k odstranění stávajících bariér mobility pracovníků a za druhé by mohlo zajistit
finanční přiměřenost budoucích penzí. Navíc je velmi pravděpodobné, že by takový přeshraniční penzijní produkt podpořil vytvoření skutečného evropského trhu práce.
Deskriptory: EU, důchody, mobilita pracovní, vědci, fond penzijní, spoření
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Occupational pension funds: Governance issues at the international and European
levels [Zaměstnanecké penzijní fondy: otázky řízení na mezinárodní a evropské
úrovni] / Alexia Autenne.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.19, č.2 (2017), s. 158171. - lit.
Tento článek hodnotí orientaci evropského nařízení o správě penzijního fondu v mezinárodním kontextu doporučení OECD. Popisuje rysy, které jsou považovány za nezbytné pro
řádné řízení soukromého penzijního programu. Dále popisuje orientaci evropských předpisů v této oblasti a uvádí některé kritiky. Důraz je kladen na DC zaměstnanecké penzijní
programy soukromého sektoru spravované penzijním fondem ve světle sdíleného názoru,
že problematika "řízení" je obzvláště citlivá pro tyto typy programů.
Deskriptory: EU, OECD, důchod podnikový, fond penzijní, správa
Early access to occupational pension plans: Belgium vs USA. Borrowing, pledging,
hardship withdrawal or early distribution [Předčasný přístup k zaměstnaneckým
penzijním programům: Belgie vs. USA. Vypůjčování, zástavní právo, obtížný výběr
nebo předčasná distribuce] / Inne Nys, Yves Stevens, Jonathan Forman.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.19, č.2 (2017), s. 186206.
Zaměstnanecké penzijní programy pomáhají lidem zachovat si životní úroveň po odchodu
do důchodu. Tento článek zkoumá rozdíly v návrhu zaměstnaneckých penzí v Belgii a USA,
konkrétněji v předčasném přístupu. Článek ukazuje, že různá kulturní zázemí ovlivňují zaměstnanecké penzijní systémy.
Deskriptory: Belgie, USA, důchod podnikový, důchod předčasný, zab. důchodové
The Regulatory Welfare State in Pension Markets: Mitigating High Charges for
Low-Income Savers in the United Kingdom and Israel [Regulační sociální stát na
penzijních trzích: Zmírňování vysokých poplatků pro střadatele s nízkým příjmem
ve Spojeném království a v Izraeli] / Avishai Benish, Hanan Haber, Rotem Eliahou.
In: Journal of Social Policy. - ISSN 0047-2794. - Roč.46, č.2 (2017), s. 313-330. - lit., tab.
Jak rostoucí "regulační sociální stát" řeší obavy sociální politiky na penzijních trzích? Tato
studie zkoumá tuto otázku porovnáním regulačních reakcí na vysoké poplatky placené
nízko příjmovými pracovníky na penzijních trzích ve Velké Británii a Izraeli. Porovnáním
těchto dvou případů článek vyvíjí analytický rámec pro studium regulačního sociálního
státu.
Deskriptory: V. Británie, Izrael, stát sociální, politika sociální, zab. důchodové, důchody,
pojištění soukromé, pracovníci, příjmy nízké

NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
SIG: uložené 2085
Improving the efficiency and outcomes of the Slovak health-care system [Zlepšení efektivity a výsledků slovenského systému zdravotní péče] / Claude Giorno,
Kristina Londáková.
Paris : OECD, 2017. - 48 s. , lit., obr., tab., příl.
OECD Economics Department Working Papers No. 1404
Navzdory zlepšením v posledních několika desetiletích zůstávají slovenské výsledky v oblasti zdraví ve srovnání s většinou ostatních zemí OECD i nadále nízké, a to i po kontrole
rozdílů v příjmech na obyvatele a dalších sociálních, kulturních a životních podmínek. Rozdíly v přístupu k péči a zdravotních výsledcích mezi Romy a ostatním obyvatelstvem jsou
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velké. Navíc systém zdravotní péče je zdrojem obecné nespokojenosti kvůli vysokým platbám, dlouhým čekacím seznamům na některé lékařské služby a široce vnímanému špatnému hospodaření s veřejnými výdaji na zdravotní péči. Výdaje na zdravotní péči jsou v
současné době v souladu s životní úrovní země. Zlepšení efektivnosti tohoto odvětví je
však klíčové. Nejnaléhavější problémy, které je třeba řešit, se týkají zvýšení účinnosti a
kvality primární péče; řešení nedostatku zdravotních sester a nahrazení velkého počtu lékařů, kteří odcházejí do důchodu; modernizace nemocniční infrastruktury a řízení; dalšího
zpřísnění kontroly nad farmaceutickými a dalšími doplňkovým i výdaji; Vypracování komplexní strategie pro dlouhodobou péči; podpory lepšího přístupu k péči pro romskou populaci; zlepšování životního stylu prostřednictvím dobře navržených veřejných politik v oblasti
zdraví a prevence nemocí.
Dostupné 22.8.2017 z: http://www.oecd-ilibrary.org/economics/improving-the-efficiency-and-outcomes-of-the-slovak-health-care-system_f2b496cd-en (published: 19 July
2017).
Deskriptory: SR, OECD, péče zdravotní, financování, výdaje, kvalita
SIG: uložené 2088
Future trends in health care expenditure: A modelling framework for cross-country forecasts [Budoucí trendy v oblasti výdajů na zdravotní péči: Modelový rámec
pro prognózy mezi zeměmi] / Alberto Marino, David Morgan, Luca Lorenzoni, Chris James.
Paris : OECD, 2017. - 52 s., lit., obr., tab., příl.
OECD Health Working Papers No. 95
V rámci OECD v posledních desetiletích výdaje na zdravotní péči zpravidla překonaly hospodářský růst. Zatímco tyto výdaje vedly ke zlepšení zdravotních výsledků, existují obavy
ohledně finanční udržitelnosti tohoto vzestupného trendu, zejména proto, že systémy zdravotní péče jsou převážně financovány z veřejných zdrojů ve většině zemí OECD. Za účelem
lepšího prozkoumání tohoto problému finanční udržitelnosti vyvinulo mnoho zemí a mezinárodních institucí modely prognóz pro růst budoucích výdajů na zdravotní péči. Přes metodické rozdíly mezi prognostickými přístupy lze určit společný soubor řídících faktorů výdajů na zdravotní péči. Demografické faktory, rostoucí příjmy, technologický pokrok, produktivita v sektoru zdravotní péče ve srovnání se všeobecnou ekonomikou a související
zdravotní politiky se ukázaly jako klíčové determinanty výdajů na zdravotní péči.
Dostupné 22.8.2017 z: http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/future-trends-in-health-care-expenditure_247995bb-en (published: 23 June 2017)
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, péče zdravotní, financování, výdaje, modelování, prognózování

SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Understanding Attitudes to Paying for Care amongst Equity Release Consumers:
citizenship, solidarity and the "hardworking homeowner" [Chápající postoje k
placení za péči mezi spotřebiteli, kteří uvolňují kapitál: občanství, solidarita a
"pracovitý majitel domu"] / Louise Overton, Lorna Fox O´Mahony.
In: Journal of Social Policy. - ISSN 0047-2794. - Roč.46, č.1 (2017), s. 49-67. - lit.
Význam rozvoje systému, který má být vnímán jako "spravedlivý", je ústředním prvkem v
debatách o financování dlouhodobé péče ve Velké Británii. Na základě 60 částečně strukturovaných hloubkových rozhovorů se staršími vlastníky domů, kteří uvolnili kapitál ze
svých domů, tato práce zkoumá, proč lidé cítí, že je spravedlivé nebo nespravedlivé vyžadovat od vlastníků, aby využívali svůj bytový kapitál na financování dlouhodobé péče.
Deskriptory: V. Británie, péče dlouhodobá, financování, solidarita

31

From National to Sub-National? Exploring the Territorial Dimension of Social Assistance in Italy [Od národní k sub-národní? Zkoumání teritoriální dimenze sociální pomoci v Itálii] / Davide Vampa.
In: Journal of Social Policy. - ISSN 0047-2794. - Roč.46, č.2 (2017), s. 269-289. - lit.,
obr., tab., příl.
V zemích, kde došlo k decentralizačním procesům, se může úloha, kterou hrají ústřední a
regionální orgány při správě některých sociálních politik, v jednotlivých regionech značně
lišit. V Itálii jsou např. některé regiony (a obce) velmi aktivní ve financování programů
sociální pomoci, jiné se stále převážně spoléhají na zdroje, které přímo přiděluje ústřední
vláda. To naznačuje, že v "regionalizovaném" systému není rozvoj subnárodní sociální dimenze teritoriálně homogenním jevem. Meziregionální variace se vysvětlují hlavně rozdíly
v síle regionálních stran. Podíl celkových výdajů na sociální pomoc přidělený subnárodními
orgány výrazně vzrostl v těch oblastech země, kde jsou regionální strany silnější, a nezdá
se, že závisí na ideologických posunech v levo-pravém spektru.
Deskriptory: Itálie, pomoc sociální, regiony, financování, výdaje sociální
Do Personal Budgets Increase the Risk of Abuse? Evidence from English National
Data [Zvyšují osobní rozpočty riziko zneužití? Důkazy z anglických národních
údajů] / Mohamed Ismail, Shereen Hussein, Martin Stevens, John Woolham, Jill
Manthorpe, Fiona Aspinal, Kate Baxter, Kritika Samsi.
In: Journal of Social Policy. - ISSN 0047-2794. - Roč.46, č.2 (2017), s. 291-311. - lit.,
obr., tab.
S pokračující implementací personalizační politiky se osobní rozpočty (Personal Budgets PBs) přesunuly do hlavního proudu v sociální péči o dospělé v Anglii. Vztah mezi politickými cíli personalizace a zajištěním je sporný. Někteří argumentují, že PBs mají potenciál
posílit příjemce, zatímco jiní věří, že PBs, zejména přímé platby, mohou zvýšit riziko zneužití. Tento příspěvek poskytuje empirické důkazy o úrovních přijímání PBs a zajištění v
Anglii na základě hloubkové analýzy národních dat.
Deskriptory: V. Británie, pomoc sociální, péče dlouhodobá, násilí v rodině, pečovatelé,
zneužívání,
‘I feel I'm Giving Something Back to Society’: Constructing the ‘Active Citizen’
and Responsibilising Foodbank Use /"Cítím, že dávám společnosti něco zpět":
Vytváření "aktivního občana" a zodpovědné využívání potravinových bank. /Kayleigh Garthwaite
In: Social Policy and Society. - ISSN 1474-7464. - Roč.16, č. 2 (2017), s. 283-292, lit.
Článek z tématické sekce o úsporných opatřeních, blahobytu a sociálním občanství. Potravinové banky a jiné formy poskytování sociální charity se rychle stávají daným rysem britského systému sociálního zabezpečení. Na základě více než dvouletého etnografického pozorování v Trussell Trust potravinové bance v severovýchodní Anglii příspěvek zkoumá
vztah mezi vytvořením "aktivního občana" a životními zkušenostmi uživatelů bank a dobrovolníků.
Themed Section on Austerity, Welfare and Social CitizenshipTematická sekce o úsporných
opatřeních, blahobytu a sociálním občanství
Deskriptory: V. Británie, společnost, odpovědnost sociální, činnost dobrovolná, zab. sociální
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Marketisation of Nordic Eldercare - Is the Model Still Universal? [Marketizace
severské péče o staré lidi - Je model stále univerzální?] / Linda Moberg.
In: Journal of Social Policy. - ISSN 0047-2794. - Roč.46, č.3 (2017), s. 603-621. - lit.,
tab.
Cílem tohoto článku je analyzovat, zda zvýšené spoléhání se na marketizaci v poskytování
sociální péče zpochybňuje univerzálnost péče o staré osoby ve Švédsku, Dánsku, Finsku a
Norsku. Studie se zaměřuje na národní reformy pro zadávání zakázek a volbu poskytovatele uživatelem a analýzu jejich důsledků pro čtyři univerzalistické dimenze: i) rovná inkluze, ii) veřejné financování, iii) veřejné poskytování a iv) komplexní využití.
Deskriptory: Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko, pomoc sociální, staří, sektor soukromý

STAŘÍ LIDÉ
Measuring active and healthy ageing in Europe [Měření aktivního a zdravého
stárnutí v Evropě] / Andrea Schmidt, Ricardo Rodrigues, Bernd Marin.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.27, č.2 (2017), s. 138157. - lit., obr., tab.
Měření aktivního a zdravého stárnutí, které je zde uvedeno, je vypočteno pro 28 zemí EU
se zvláštním zaměřením na současnou generaci starších lidí využíváním nejnovějších údajů
z několika průzkumů. Zahrnuje různé aspekty aktivního a zdravého stárnutí měřením příspěvku starších lidí nejen s ohledem na zaměstnání, ale i jejich neplacenou práci v rodině,
sociální a kulturní příspěvky a jejich nezávislý, zdravý a bezpečný život. Článek představuje
kvantitativní míru aktivního a zdravého stárnutí první svého druhu v literatuře o aktivním
a zdravém stárnutí, která se až dosud zaměřila převážně na koncepce, definice a politické
strategie. Důležitým příspěvkem této míry, nazývané index aktivního stárnutí (Active
Ageing Index - AAI), je to, že zachycuje i to, jak se země liší s ohledem na možnosti a
prostředí pro aktivní a zdravé stárnutí.
Deskriptory: EU, stárnutí, stárnutí aktivní, staří, politika sociální

PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY
"You can Spend Time... But not Necessarily be Bonding with Them": Australian
Fathers’ Constructions and Enactments of Infant Bonding ["Můžete trávit čas...
Ale nemusíte být nutně zapojeni": Konstrukce a uzákonění kojeneckých vazeb
australských otců] / Michelle Brady, Emily Stevens, Laetitia Coles, Maria Zadoroznyj, Bill
Martin.
In: Journal of Social Policy. - ISSN 0047-2794. - Roč.46, č.1 (2017), s. 66-90. - lit., tab.
Vlády ve stále větší míře zavádějí politiky, které podporují rané zapojení otců do péče o
děti. Výzkum však dosud systematicky nezkoumal pohledy a zkušenosti otců na zapojení
do péče o velmi malé děti. Australské zkušenosti s brzkým zapojením otců do péče.
Deskriptory: Austrálie, děti, otcové, rodičovství
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When My Money Becomes Our Money: Changes in Couples’ Money Management
[Když se mé peníze stávají našimi penězi: změny ve správě peněz páry] / Yvonne
Lott.
In: Social Policy and Society. - ISSN 1474-7464. - Roč.16, č. 2 (2017), s. 199-218, lit.,
tab.
Konzervativní politiky sociálního státu jako v Německu často předpokládají, že peníze jsou
společným zdrojem v rámci párů, a proto jsou spojeny. Výzkumy však naznačují, že peníze
jsou stále častěji spravovány odděleně nebo částečně odděleně. Tento trend je buď vysvětlen diverzifikací forem vztahů nebo interpretován jako obecný pokles společného sdružování peněz. Tato studie zkoumá, zda páry opouštějí nezávislé hospodaření s penězi, když
dojde k určitým životním událostem nebo ke změně zdrojů partnerů. Panelové analýzy v
Německu ukazují, že manželství vede ke společnému nebo částečně nezávislému spravování peněz. Zvýšení příjmů žen je však spojeno s nezávislým spravováním peněz. Výrazná
prevalence finanční nezávislosti v rámci dvojice zpochybňuje adekvátnost německých politik sociálního státu.
Deskriptory: SRN, rodina, manželství, příjmy, správa, politika sociální

Universalising Childcare, Changing Mothers’ Attitudes: Policy Feedback in Norway [Univerzální péče o děti, měnící se postoje matek: Politická zpětná vazba v
Norsku] / Anne Lise Ellingsaeter, Ragni hege Kitterod, Jan Lyngstad.
In: Journal of Social Policy. - ISSN 0047-2794. - Roč.46, č.1 (2017), s. 149-173. - lit.,
obr., tab.
Způsob, jakým sociální politika ovlivňuje interpretační procesy sociálních aktérů, přitahuje
rostoucí pozornost. Tento článek zkoumá dopady změn politiky na myšlení matek o nejlepší
formě péče o jejich děti. Data jsou převzata z reprezentativních průzkumů mezi matkami
dětí předškolního věku v letech 2002 a 2010 v Norsku. Průzkumy pokrývají desetiletí výrazných reforem ve službách péče o děti, pokud jde o poskytování míst, rodičovské poplatky a právo na místo v péči. Změna politiky vedla k zásadním posunům v postoji. Od
podmíněných postojů k vhodnosti institucionální péče se většina názorů posunula tak, že
služby péče o děti jsou považovány za nejlepší formu péče o děti předškolního věku. K
tomuto posunu došlo u matek ve všech socioekonomických skupinách a ve všech částech
země.
Deskriptory: Norsko, zařízení péče o děti, matky, politika populační, šetření

Introduction: "Looking for Trouble?" Critically Examining the UK Government's
Troubled Families Programme [Úvod: "Hledáte potíže?" Kritické zkoumáním
programu vlády Spojeného království o problémových rodinách] / Stephen
Crossley, Michael Lambert.
In: Social Policy and Society. - ISSN 1474-7464. - Roč.16, č.1 (2017), s. 81-85. - lit.
Úvodní článek tematické sekce o programu problémových rodin (Troubled Families Programme - TFP), který byl zahájen koaliční vládou Spojeného království v prosinci 2011.
Deskriptory: V. Británie, rodina problémová, skupiny znevýhodněné
"Getting with the (troubled families) programme": a review ["S programem
(problémových rodin)": přehled] / Michael Lambert, Stephen Crossley.
In: Social Policy and Society. - ISSN 1474-7464. - Roč.16, č.1 (2017), s. 87-97. - lit. Tento přezkumný článek argumentuje, že program TFP by měl být chápán jako součást
širšího spektra politik, který lokalizuje "problémy a potíže" v samotné rodině a zdůrazňuje
chování jako cíl akce bez ohledu na širší sociální nebo ekonomické úvahy. Tento politický
proces musí být chápán v širším kontextu nejen historického úsilí "omezit redistribuční
potenciál sociálního státu", ale také současných forem neoliberálního řízení "rodiny".
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Themed Section on "Looking for Trouble?" Critically Examining the UK Government's Troubled Families Programme.
Deskriptory: V. Británie, rodina, rodina problémová, politika populační
Reconstructing the Underclass [Rekonstrukce podtřídy] / John Macnicol.
In: Social Policy and Society. - ISSN 1474-7464. - Roč.16, č.1 (2017), s. 99-108. - lit. Článek z tematické sekce věnované programu problémových rodin (Troubled Families Programme - TFP). Koncem roku 2011 oznámila koaliční vláda zahájení nového programu o
"problémových rodinách" - což je termín používaný k popisu odhadovaných 120 000 rodin
s nejvíce antisociálním chováním v Anglii a Walesu. Pro mnoho sociálních vědců se zdálo,
že se jedná o další rekonstrukci širokého pojmu "podtřída" ("underclass"). Symbolická povaha a kódované významy tohoto konkrétního pojetí chudoby jsou velmi zajímavé, stejně
jako jeho pravidelná rekonstrukce. Tento článek shrnuje tyto rekonstrukce a analytické
otázky, které vyplývají.
Themed Section on "Looking for Trouble?" Critically Examining the UK Government's Troubled Families Programme.
Deskriptory: V. Británie, rodina, rodina problémová, politika populační, teorie
Troubles and the Family: Changes and Continuities Since 1943 [Problémy a rodina: Změny a kontinuity od r. 1943] / John Welshman.
In: Social Policy and Society. - ISSN 1474-7464. - Roč.16, č.1 (2017), s. 109-117. - lit.
Článek z tematické sekce věnované programu problémových rodin (Troubled Families Programme - TFP). Zkoumá kontinuity a změny ve vztahu k problému a iniciativám problémových rodin ve třech oblastech: způsoby, jakými byly rodiny definovány a popsány; povaha intervencí; kritéria "úspěchu".
Themed Section on "Looking for Trouble?" Critically Examining the UK Government's Troubled Families Programme.
Deskriptory: V. Británie, rodina problémová, historie, politika populační, definice
Tracing an Ethic of Care in the Policy and Practice of the Troubled Families Programme [Sledování etiky péče v politice a praxi Programu pro problémové rodiny] / Sue Bond-Taylor.
In: Social Policy and Society. - ISSN 1474-7464. - Roč.16, č.1 (2017), s. 131-141. - lit.,
tab.
Článek z tematické sekce věnované programu problémových rodin (Troubled Families Programme - TFP).
Deskriptory: V. Británie, rodina problémová, skupiny znevýhodněné
Early Childhood Education and Care in England under Austerity: Continuity or
Change in Political Ideas, Policy Goals, Availability, Affordability and Quality in a
Childcare Market? [Vzdělávání a péče v raném dětství v Anglii v rámci úsporných
opatření: Kontinuita nebo změna politických myšlenek, politických cílů, dostupnosti, finanční dostupnosti a kvality na trhu péče o děti?] / Jane Lewis, Anne West.
In: Journal of Social Policy. - ISSN 0047-2794. - Roč.46, č.2 (2017), s. 331-348. - lit.
Poskytování vzdělávání a péče v raném dětství (early childhood education and care - ECEC)
je v Anglii značně marketizováno. Od roku 2010, kdy labouristická strana ztratila moc,
existovala silná úsporná agenda. Je proto překvapující, že ECEC byly nadále podporovány
a rozšiřovány. Autoři však Ukazují, že politiky zaměřené na řešení tří klíčových otázek
dostupnosti, finanční dostupnosti a kvality podstoupily významné postupné změny.
Deskriptory: V. Británie, děti, zařízení péče o děti, financování, politika sociální
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Struggles and Silences: Young People and the "Troubled Families Programme"
[Zápasy a ticha: mladí lidé a "program problémových rodin"] / Aniela Wenham.
In: Social Policy and Society. - ISSN 1474-7464. - Roč.16, č.1 (2017), s. 143-153. - lit. Článek z tematické sekce věnované programu problémových rodin (Troubled Families Programme - TFP).
Deskriptory: V. Británie, rodina problémová, skupiny znevýhodněné, mládež
Responding to the Troubled Families Programme: Framing the Injuries of Inequality [Reagování na program problémových rodin: Formulování škod nerovnosti]
/ Andrew Sayer.
In: Social Policy and Society. - ISSN 1474-7464. - Roč.16, č.1 (2017), s. 155-164. - lit. Článek z tematické sekce věnované programu problémových rodin (Troubled Families Programme - TFP).
Deskriptory: V. Británie, rodina problémová, skupiny znevýhodněné, politika populační,
politika sociální, nerovnost
Welfare States and Care Arrangements: Care Time Mix Approach and Its Application to Japan and Korea [Sociální státy a uspořádání péče: Přístup časového mixu
k péči a jeho uplatnění v Japonsku a Koreji] / My Young An.
In: Social Policy and Society. - ISSN 1474-7464. - Roč.16, č.2 (2017), s. 183-198. - lit.,
obr.
Deskriptory: Japonsko, Asie, politika populační, zařízení péče o děti, služby, rodina, děti,
stát sociální
SIG: uložené 2075
2017 Report on equality between women and men in the EU [Zpráva o rovnosti
mezi ženami a muži v EU 2017].
Brussels : European Commission¨, 2017. - 66 s., obr., tab., příl. - ISBN 978-92-79-657788.
Tato zpráva ukazuje, že v celé Evropě se rozvíjejí nové iniciativy v mnoha oblastech: zaměstnanost, boj proti gender násilí, transparentnost v oblasti odměňování, vzdělávání,
rozhodování ap. Rovněž identifikuje a kvantifikuje zbývající nerovnosti. Pozornost je zaměřena na krátkodobý vývoj za posledních 12 měsíců, ale také na střednědobé změny od
roku 2010. Statistická příloha.
Dostupné 24.7.2017 z: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/annual_reports/2017_report_annual_gender-equality.pdf.
Deskriptory: EU, ženy, muži, rovnost, gender, zaměstnanost, trh práce, mzdy, odměňování, chudoba, diskriminace, statistika
Activation programmes for women with a partner in Germany: Challenge or replication of traditional gender roles [Aktivační programy pro ženy s partnerem v
Německu: Výzva nebo obnovení tradičních genderových rolí] / Eva Kopf, Cordula
Zabel.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.26, č.3 (2017), s.
239-253. - tab.,lit. Článek zkoumá zapojení německých žen do aktivačních programů na podporu vstupu na
trh práce na pozadí různého rodinného uspořádání. Poznatky ukázaly, že v západním
Německu na rozdíl od východního zapojení žen do aktivačních programů kopíruje jejich
předchozí postavení na trhu práce ve srovnání s jejich partnerem.
Dostupné pouze na http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12249/full
Deskriptory: SRN, ženy, matky, politika zaměstnanosti, gender, vzdělávání, vzdělávání celoživotní, návrat do práce, gender, sladění pracovního a rodinného života, práce-ženy,
práce-matky, zaměstnanost, trh práce
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Key practices of equality within long parental leaves [Klíčové praktiky rovnosti
v rámci dlouhých rodičovských dovolených] / Cornelia Schadler, Irene Rieder, EvaMaria Schmidt, Ulrike Zartler, Rudolf Richter.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.27, č.3 (2017), s. 247259. - lit., tab.
Narození dítěte často posiluje u heterosexuálních párů nerovné rozdělení zaměstnání a
péče. Programy rodičovské dovolené, které podporují dlouhé dovolené, tuto nerovnost zvyšují. Šetřením systému zvláště dlouhé rodičovské dovolené však autoři ukazují, že konkrétní praxe umožňují rodičům sdílet pečovatelskou práci stejně. Naše etnografická studie
zahrnuje rozhovory s heterosexuálními páry, pozorování v prenatálních třídách a informační materiály dostupné rodičům. I v rámci dlouhých rodičovských dovolených byla rovnost mezi rodiči usnadněna, pokud byla zajištěna ekonomická bezpečnost jinými
prostředky než příjmy
Deskriptory: rodičovství, matky, otcové, rovnost, flexibilita pracovní, dovolená rodičovská,
EU, Rakousko
SIG: uložené 2076
Gender equality. Czech Republic: How are EU rules transposed into national law?
[Gender rovnost. Česká repupblika: Jak jsou pravidla EU transponována do národního práva?] / Kristina Koldinská.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. - 41 s., lit. - ISBN 97892-79-69479-0.
Dostupné 24.7.2017 z: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bd249dad-5aea-11e7-954d-01aa75ed71a1
Deskriptory: ČR, EU, gender, rovnost, práva sociální, právo, zákonodárství
SIG: uložené 2087
Fighting gender inequality in Sweden [Boj proti genderové nerovnosti ve Švédsku] / Christophe André, Hugo Bourrousse.
Paris : OECD, 2017. - 31 s., lit., obr., tab.
OECD Economics Department Working Papers No. 1395
Švédsko se řadí mezi nejlepší země OECD z hlediska rovnosti žen a mužů. Ženy mají vysokou míru zaměstnanosti, překonávají muže ve vzdělání a jsou dobře zastoupeny ve vládě
a parlamentu. Bez dalších politických opatření je však dosažení parity v několika oblastech
stále vzdálenou vyhlídkou. Mzdové rozdíly mezi pohlavími přetrvávají; ženy jsou nedostatečně zastoupeny ve správních radách soukromých společností, ve vedoucích pozicích, v mnoha dobře placených a vlivných profesích a mezi podnikateli. Existuje tedy prostor pro další pokrok v oblasti gender rovnosti. Podíl rodičovské dovolené vyhrazené pro
každého rodiče by měl být dále zvyšován, neboť nerovnost při čerpání dovolené a dlouhá
rodičovská dovolená zhoršují kariérní perspektivu žen. Boj proti stereotypům ve vzdělávání
je nezbytný pro zlepšení přístupu žen k profesím, kde jsou nedostatečně zastoupeny.
Vládní programy musí dále podporovat podnikání žen. Zvláštní pozornost by měla být
věnována také integraci v cizině narozených žen, jejichž míra zaměstnanos
ti je mnohem nižší než u jejich mužských protějšků.
Dostupné 22.8.2017 z: http://www.oecd-ilibrary.org/economics/fighting-gender-inequality-in-sweden_37b4d789-en (published: 23 June 2017)
Deskriptory: Švédsko, OECD, ženy, muži, gender, rovnost, diskriminace, vzdělanost, dovolená rodičovská, vzdělávání, cizinci, integrace, zaměstnanost
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Childcare markets and maternal employment: A typology [Trhy péče o děti a zaměstnání matek: Typologie] / Lindsay Flynn.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.27, č.3 (2017), s. 260-275.
- lit., obr., tab.
Jak ovlivňuje struktura národního trhu péče o děti zaměstnání v mateřství? Trhy péče o
děti se v jednotlivých zemích liší a vedou matky k tomu, aby se spoléhaly na různé formy
péče v závislosti na tom, co je dostupné na trzích veřejných (státních) a soukromých (nestátních) trzích péče o děti. Zaměstnanost matek je vyšší v zemích, které kombinují komplexní politiky péče o děti s dostupným a cenově dostupným trhem soukromé péče. Artikulováním, jak veřejné a soukromé trhy péče spolupracují na formování zaměstnanosti
matek, tento článek doplňuje literaturu, která se doposud zaměřovala především na úlohu
veřejné péče o děti při sladění práce a rodiny.
Deskriptory: mezinárodní, OECD, děti, zařízení péče o děti, sektor soukromý, sektor
veřejný, stát sociální, sladění pracovního a rodinného života, práce-matky
Child Maintenance and Social Security Interactions: the Poverty Reduction Effects
in Model Lone Parent Families across Four Countries [Výživné na dítě a interakce
sociálního zabezpečení: Účinky snižování chudoby v modelových neúplných rodinách ve čtyřech zemích] / Christine Skinner, Daniel R. Meyer, Kay Cook, Michael
Fletcher.
In: Journal of Social Policy. - ISSN 0047-2794. - Roč.46, č.3 (2017), s. 496-515. - lit.,
obr., tab.
Ve většině rozvinutých zemí čelí děti v neúplných rodinách vysokému riziku chudoby.
Částečným běžným řešením v anglicky mluvících zemích je zvýšení částek soukromého
výživného dětí vypláceného druhým rodičem. Pokud však osamělí rodiče pobírají dávky
sociální pomoci, zadržují některé země část výživného dítěte s cílem snížit veřejné výdaje.
Tento výzkum odhaluje skryté interakční efekty působící v podobných systémech dětského
výživného ve čtyřech zemích: Spojeném království, Spojených státech (Wisconsin), Austrálii a na Novém Zélandu.
Deskriptory: V. Británie, USA, Nový Zéland, Austrálie, rodina neúplná, chudoba, výživné,
pomoc sociální
No Love on the Dole: The Influence of the UK Means-tested Welfare System on
Partnering and Family Structure [Žádná láska k podpoře: Vliv britského sociálního systému testovaného na prostředky na partnerství a rodinnou strukturu]
/Rita Griffiths.
In: Journal of Social Policy. - ISSN 0047-2794. - Roč.46, č.3 (2017), s. 543-651. - lit.
Je známo, že v úplných rodinách s nezaopatřenými je nižší riziko chudoby a jsou výrazně
méně závislé na státní finanční pomoci než domácnosti s osamělým rodičem. Dalo by se
proto očekávat, že faktory ovlivňující partnerské přechody mezi ženami s nízkými příjmy
budou představovat klíčovou oblast politického zájmu. Jako součást širší kvalitativní studie
zkoumající formování rodiny, rozpad partnerství a rozhodování o novém partnerství mezi
matkami s nízkými příjmy zkoumá tento příspěvek, zda a do jaké míry nárok na sociální
dávky nebo daňové kredity ovlivnil rozhodnutí žít s nebo bez partnera nebo otce dítěte.
Deskriptory: V. Británie, rodina, rodina neúplná, matky osamělé, příjmy nízké, pomoc sociální, dávky
Kto žije v kohabitáciách na Slovensku? Intenzita vytvárania a charakteristika
kohabitujúcich osob podľa výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011
/Roman Džambazovič, Branislav Šprocha.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - Roč.49, č.4 (2017), s. 369-404. - lit.
Deskriptory: SR, soužití nesezdané, domácnosti, politika populační, demografie, děti
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SPOLEČENSKY NEPŘIZPŮSOBENÍ OBČANÉ
Legal gambling availability and youth gambling behaviour: A qualitative longitudinal study [Právní dostupnost hazardních her a chování mládeže: kvalitativní
longitudinální studie] / Soren Kristiansen, Camilla Maria Trabjerg.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.26, č.3 (2017), s.
218-229. - tab.,lit.
Výzkum uvedený v článku je součástí rozsáhlé dlouhodobé studie o gamblerství mezi dánskými adolescenty. Sběr dat probíhal po dobu tří let včetně třech vln rozhovorů s frekvencí
10 až 12 měsíců.
Dostupné pouze na: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12231/full
Deskriptory: Dánsko, mládež problémová, šetření, výzkum

CIZINCI
Embedded Integration and Organisational Change in Housing Providers in the UK
[Zabudovaná integrace a organizační změna poskytovatelů bydlení ve Velké Británii] / Jenny Philimore.
In: Social Policy and Society. - ISSN 1474-7464. - Roč.16, č.1 (2017), s. 1-14. - lit., tab.
Příchod velkého počtu žadatelů o azyl do Velké Británie, z nichž se mnozí následně stávají
uprchlíky, významně přispěl k vzniku nové migrace. Integrační politika a iniciativy kladou
velký důraz na zajištění bydlení pro uprchlíky a zvýšení jejich zaměstnatelnosti. Tento článek se zabývá zkušenostmi poskytovatelů bydlení ve Velké Británii zapojených do iniciativy
HACT Reach In. Projekt byl neobvyklý tím, že se snažil povzbudit poskytovatele bydlení,
aby přizpůsobili své přístupy k poskytování služeb tím, že do své každodenní práce začlení
uprchlíky.
Deskriptory: V. Británie, cizinci, integrace, bydlení, služby, projekty
SIG: uložené 2072
Migrant integration — 2017 edition [Integrace migrantů - vydání 2017]. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. - 108 s., obr., tab. - ISBN 97892-79-69314-4.
"Statistika integrace migrantů" prezentuje různé aspekty statistik EU o integraci migrantů.
Úspěšná integrace migrantů do společnosti v hostitelské zemi je klíčem k maximalizaci
příležitostí legální migrace a k co největšímu využití přínosů, kterými může imigrace přispět
k rozvoji EU. V této publikaci se integrace migrantů měří z hlediska zaměstnanosti,
vzdělání, sociálního začlenění a aktivního občanství v hostitelské zemi. Analýza vychází ze
statistik z roku 2015 z EU-LFS, statistik o příjmech a životních podmínkách (EU-SILC) a
migračních statistikách Eurostatu. Kromě toho tato publikace poskytuje analýzu situace
migrantů a jejich bezprostředních potomků na trhu práce. Data jsou prezentována pro EU
a její členské státy i pro země EFTA.
Dostupné 24.7.2017 z: http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books//KS-01-17-539 (published: 23/06/2017)
Deskriptory: EU, cizinci, integrace, statistika, trh práce, podmínky zaměstnání, vzdělávánívýcvik, úroveň životní, chudoba, vyloučení sociální
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Gender and Refugee Integration: a Quantitative Analysis of Integration and Social Policy Outcomes [Gender a integrace uprchlíků: kvantitativní analýza výsledků integrace a sociální politiky] / Sin Yi Cheung, jenny Phillimore.
In: Journal of Social Policy. - ISSN 0047-2794. - Roč.46, č.2 (2017), s. 211-230. - lit.,
tab., příl.
Populace uprchlíků ve Velké Británii se rozšiřuje a bude dále rozšiřovat vzhledem k reakci
britské vlády na evropskou uprchlickou krizi. Tento dokument provádí genderovou analýzu
výsledků integrace v celé řadě oblastí, zejména v sociálních sítích, jazykové způsobilosti,
zdraví, vzdělávání, zaměstnanosti a bydlení, které jsou velmi relevantní pro sociální politiku.
Deskriptory: V. Británie, cizinci, osoby migrující, integrace, politika sociální, gender
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ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY
Unemployment, social protection spending and child poverty in the European
Union during the Great Recession [Nezaměstnanost, výdaje na sociální ochranu
a dětská chudoba v Evropské unii během Velké recese] / Yekaterina Chzhen.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.27, č.2 (2017), s. 123-137.
- lit., obr., tab.
Finanční krize v roce 2008 vyvolala první kontrakci světové ekonomiky v poválečném období. Tento článek zkoumá vliv Velké recese na dětskou chudobu v EU-27 a na Islandu, v
Norsku a Švýcarsku a zkoumá, do jaké míry mohou výdaje na sociální ochranu zmírnit
negativní dopady ekonomické krize na děti. Rizika dětské chudoby jsou podstatně vyšší v
zemích s vyšší mírou nezaměstnanosti v produktivním věku, což naznačuje významný dopad velké recese na příjmy domácností prostřednictvím trhu práce, studie shrnuje důkazy,
že výdaje na sociální ochranu tlumí úder krize alespoň do jisté míry.
Deskriptory: EU, Island, Norsko, Švýcarsko, chudoba, děti, krize ekonomická, výdaje sociální, nezaměstnanost
SIG: uložené 2066
Living and working in Europe 2016 [Život a práce v Evropě 2016].
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. - Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2017. - 63 s., obr., tab. - ISBN
978-92-897-1586-7; ISSN 2363-0302.
Ročenka Eurofoundu 2016 poskytuje přehled o vývoji a trendech v práci a životě Evropanů,
jak je popsáno ve výzkumných aktivitách Eurofoundu za r. 2016. Přes určité napětí v EU pomalé oživení ekonomiky, rostoucí euroskepticismus a Brexit - přináší práce Eurofoundu
pro své občany mnoho dobrých zpráv v roce 2016. Trvalá zaměstnanost na plný úvazek
rostla ve všech platových kategoriích; gender rozdíly v zaměstnanosti se zužují a dále by
se mohly omezovat; pracovní podmínky se v mnoha dimenzích zlepšily; pro starší pracovníky se otevírá Více možností pro odchod do důchodu; mnoho členských států má solidní
opatření k usnadnění obtížné situace žadatelů o azyl. Zatímco sociální vývoj, práce a zaměstnanost nepopiratelně představují výzvy, Eurofound přispívá k schopnosti EU řešit tyto
problémy prostřednictvím dobře promyšlených a prokázaných politik.
Dostupné 18.7.2017 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/annual-report/2017/living-and-working-in-europe-2016 (published: 30 May 2017)
Deskriptory: EU, zaměstnanost, příležitosti pracovní, práce-ženy, gender, rovnost, podnikání soukromé, mládež, zaměstnanci, výhody, péče o pracovníky, dialog sociální, kvalita
pracovního života, kvalita života, bydlení, cizinci, integrace
SIG: uložené 2077
Wealth and Gender in Europe [Bohatství a gender v Evropě] / Eva Sierminska.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. - 176 s., lit., obr., tab.,
příl. - ISBN 978-92-79-65776-4.
Tato zpráva se zaměřuje na rozdíly v bohatství mezi ženami a muži během životního cyklu,
aby ukázala rozdíly podle věku. Dosavadní literatura k tomto tématu je vzácná kvůli nedostatku vysoce kvalitních mikrodat. Cílem této zprávy je začít tuto mezeru zaplňovat.
Dostupnost jedinečného zdroje dat - mikroúdaje HFCS (Household Finance and Consumption Survey) - to konečně umožní. Přehled národních zpráv.
Dostupné 24.7.2017 z: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/equal_economic_independence/2017_report_econ-ind_wealth.pdf
Deskriptory: EU, muži, ženy, úroveň životní, gender, dráhy životní, situace ekonomická,
skupiny věkové, statistika
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SIG: uložené 2073
Employment and Social Developments in Europe 2017 [Zaměstnanost a sociální
vývoj v Evropě 2017].
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. - 265 s., lit., obr., tab.,
příl. - ISBN 978-92-79-68092-2; ISSN 2315-2540.
Toto sedmé vydání výročního přehledu o zaměstnanosti a sociálním vývoji v Evropě (ESDE)
poskytuje komplexní pokrytí a důkladnou ekonomickou analýzu hlavních trendů ovlivňujících sociální situaci a situaci v oblasti zaměstnanosti občanů EU. Tento rok se přezkum
zcela zaměřuje na mezigenerační spravedlivost a solidaritu. Zlepšení životů občanů napříč
generacemi udržitelným způsobem musí být v centru našeho zájmu. Statistická příloha:
profily zemí, vybrané ukazatele, zdroje dat a definice.
Dostupné 24.7.2017 z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8030&furtherPubs=yes (published: 17/07/2017)
Deskriptory: EU, situace ekonomická, situace sociální, trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost, gender, skupiny věkové, vzdělávání-výcvik, příjmy, domácnosti, nerovnost,
chudoba, vyloučení sociální, solidarita, demografie, práce netypická, kvalita pracovního života, mzdy, vzdělání dosažené, staří, úroveň životní, dialog sociální, statistika
Pension Insecurity and Wellbeing in Europe [Penzijní nejistota a blahobyt v
Evropě] / Javier Olivera, Valentina Ponomarenko.
In: Journal of Social Policy. - ISSN 0047-2794. - Roč.46, č.3 (2017), s. 517-542. - obr.,
tab., příl.
Tento článek zkoumá penzijní nejistotu na vzorku osob nedůchodového věku ve věku 50
let nebo starších z 18 evropských zemí. Zachycuje důchodovou nejistotu se subjektivními
očekáváními ohledně pravděpodobnosti, že vláda sníží důchod jedince před odchodem do
důchodu nebo zvýší zákonný důchodový věk. Zkoumá důsledky důchodové nejistoty na
subjektivní blahobyt.
Deskriptory: úroveň životní, odchod do důchodu, kvalita života, EU
SIG: uložené 2086
Income, wealth and equal opportunities in Sweden [Příjmy, bohatství a rovné
příležitosti ve Švédsku] / Jon Kristian Pareliussen, Christophe André, Hugo Bourrousse,
Vincent Koen.
Paris : OECD, 2017. - 34 s., lit., obr., tab.
OECD Economics Department Working Papers No. 1394
Švédsko je v mezinárodním srovnání rovnostářskou společností a podařilo se spojit spravedlnost s ekonomickou efektivitou. Životní standardy se zvýšily pro všechny skupiny, ale
sociální dávky se zvýšily méně než výdělky. Hlavní probémy, které zvyšují nerovnost.
Dostupné 22.8.2017 z: http://www.oecd-ilibrary.org/economics/income-wealth-andequal-opportunities-in-sweden_e900be20-en (published: 23 June 2017)
Deskriptory: Švédsko, OECD, příjmy, redistribuce, bydlení, migrace, kvalifikace odborná,
nerovnost
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PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY
Legitimising the care market: the social recognition of migrant care workers in
Italy [Legitimizace pečovatelského trhu: sociální uznání migrujících pečovatelů v
Itálii] / Marta Cordini, Costanzo Ranci.
In: Journal of Social Policy. - ISSN 0047-2794. - Roč.46, č.1 (2017), s. 91-108. - lit.
Značná přítomnost migrujících pečovatelů na trhu soukromé péče v mnoha evropských
zemích je potvrzena několika studiemi. Tento příspěvek se zaměřuje na veřejné a institucionální diskurzy, které přispěly k legitimizaci tohoto trhu soukromé péče, charakterizované
zhoršením podmínek zaměstnání a snížením kvality péče. Hlavním argumentem tohoto
příspěvku je, že sociální/společenské uznání těchto pracovníků poskytuje veřejnosti nové
pojmy a odůvodnění, které určují skutečný tvar trhu soukromé péče.
Deskriptory: Itálie, pracovníci migrující, pečovatelé, podmínky zaměstnání, sektor soukromý
Demanding Activation [Požadovaná aktivace] / Tania Raffass.
In: Journal of Social Policy. - ISSN 0047-2794. - Roč.46, č.2 (2017), s. 349-365. - lit.
Aktivační obrat 90. let politiky týkající se nezaměstnaných spočíval v tom, že vlády zemí
OECD zintenzivnily nátlak proti nezaměstnaným jedincům a zároveň uvolnily svůj závazek
zajistit plnou zaměstnanost. Do současné doby byly aktivační politiky na straně nabídky
testovány dostatečně dlouho, aby bylo možné provést přesvědčivá hodnocení. Článek zkoumá soubor empirických posouzení, aby bylo možné určit dosažené výsledky aktivačního
obratu. Zavedení politik welfare-to-work nemělo za následek snížení měr nezaměstnanosti
(nezávisle na hospodářském cyklu), boj proti dlouhodobé nezaměstnanosti, snižování chudoby (v práci) nebo posílení uchazečů o zaměstnání jako spotřebitelů veřejných služeb,
což všechno byly cíle reformovaného "aktivujícího státu". Místo toho aktivizace funguje
jako mechanismus zachycení na okrajích liberalizovaných trhů práce díky komplementaritě
s flexibilitou zaměstnavatelů. Aktivační obrat tak nedosáhl svých přímých cílů na trhu práce
a v sociální oblasti. Měl však nepřímé negativní dopady na trhu práce a jeho sociální dopad
byl regresivní a represivní, jak se očekávalo.
Deskriptory: V. Británie, politika zaměstnanosti, nezaměstnanost, návrat do práce, služby
zaměstnanosti
Cumulative Inequalities over the Life-Course: Life-long Learning and Social Mobility in Britain [Kumulativní nerovnosti během životního cyklu: Celoživotní
vzdělávání a sociální mobilita v Británii] / Erszébet Bukodi.
In: Journal of Social Policy. - ISSN 0047-2794. - Roč.46, č.2 (2017), s. 367-404. - lit.,
obr., tab., příl.
Tento příspěvek zkoumá možnost, že celoživotní vzdělávání podporuje mezigenerační třídní
mobilitu. Poskytuje další vzdělávání jednotlivcům méně zvýhodněného původů druhou
šanci zlepšit své dosažené vzdělání? Je pravděpodobné, že získání dalších kvalifikací, pokud
jde o šance na vyšší kariérní mobilitu, jsou větší u dětí z méně zvýhodněného prostředí
než u dětí z výhodnějšího prostředí? Analýzy vedou především k negativním nálezům. Zdá
se, že děti pocházející z manažerského a profesního prostředí nejvíce těží z dalšího
vzdělávání. Konkrétně se zdá, že další vzdělávání je efektivním prostředkem kariérního
postupu pro jedince s manažerským a odborným původem, kteří začínají pracovní kariéru
na poměrně nízkých třídních pozicích. Celkově lze na základě zjištění tohoto příspěvku
dospět k závěru, že v Británii kvalifikace získané prostřednictvím celoživotního vzdělávání
slouží spíše k zachování nerovností spojených se sociálním původem než k jejich omezení.
Deskriptory: V. Británie, vzdělávání-výcvik, vzdělávání celoživotní, kvalifikace odborná,
kariéra profesionální, nerovnost, dráhy životní
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SIG: uložené 2067
Towards age-friendly work in Europe: a life-course perspective on work and
ageing from EU Agencies [Směrem k věku přátelské práci v Evropě: celoživotní
pohled na práci a stárnutí agentur EU].
Dublin : EU-OSHA, Cedefop, Eurofound and EIGE, 2017. - Dublin : European Foundation
for Improvement of Living and Working Conditions, 2017. - 85 s. - lit., obr., tab. - ISBN
978-92-9496-377-2.
Stárnutí obyvatelstva a pracovní síly EU má důsledky pro zaměstnanost, pracovní podmínky, životní úroveň a sociální podmínky. Tato zpráva čerpá z odborných znalostí čtyř
agentur EU v jejich příslušných oblastech, pokrývá politické výzvy spojené se stárnoucí
pracovní sílou a zvažuje inovativní řešení. EU-OSHA předkládá politické příklady integrovaných přístupů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pro stárnoucí pracovní sílu. Eurofound zkoumá pracovní podmínky pro pracovníky všech věkových kategorií, související výsledky udržitelnosti práce a jak mohou správné politiky podpořit delší pracovní život. Cedefop zkoumá, jak lze pracovní vzdělávání a výcvik využít k podpoře aktivního stárnutí v
práci. EIGE poskytuje gender pohled na problematiku stárnoucí pracovní síly a diskutuje o
různých výzvách, kterým čelí muži a ženy. Zpráva také popisuje dopad dlouhodobých demografických trendů na zaměstnanost a zkoumá účast v celoživotním vzdělávání. Následuje výzva k řešením aktivního stárnutí, která zajistí, aby starší pracovníci zůstali aktivní,
kvalifikovaní a zaměstnaní.
Dostupné 18.7.2017 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/towards-age-friendly-work-in-europe-a-life-course-perspective-on-work-and-ageing-fromeu-agencies (published: 29 June 2017)
Deskriptory: EU, stárnutí aktivní, pracovníci starší, zaměstnanost, podmínky pracovní,
bezpečnost práce, kvalita pracovního života, vzdělávání-výcvik, vzdělávání celoživotní,
gender, ženy, muži
SIG: uložené 2068
Occupational change and wage inequality: European Jobs Monitor 2017 [Změna
zaměstnání a mzdová nerovnost: European Jobs Monitor 2017] / Enrique Fernández
Macías, John Hurley, José Maria Arranz-Munoz.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. - Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2017. - 81 s. - lit., obr., tab.,
příl. - ISBN 978-92-897-1580-5.
1. část této šesté výroční zprávy o evropském monitorování pracovních míst podrobně
zkoumá posun zaměstnanosti na úrovni EU a členských států od 2. čtvrtletí 2011 do 2.
čtvrtletí 2016. 2. část zkoumá úlohu, kterou hrají povolání při strukturování evropské
mzdové nerovnosti.
Dostupné 18.7.2017 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/occupational-change-and-wage-inequality-european-jobs-monitor-2017 (published: 26
June 2017).
Deskriptory: EU, trh práce, zaměstnanost, rovnost, gender, vytváření prac. příležitostí,
pracovníci, příjmy nízké, zaměstnání na zkrácený úvazek, mzdy, nerovnost

SIG: uložené 2069
Employment transitions and occupational mobility in Europe: The impact of the
Great Recession [Přechody zaměstnanosti a profesní mobilita v Evropě: Dopad
velké recese] / Enrique Fernández-macías, Martina Bisello, Vincenzo Maccarrone.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. - Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2017. - 53 s. - lit., obr., tab.,
příl. - ISBN 978-92-897-1592-8.
Tato studie zkoumá zaměstnanost a profesní mobilitu v Evropě před a po finanční krizi v
roce 2008 s cílem propojit přechody zaměstnanosti na individuální úrovni s širším vývojem
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na trhu práce během krize, jako je nárůst nezaměstnanosti a fenomén polarizace pracovních míst. Analýza porovnává šest evropských zemí, které představují různé institucionální
klastry - Francii, Itálii, Polsko, Španělsko, Švédsko a Spojené království. Sleduje přechody
jejich populace v produktivním věku do a z neaktivity, nezaměstnanosti a zaměstnanosti
(v pěti mzdových kategoriích).
Dostupné 18.7.2017 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/employment-transitions-and-occupational-mobility-in-europe-the-impact-of-the-great-recession (published: 04 July 2017)
Deskriptory: EU, Francie, Itálie, Polsko, Španělsko, Švédsko, V. Británie, krize ekonomická, trh práce, mobilita pracovní, nezaměstnanost, populace ekonomicky neaktivní
SIG: uložené 2070
Estimating labour market slack in the European Union [Odhadování nadbytku
pracovní síly na trhu práce v Evropské unii] / John Hurley, Valentina Patrini.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. - Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2017. - 47 s. - lit., obr., tab.,
příl. - ISBN 978-92-897-1588-1.
Nadbytek pracovníků na trhu práce představuje schodek mezi objemem práce požadovaným pracovníky a skutečně dostupným objemem práce. Nejdůležitějším ukazatelem nadbytku pracovníků je míra nezaměstnanosti, ale výhradní zaměření na tuto skutečnost nezohledňuje čtyři pětiny lidí bez práce, kteří jsou spíše neaktivní než nezaměstnaní. Mnoho
lidí v této skupině má nějakou formu napojení na pracovní trh - chtějí pracovat, hledají
práci nebo pracují. Navíc mnoho pracovníků na částečný úvazek by chtělo pracovat déle.
Cílem této zprávy je vyvinout citlivější odhad nadbytku pracovníků pomocí údajů z
průzkumu pracovních sil EU, který umožňuje identifikovat a kvantifikovat nedobrovolné
pracovníky na částečný úvazek a neaktivní lidi s určitou vazbou na pracovní trh.
Dostupné 18.7.2017 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/estimating-labour-market-slack-in-the-european-union
Deskriptory: EU, trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost, politika zaměstnanosti, populace ekonomicky neaktivní
Rethinking social pacts in Europe: Prime ministerial power in Ireland and Italy
[Přehodnocení sociálních paktů v Evropě: Kompetence ministerského předsedy v
Irsku a Itálii] / Aidan Regan.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.23, č.2 (2017), s.
117-133. - lit., tab.
V Irsku a zemích Jižní Evropy byly sociální pakty obecně považovány za mechanismus,
který mobilizuje širokou podporu pro slabé vlády k legitimizaci obtížných reforem v kontextu měnové integrace. Autor sleduje politiku těchto paktů v Irsku a Itálii.
Deskriptory: Irsko, Itálie, odbory, vztahy industriální, dialog sociální
SIG: uložené 2071
Aspects of non-standard employment in Europe [Aspekty nestandardní zaměstnanosti v Evropě] / Donald Storrie.
Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2017. 36 s. - lit., obr., tab., příl.
Tato zpráva zkoumá vývoj nestandardní zaměstnanosti za poslední desetiletí. Sleduje
trendy v hlavních kategoriích nestandardního zaměstnání - dočasné zaměstnání, agentury
dočasné práce, zaměstnání na částečný úvazek a samostatná výdělečná činnost - především na základě dat průzkumu pracovních sil EU. Diskutuje o některých aspektech situace
pracovníků v těchto kategoriích na trhu práce, včetně mezd a rozsahu, v jakém by
upřednostňovali standardní pracovní postavení. Zpráva se speciálně zaměřuje na práci
zprostředkovanou digitálními platformami, která se objevila v uplynulém desetiletí. Je
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pravděpodobné, že tyto práce mají značný potenciál růstu, ale také představují výzvy související s pracovními podmínkami a sociální ochranou. Otázky sociální ochrany týkající se
jiných nových forem zaměstnání, které byly identifikovány v dřívějším výzkumu Eurofoundu, jsou také zdůrazněny.
Dostupné 18.7.2017 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2017/aspects-of-non-standard-employment-in-europe (published: 13 July 2017)
Deskriptory: EU, zaměstnanost, práce netypická, zaměstnání dočasné, zaměstnání na
zkrácený úvazek, samostatní, agentury práce, ochrana sociální
Insiders and outsiders on a European scale [Insideři a outsideři v evropském
měřítku] / Thomas Prosser.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.23, č.2 (2017), s.
135-150. - lit., tab.
Existují důkazy o rozrůstající se celoevropském rozdělelní "insider-outsider". Paralelně k
modelům dualizace v rámci národních systémů industriálních vztahů udržují "jádrové"
evropské země poměrně nízkou nezaměstnanost a smluvní bezpečnost, zatímco "okrajové"
země jsou stále více poznamenány vysokou úrovní nezaměstnanosti a smluvní nejistotou.
Deskriptory: EU, krize ekonomická, nezaměstnanost, vztahy industriální
Employee collective voice and short-term sickness absence in Europe [Kolektivní
hlas zaměstnanců a krátkodobá nemocenská absence v Evropě] / Ola Sjöberg.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.23, č.2 (2017), s.
151-168. - lit., tab.
Tento článek analyzuje vztah mezi kolektivním hlasem zaměstnanců, měřeným odborovou
hustotou odborů a institucionalizovanými formami zastupování zaměstnanců na podnikové
úrovni, a mírami krátkodobé nemocenské absence ve 24 evropských zemích v období
1996-2010. Vychází z údajů o nemocenské absenci na individuální úrovni z Evropského
průzkumu pracovních sil v kombinaci s údaji o kolektivním hlasu zaměstnanců na národní
úrovni.
Deskriptory: EU, zaměstnanci, odbory, nemocnost
SIG: uložené 2079
Fraudulent contracting of work: Abusing the posting of workers (Belgium, Finland
and Italy) [Podvodné uzavírání pracovních smluv: Zneužívání vysílaných pracovníků (Belgie, Finsko a Itálie)] / Pablo Sanz de Miguel, Feliciano Iudicone, Isabella Biletta.
Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2017. 15 s. - lit.
Regulováno na evropské úrovni je vysílání pracovníků praxí používanou mezi podniky se
sídlem v různých zemích. Pracovník je vyslán tehdy, když ho jeho původní zaměstnavatel
pošle pracovat dočasně do jiného podniku. Vysílání bylo definováno jako specifická forma
pracovní mobility v rámci EU. Přestože vysílání se týká pouze 1 % pracovní síly v EU,
vyvolalo rozsáhlou diskusi v důsledku podvodných praktik, které brání prosazování a dodržování stávajících předpisů. Změny v místě práce vyvolávají různé otázky - jmenovitě
kdo je zaměstnavatelem a které národní předpisy platí. Využívání dočasných agentur, podsmluv a vysílání samostatně výdělečně činných pracovníků způsobuje další problémy.
Dostupné 1.8.2017 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/informationsheet/2017/fraudulent-contracting-of-work-abusing-the-posting-of-workers-belgium-finland-and-italy (published: 27 July 2017)
Deskriptory: EU, Belgie, Finsko, Itálie, vztahy pracovní, práce netypická, vysílání pracovníků, standardy pracovní
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Employee representatives’ influence on continuing vocational training: The impact of institutional context [Vliv zástupců zaměstnanců na další odborné
vzdělávání: dopad institucionálního kontextu] / Tobias Wiß.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.23, č.2 (2017), s.
169-185. - lit., tab.
Jaké faktory určují zapojení zástupců zaměstnanců do dalšího odborného vzdělávání?
Tento článek využívá údaje z evropského podnikového šetření za rok 2009 s cílem prozkoumat charakteristiky na podnikové a národní úrovni v 27 zemích EU. Víceúrovňové logistické regrese naznačují, že zástupci zaměstnanců zvyšují pravděpodobnost, že podniky
poskytují posouzení vzdělávacích potřeb a volno na vzdělávání. Toto spojení je silnější pro
znevýhodněné skupiny zaměstnanců (zaměstnanci s nízkou kvalifikací nebo dočasní zaměstnanci), pokud zástupci získají podporu z kolektivních smluv, silných odborových svazů
nebo pravidelné odborné přípravy.
Deskriptory: EU, vzdělávání-výcvik, odbory, zaměstnanci
Downward flexibility: Who is willing to take an inferior job? [Flexibilita směrem
dolů: Kdo je ochoten přijmout podřadnou práci?] / Shaun Wilson, Markus Hadler.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.23, č.2 (2017), s.
187-204. - lit., tab., obr.
Většina pracovníků se těší na lepší zaměstnání během své kariéry, ale ve věku rostoucí
nerovnosti a nejistoty v práci jsou někteří ochotni přijmout podřadné zaměstnání, aby se
vyhnuli nezaměstnanosti. S využitím průzkumu Work Orientations III z mezinárodního programu sociálního šetření 2005 autoři zkoumají takovou "flexibilitu směrem dolů" a vypracovávají několik regresních modelů specifikovaných pro 19 zemí OECD, aby testovali hypotézy a prozkoumali variace na makro- a individuální úrovni.
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, flexibilita pracovní, trh práce, sociologie práce

SIG: uložené 2080
Fraudulent contracting of work: Fixed-term contracts (Belgium, Estonia and
Spain) [Podvodné uzavírání pracovních smluv: Smlouvy na dobu určitou (Belgie,
Estonsko a Španělsko)] / Pablo Sanz de Miguel, Feliciano Iudicone, Isabella Biletta.
Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2017. 13 s. - lit., tab.
Standardní pracovní vztah je trvalý, na plný úvazek a přímý. Smlouvy na dobu určitou se
tedy chápou jako nestandardní pracovní smlouvy, kterými zaměstnavatel najímá zaměstnance na určitou dobu. Hlavním rozdílem mezi smlouvami na dobu neurčitou a určitou
je jistota, pokud jde o pracovní situaci po vypršení smlouvy. Tato vlastnost umožňuje, aby
vztahy na dobu určitou byly obvykle ukončeny s nižšími náklady než smlouvy na dobu
neurčitou, protože jsou postaveny tak, aby skončily po vypršení doby platnosti smlouvy.
"Zaměstnání na dobu určitou" často koexistuje nebo je používáno jako synonymum pro
"dočasné zaměstnání". Dočasné zaměstnání je však komplexnějším pojmem, který obvykle
odkazuje na situace, které se v různých kontextech týkají pracovníků s různými dočasnými
smlouvami, jako jsou školení nebo dočasné agenturní pracovní smlouvy.
Dostupné 1.8.2017 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/informationsheet/2017/fraudulent-contracting-of-work-fixed-term-contracts-belgium-estonia-andspain (published: 27 July 2017)
Deskriptory: EU, Belgie, Estonsko, Španělsko, vztahy pracovní, práce netypická, standardy pracovní, zaměstnání dočasné
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SIG: uložené 2081
Fraudulent contracting of work: Bogus self-employment (Czech Republic, Spain
and UK) [Podvodné uzavírání pracovních smluv: Falešná samostatná výdělečná
činnost (Česká republika, Španělsko a Spojené království)] / Pablo Sanz de Miguel,
Feliciano Iudicone, Isabella Biletta.
Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2017. 15 s. - lit., tab.
Ve všech evropských zemích byla a stále je "pracovní smlouva" referenčním bodem pro
stanovení práv a povinností jak pracovníků, tak zaměstnavatelů. Pokud je přímé podřízené
zaměstnání zamaskováno jako samostatná výdělečná činnost, označuje se jako "falešné".
Práci lze nasmlouvat několika různými způsoby. Hlavním rozdílem zůstává rozdíl mezi "zaměstnáním" a "samostatnou výdělečnou činností": je to prominentní rys ve všech
evropských právních systémech, postavených na pojmech "podřízení (subordinace)" a "autonomie". Kontraktační práce lze tedy provádět jedním ze dvou způsobů: prostřednictvím
obchodního vztahu/smlouvy mezi jedním klientem a samostatně výdělečnou osobou nebo
podnikatelem; nebo prostřednictvím pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem a pracovníkem/zaměstnancem. Rozlišování je zásadní a vztahuje se k různým předpisům, zásadám
a právům, které se týkají zaměstnanců a jedinců samostatně výdělečně činných.
Dostupné 1.8.2017 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/informationsheet/2017/fraudulent-contracting-of-work-bogus-self-employment-czech-republic-spainand-uk (published: 27 July 2017)
Deskriptory: EU, ČR, Španělsko, V. Británie, vztahy pracovní, práce netypická, standardy
pracovní, samostatní
SIG: uložené 2082
Fraudulent contracting of work: Abusing traineeship status (Austria, Finland,
Spain and UK) [Podvodné uzavírání pracovních smluv: Zneužívání statusu stáže
(Rakousko, Finsko, Španělsko a Spojené království)] / Pablo Sanz de Miguel, Feliciano Iudicone, Isabella Biletta.
Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2017. 12 s. - lit.
Stáž (odborný výcvik) je obecně definována jako program vzdělávání a odborné přípravy
v kombinaci s praxí, která byla navržena pro určité skupiny - obvykle nezaměstnané mladé
lidi. Různé typy stáží se nacházejí ve všech členských státech EU. Stáže byly v nedávné
době Evropskou komisí aktivně podporovány jako politická reakce na přetrvávající vysokou
míru nezaměstnanosti mládeže. Některé důkazy ukazují, že tyto programy mladým lidem
usnadňují přechod "ze školy do práce" tím, že řeší některé překážky, s nimiž se běžně
setkávají při vstupu na trh práce, zejména ty, které vyplývají z jejich nedostatku pracovních zkušeností a nedostatku nebo nedostatečnosti pracovních dovedností. Zúčastněné
strany na evropské i národních úrovních však vyjadřují rostoucí obavy týkající se zneužívání systému, špatných pracovních podmínek a podvodných praktik, včetně nahrazení běžných pracovníků stážisty.
Dostupné 1.8.2017 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/informationsheet/2017/fraudulent-contracting-of-work-abusing-traineeship-status-austria-finlandspain-and-uk (published: 27 July 2017)
Deskriptory: EU, Rakousko, Finsko, Španělsko, V. Británie, vztahy pracovní, práce netypická, standardy pracovní, práce-mládež, vzdělávání-výcvik
SIG: uložené 2083
Fraudulent contracting of work: Sham companies (Austria, Estonia and Italy)
[Podvodné uzavírání pracovních smluv: Falešné/podvodné společnosti (Rakousko, Estonsko a Itálie)] / Pablo Sanz de Miguel, Feliciano Iudicone, Isabella Biletta.
Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2017. 13 s. - lit.
Mezi podvodným praktikami pracovních smluv je jednou z nejobtížněji identifikovatelných
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vytvoření podvodných společností (obvykle v jiné zemi). Podvodné společnosti jsou v podstatě nové entity vytvořené k maskování skutečného zaměstnavatele. Vytvoření společnosti/podniku, dokonce i v zahraničí, je samozřejmě legální a může být institucionálně a
ekonomicky účelné. Pokud však je jediným účelem jeho vytvoření těžit z příznivějších předpisů týkajících se práce a daní - a nikoli rozvíjet činnost v dané zemi - pak je třeba klást
otázky o "skutečné" povaze společnosti. Studie Eurofoundu zkoumající podvodné praktiky
pracovních smluv v EU zdůrazňuje, že termín "falešné kontrakty" nebo "fiktivní společnosti"
zahrnuje celou řadu podvodných praktik, zakotvených v různých institucionálních kontextech. Podvodné praktiky jsou páchány pro různé účely, z nichž nejdůležitější je vyhnout se
placení daní souvisejících se zaměstnáním a příspěvků na sociální zabezpečení a vyhnout
se odpovědnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům.
Dostupné 1.8.2017 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/informationsheet/2017/fraudulent-contracting-of-work-sham-companies-austria-estonia-and-italy
(published: 27 July 2017)
Deskriptory: EU, Rakousko, Estonsko, Itálie, vztahy pracovní, práce netypická, standardy
pracovní
SIG: uložené 2084
Work–life balance and flexible working arrangements in the European Union
[Sladění práce a osobního života a flexibilní pracovní uspořádání v Evropské unii].
Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2017. 10 s. - lit., obr., tab.
Sladění pracovních a životních povinností se v posledních desetiletích stává stále důležitějším politickým tématem. Má implicitní společenskou hodnotu spojenou s gender rovností
a kvalitou života. Má také ekonomickou dimenzi, přičemž špatná rovnováha mezi pracovním a osobním životem zjevně brání účasti na trhu práce a je definována jako klíčový cíl
evropské strategie růstu. Tato podkladová zpráva je příspěvkem Eurofoundu na Informal
Employment and Social Affairs Council (EPSCO) pod estonským předsednictvím Rady EU v
Tallinu 19.-20. Července 2017.
Dostupné 1.8.2017 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2017/work-life-balance-and-flexible-working-arrangements-in-the-european-union
(published: 19 July 2017)
Deskriptory: EU, sladění pracovního a rodinného života, flexibilita pracovní, rovnost, gender, doba pracovní, konference
The Court of Justice of the European Union and fixed-term work: Putting a brake
on labour market dualization? [Soudní dvůr Evropské unie a práce na dobu určitou: zabránění dualizaci trhu práce?] / Caroline de la Porte, Patrick Emmenegger.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.27, č.3 (2017), s. 295310. - lit., tab.
Práce na dobu určitou je sice výhodná pro zaměstnavatele a zvyšuje vyhlídky zaměstnatelnosti různých kategorií pracovníků, ale je ve své podstatě nejistá. Směrnice Evropské
unie o práci na dobu určitou zdůrazňuje význam rovného zacházení s pracovníky na dobu
určitou se srovnatelnými pracovníky na dobu neurčitou a má zabránit zneužívání této formy
smlouvy. Překvapivě byly rozsudky Soudního dvora Evropské unie (ECJ) v této oblasti z
velké části zanedbávány při srovnávacím výzkumu trhu práce. Tuto mezeru vyplňuje příspěvek systematickou analýzou judikatury Evropského soudního dvora týkající se práce na
dobu určitou a propojením s literaturou o dualizaci trhu práce a europenizaci pracovního
práva.
Deskriptory: SRN, Španělsko, EU, zaměstnání dočasné, trh práce, právo pracovní, řízení
soudní
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OBYVATELSTVO, MIGRACE
Returning to the parental home: Boomerang moves of younger adults and the
welfare regime context [Návrat do rodičovského domova: Bumerangové pohyby
mladších dospělých a kontext sociálního režimu] / Rowan Arundel, Christian Lennartz.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.27, č.3 (2017), s. 276294. - lit., tab., příl.
Návrat do rodičovského domova představuje dramatické přerušení kariéry bydlení, které
může mít významné sociální a ekonomické důsledky. Interakce jednotlivých charakteristik
s otřesy jako je nezaměstnanost nebo rozpad partnerství, jsou klíčovými spouštěcími událostmi.
Deskriptory: EU, OECD, mládež, bydlení

RŮZNÉ
Your position in society matters for how happy you are [Postavení ve společnosti
ovlivňuje pocit štěstí] / Anders Ejrnaes, Bent Greve.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.26, č.3 (2017), s.
206-217. - tab.,obr.,lit.,příl.
Tento článek ukazuje, jak subjektiní vnímání postavení ve společnosti významně ovlivňuje
úroveň pocitu štěstí. Studie vycházela z údajů z Evropského sociálního průzkumu. Z analýzy vyplynula dvě významná zjištění. Subjektivní postavení člověka ve společnosti je důležitějším předpokladem pro štěstí než objektivní opatření jako jsou příjmy, vzdělání a pozice
na trhu práce. Vazba mezi vnímáním postavení jednotlivců ve společnosti a jejich úrovní
štěstí je zmírňována sociálním státem. V severských zemích má vnímání postavení ve společnosti menší vliv na pocit štěstí, zatímco ve východoevropských zemích byla nalezena
silná kolerace mezi subjektivním vnímáním pozice ve společnosti a štěstím.
Dostupné pouze na: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12233/full
Deskriptory: EU, příjmy, sociologie, šetření, výzkum, styl životní, vzdělání dosažené, stát
sociální
How Women's Political Representation affects Spending on Family Benefits [Jak
ženská politická reprezentace ovlivňuje výdaje na rodinné dávky] / Laurenz Ennser-jedenastik.
In: Journal of Social Policy. - ISSN 0047-2794. - Roč.46, č.3 (2017), s. 563-581. - lit.,
obr., tab., příl.
Nedávný výzkum zjistil, že ženská politická reprezentace koreluje s vyššími sociálními výdaji. Tento článek činí dvě specifičtější predikce týkající se rodinných dávek. Za prvé, ženy
voliči a politici budou pravděpodobně preferovat věcné dávky. Důvodem je to, že poskytování péče o děti může prospět víc než peníze, aby se zlepšilo dvojí zatížení pracovních a
rodinných povinností, čímž se posílí autonomie žen. V důsledku toho by ženská politická
reprezentace měla korelovat s výdaji na věcné rodinné dávky, ale ne s výdaji na peněžité
transfery. Za druhé, tlak na politiky poskytovat služby péče o děti by měl být větší s vyšší
úrovní participace žen v pracovní síle. Analýza veřejných výdajů na rodinné dávky ve 27
zemích OECD v letech 1980 až 2011 potvrzuje oba předpoklady.
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, výdaje sociální, politika, ženy, výzkum, politika populační, dávky
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NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY
• SIG: 6421
Rodinná terapie a teorie jin-jangu : Příspěvek k psychosomatice / Ladislav Chvála,
Ludmila Trapková. - 2. přepracované vydání.
Praha : Portál, 2016. - 247 stran. - ISBN 978-80-262-0989-8.
Deskriptory: rodina, psychoterapie, zab. sociální
• SIG: 6422
Rodinná terapie psychosomatických poruch : Rodina jako socialní děloha / Ludmila Trapková, Vladislav Chvála. - 2. vydání.
Praha : Portál, 2017. - 222 stran. - ISBN 978-80-262-0523-4.
Deskriptory: rodina, psychoterapie
• SIG: 6424
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 2016 : Bulletin No 32 / Höhne, Sylva - Šťastná, Anna.
Praha : VÚPSV, v.v.i., 2017. - 76 s. - ISBN 978-80-7416-309-8.
Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem
1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity,
zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a
vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního
systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami, odvětvovou strukturou zaměstnanosti a mezinárodním srovnáním vybraných demografických ukazatelů v zemích
EU.
Statistické údaje převzaty či napočteny z podkladů ČSÚ, MPSV, MF a ČNB, ostatní údaje
sestaveny z platných právních předpisů.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/bullNo32.pdf
Deskriptory: VÚPSV, ČR, ukazatele sociální, statistika sociální, zab. sociální, zaměstnanost,
mzdy, produktivita práce, nezaměstnanost, daně z příjmu, minimum existenční, výdaje
sociální, pojistné
• SIG: 6428
Family Forms and Parenthood : Theory and practice of article 8 echr in Europe
/Edit. Büchler, Andrea, Edit. Keller, Helen.
Cambridge : Intersentia, 2016. - 544 stran. - ISBN 978-1-78068-340-9.
Deskriptory: EU, právo rodinné, rodičovství, rodina, Švýcarsko, Švédsko, Španělsko, Polsko, Nizozemí, Maďarsko, Řecko, Chorvatsko, Rakousko, SRN, V. Británie
• SIG: 6426
Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 2016 [Expenditures and consumption of households included in the household budget survey].
Praha : Český statistický úřad, 2017. - 101 stran. - (Lidé a společnost). - ISBN 978-80250-2776-9.
Deskriptory: ČR, domácnosti, zab. sociální, statistika, výdaje-domácnosti, příjmy-domácnosti
• SIG: 6423
OECD Pensions Outlook 2016.
Paris : OECD Publishing, 2016. - 181 stran. - ISBN 978-92-64-265519-6.
Deskriptory: OECD, důchody, zab. důchodové
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• SIG: 6427
Mikrofinancování a možnost jeho využití v ČR / Veverková, Soňa - Kroupa, Aleš.
Praha : VÚPSV, v.v.i., 2017. - 56 + 5 stran. - ISBN 978-80-7416-242-8.
V monografii jsou popsány veřejné i soukromé úvěrové a záruční finanční nástroje, které
jsou v současné době dostupné v České republice (ze zahraničních i národních zdrojů).
Ukázalo se, že řada finančních nástrojů nabízených z veřejných zdrojů je pro mikropodniky
reálně nedostupná (z důvodu příliš vysoké jistiny, která neodpovídá potřebám mikropodniků, administrativní náročnosti, důrazem kladeným na inovace atd.), a to přesto, že tyto
nástroje jsou přímo zaměřeny na malé a střední podniky, resp. mikropodniky. V soukromém sektoru sice banky dosud nenabízejí úvěrové a záruční produkty vhodné pro mikropodniky (velká míra rizika), avšak začínající mikropodnikatel může využít nových soukromých nástrojů - peer to peer půjček či crowdfundingu. Obecně je sice současná nabídka
finančních nástrojů pro mikropodniky omezená, avšak, jak ukazuje výsledek rozboru, nejdůležitějším kritériem pro nalezení vhodného finančního nástroje umožňujícího "rozjezd"
mikropodnikání je kvalitní podnikatelský záměr. Monografie zahrnuje vedle ČR rovněž i
zkušenosti s mikrofinancováním na Slovensku a v Rumunsku.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_425.pdf
Deskriptory: ČR, VÚPSV, Rumunsko, SR, financování, podniky malé a střední, půjčky
• SIG: 6432
Proces integrace rodin cizinců do majoritní společnosti České republiky s
ohledem na jejich sociokulturní specifika a role žen v procesu integrace / Danica
Schebelle, Jan Kubát.
Praha : VÚPSV, v.v.i., 2017. - 111 stran + 5. - ISBN 978-80-7416-311-1.
Základním cílem monografie zpracované v rámci projektu financovaného z prostředků Ministerstva vnitra České republiky bylo zmapování a rozšíření znalostí o procesu integrace
rodin cizinců z třetích zemí - Ukrajinců, Vietnamců a Rusů do majoritní společnosti České
republiky s ohledem na jejich sociokulturní specifika a role žen v procesu integrace. V rámci
metodiky bylo realizováno a vyhodnoceno empirické dotazníkové šetření na zkoumaném
vzorku 1 219 respondentů, které probíhalo v sedmi vybraných krajích České republiky, a
to v Hlavním městě Praha, Středočeském kraji, Plzeňském kraji, Jihomoravském kraji, Ústeckém kraji, Královéhradeckém kraji a Moravskoslezském kraji. Výsledky šetření byly
obohaceny a rozšířeny o poznatky získané sekundární analýzou dostupných relevantních
zdrojů. Součástí projektu bylo navržení vhodných opatření zaměřených na podporu a posílení integračního procesu rodin cizinců z třetích zemí do české majoritní společnosti s
ohledem na ženy - nositelky kultury v procesu integrace.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_426.pdf
Deskriptory: ČR, cizinci, migrace, integrace, integrace evropská, šetření, Ukrajina, Vietnam, Rusko, výzkum, ženy, rodina
• SIG: 6434
Organizace posuzování zdravotního stavu ve vztahu k rozhodovacím procesům v
sociálním zabezpečení ve vybraných zemích EU / Marie Kořánová, Lenka Krinesová,
Vítězslava Magerská, Mirjam Suchomelová, Katarína Švehlová.
Praha : VÚPSV, v.v.i., 2017. - 248 stran + 5. - ISBN 978-80-7416-307-4.
Publikace popisuje organizaci výkonu posudkové služby v sociální oblasti ve vybraných
zemích EU (Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, Francie a Velká Británie) se zvláštním
zaměřením na propojení a vazby mezi subjekty, které výkon posudkové služby v sociální
oblasti provádějí a subjekty, pro které jsou výstupy posudkové služby určeny. Publikace
poskytuje ucelenější představu o aktuálních trendech uplatňovaných v zahraničních systémech posudkové služby a to zejména o organizaci posudkové služby; o vymezení posudkových agend a místní příslušnosti; o pravomocech posudkové služby, právech a povinnostech posuzovaných osob a třetích subjektů; o předpisech upravujících činnost posudkové služby, lhůtách pro podání posudku; o opravných prostředcích ve správním řízení,
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které je možné uplatnit v případě pochybnosti o výsledku posouzení; o možnostech soudního přezkumu, personálním zabezpečení posudkové služby, atd.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_423.pdf
Deskriptory: zab. sociální, stav zdravotní, služba posudková, ochrana sociální, podpora
sociální, EU, VÚPSV
• SIG: 6425
Taxing Wages 2017.
Paris : OECD Publishing, 2017. - 580 stran. - Taxing Wages 2015 - 2016: special feature:
taxation and skills. - ISBN 978-92-64-27076-3.
Deskriptory: OECD, mzdy, daně z příjmu, zab. sociální, statistika, daně, pojistné, náklady
práce
• SIG: 6435
Posudková činnost v oblasti sociální ochrany ve vybraných zemí EU v roce 2013
/Jitka Konopásková, Marie Kořánová, Lenka Krinesová, Mirjam Suchomelová, Katarína
Švehlová.
Praha : VÚPSV, v.v.i., 2017. - 149 stran + 4. - ISBN 978-80-7416-306-7.
Publikace se zabývá uspořádáním lékařské posudkové služby z hlediska jejích vazeb na
rozhodovací procesy ve vybraných evropských zemích, zejména v zemích střední Evropy.
Obsahuje základní přehled o systémech posudkové činnosti v Polsku, Slovensku, Německu,
Rakousku a dále pro srovnání i ve Francii a Velké Británii. Studie se zaměřuje na organizační struktury posudkové činnosti ve vazbě na jednotlivé oblasti sociální ochrany. Ze získaných informací vyplývá, že systémy posudkové činnosti pro různé oblasti sociální
ochrany nebývají organizovány jednotně a odděleně od dávkových orgánů. Jednotlivé instituce sociální ochrany mají pro své specifické potřeby k dispozici organizaci, případně
jednotlivce, kteří pro ně posudkovou činnost vykonávají. V řadě případů je tato činnost
přímo integrována do organizační struktury příslušné instituce.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_422.pdf
Deskriptory: služba posudková, ochrana sociální, zab. sociální, podpora sociální, EU,
VÚPSV
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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

