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ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY

ČR
Novinky od 1. ledna 2017 v sociální oblasti. / CIMLEROVÁ, Květoslava - CHOTĚBORSKÁ, Šárka
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.19, č. 12 (2016), s. 10-13.:tab.
Tabulka: Srovnání údajů v sociálním pojištění v letech 2016 a 2017.
Deskriptory: ČR; zab. sociální; pojištění; mzda průměrná; základ vyměřovací; zab. nemocenské; pojistné; pojistné-výše; mzda minimální; samostatní
ČR
Parametry sociálního pojištění pro rok 2017. / PŘIB, Jan
In: Práce a mzda. - Roč.64, č. 12 (2016), s. 29-34.
Deskriptory: ČR; zab. sociální; zab. důchodové; základ vyměřovací; pojistné; zab. nemocenské; informace
ČR
Jaké nastaly změny s příchodem nového roku?
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 1 (2017), s. 1-2.
Od ledna 2017 došlo k některým změnám v oblasti práce a sociálních věcí a v průběhu
letošního roku začnou platit další očekávané novinky: vyšší minimální a zaručená mzdy,
zvýšení důchodů, vyšší platové tarify ve zdravotnictví, dávky nemocenského pojištění, sazby pojistného na SZ, flexibilní čerpání rodičovského příspěvku, znovu se zavádí veřejná
služba.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/29215/Prace_socpol_01_17.pdf
Deskriptory: ČR; mzda minimální; mzda zaručená; důchody-zvýšení; zab. nemocenské;
zab. sociální; pojistné; příspěvek rodičovský
EU
Evropská komise navrhuje spravedlivější pravidla pro koordinaci sociálního zabezpečení.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 1 (2017), s. 8.
Členské státy EU získají lepší nástroje proti zneužívání systémů sociálního zabezpečení. To
je jeden z cílů aktualizace předpisů EU o koordinaci sociálního zabezpečení.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/29215/Prace_socpol_01_17.pdf
Deskriptory: EU; zab. sociální; zneužívání dávek
EU
V březnu předloží Evropská komise návrh evropského pilíře sociálních práv.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 2 (2017), s. 5.:obr.
V Bruselu se 23. ledna 2017 konala konference na vysoké úrovni, na níž více než 600
zástupců institucí členských států EU, orgánů EU, sociálních partnerů a občanské společnosti diskutovalo o výsledcích veřejné konzultace k evropskému pilíři sociálních práv.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/29613/Prace_socpol_02_17.pdf
Deskriptory: EU; práva sociální; zákonodárství; právo SZ; konference
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ČR
Změny v sociálním zabezpečení v roce 2017. / PŘIB, Jan
In: Právo a rodina. - Roč.19, č. 1 (2017), s. 18-21.
Deskriptory: ČR; zab. sociální; informace; zab. nemocenské; základ vyměřovací; zab. v
mateřství; zab. důchodové; důchody; důchody-zvýšení; zvýšení

DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
ČR
Vývoj indexu závislosti seniorů při navrhované změně důchodového věku a různých variantách demografického vývoje. / FIALA, Tomáš - LANGHAMROVÁ, Jitka
In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.10, č. 6 (2016), s. 27-32.:obr., -lit.
Vývoje důchodového věku v dnešní ČR od roku 1948. Modelování vývoje indexu závislosti
seniorů při různých variantách demografického vývoje důchodového věku. Scénář a hlavní
výsledky projekce.
Deskriptory: ČR; stárnutí; hranice věková; odchod do důchodu; staří; vývoj; prognózování; modelování; reforma; koncepce budoucí; populace ekonomicky aktivní; statistika;
závislost; skupiny věkové
ČR
Šetříte si peníze na stáří? Máte obavy z důchodu?
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 1 (2017), s. 5.:obr.
V rámci listopadových šetření zjišťovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění, jak a zda
vůbec si lidé spoří na stáří a také jak hodnotí současný důchodový systém.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/29215/Prace_socpol_01_17.pdf
Deskriptory: ČR; zab. důchodové; připojištění; důchodci; situace sociální; šetření
ČR
Možnost doplacení pojistného na důchodové pojištění bývalých účastníků důchodového spoření. / CIMLEROVÁ, Květoslava - CHOTĚBORSKÁ, Šárka
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 1 (2017), s. 13-16.
Dne 1.1.2016 nabyl účinnosti zákon o ukončení důchodového spoření. Tento zákon mj.
upravuje možnost účastníků důchodového spoření doplatit si v roce 2017 pojistné na důchodové pojištění, a s tím v budoucnu získat vyšší procentní výměru starobního důchodu.
Deskriptory: ČR; spoření; zab. důchodové; 2. pilíř; pojistné; základ vyměřovací; důchod
starobní; výše
ČR
Vedlejší výdělečná činnost a "Přehled o příjmech a výdajích OSVČ". / DOSKOČILOVÁ, Renata
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 2 (2017), s. 11-13.
Dostupné z: http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/5DA1ED1B-4642-4568-AF88DBDE2A1E843D/14884/Renata_Doskocilova.pdf
Deskriptory: ČR; samostatní; zab. důchodové; základ vyměřovací; daně z příjmu; pojistné
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ČR
Hodnocení náhradních dob pojištění. / VLKOVÁ ŠÁROVÁ, Lenka
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 2 (2017), s. 9-10.
Období tzv. neplacené účasti na pojištění. Význam hodnocení náhradní doby.
Deskriptory: ČR; zab. důchodové; doba započitatelná; doba pojištění

NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
ČR
Změny ve zdravotním pojištění k 1. lednu 2017. / DANĚK, Antonín
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.19, č. 12 (2016), s. 13-16.
Deskriptory: ČR; pojištění zdravotní; informace; mzda průměrná; pojistné; samostatní;
základ vyměřovací
ČR
Změna výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v
roce 2017. / ŠUBRT, Bořivoj
In: Práce a mzda. - Roč.64, č. 12 (2016), s. 11-14.
Deskriptory: ČR; mzdy; náhrada mzdy; neschopnost pracovní
ČR
Důležité rozhodné částky zdravotního pojištění v roce 2017. / DANĚK, Antonín
In: Práce a mzda. - Roč.64, č. 12 (2016), s. 35-37.
Deskriptory: ČR; pojištění zdravotní; pojistné; základ vyměřovací
ČR
Dlouhodobé ošetřovné pomůže lidem, kteří se starají o své nemocné příbuzné.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 1 (2017), s. 1,3.
S cílem pomoci lidem pečujícím o své blízké, kteří potřebují jejich pomoc například po úrazu
nebo vážné nemoci, navrhuje ministerstvo novou nemocenskou dávku ľ tzv. dlouhodobé
ošetřovné.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/29215/Prace_socpol_01_17.pdf
Deskriptory: ČR; zab. nemocenské; ošetřovné; pomoc sociální v rodině; péče o osobu blízkou
ČR
Zvýšení minimální mzdy k 1. lednu 2017 - 2. část. / DANĚK, Antonín
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 1 (2017), s. 15-18.
Dopad zvýšení minimální mzdy v oblasti zdravotního pojištění a změny v roce 2017.
Deskriptory: ČR; pojištění zdravotní; mzda minimální; zvýšení; samostatní; osoby; pojistné; pojistné-výše
ČR
Čestná prohlášení ve zdravotním pojištění. / DANĚK, Antonín
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 1 (2017), s. 16-20.
Deskriptory: ČR; pojištění zdravotní; pojistné; zaměstnanci
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ČR
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při
dočasné pracovní neschopnosti (karanténě). / KLÍMOVÁ, Růžena
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 1 (2017), s.21-30.:tab.
Problematika je vysvětlena na příkladech.
Deskriptory: ČR; mzdy; neschopnost pracovní; náhrada mzdy; zab. nemocenské; právo
pracovní; práce konané mimo pracovní poměr; dohody; poměr pracovní
ČR
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2017. / DANĚK, Antonín
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 2 (2017), s. 11-14.
Deskriptory: ČR; pojištění zdravotní; dohody; práce konané mimo pracovní poměr; základ
vyměřovací
ČR
Dohody a zdravotní pojištění od 1. ledna 2017. / DANĚK, Antonín
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 2 (2017), s. 14-17.
Deskriptory: ČR; pojištění zdravotní; základ vyměřovací; práce konané mimo pracovní poměr; dohody; pojistné
ČR
Multidisciplinarita v příspěvku na péči. / HUBÍKOVÁ, Olga
In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.11, č. 1 (2017), s. 28-30.
O projektu realizovaném brněnským výzkumným týmem VÚPSV v rámci posuzování nároku na příspěvek na péči. Zadavatelem projektu bylo MPSV a výsledky projektu budou
využity při jeho metodické a koncepční činnosti v oblasti rozvoje posudkové praxe u příspěvku na péči.
Deskriptory: ČR; příspěvek na péči; lékařství posudkové; metody; výzkum; VÚPSV; projekty; MPSV

DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ
ČR
Rozšíření dávek poskytovaných otcům v souvislosti s péčí o dítě. / HALÍŘ, Jakub
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 1 (2017), s. 5-8.
Dostupné
z:
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/DD4078B5-FD97-44C0-8B4FCF4C0A5D2B80/14421/NP_1_2017_str_5_8.pdf
Deskriptory: ČR; otcové; dovolená otcovská; dávky
ČR
Změny finančních nástrojů rodinné politiky v letech 2006-2015 a jejich potenciál
měnit natalitní chování. / HÖHNE, Sylva - KUCHAŘOVÁ, Věra
In: Politická ekonomie. - Roč.64, č. 7 (2016), s. 867-890.:obr.,tab.,-lit.
Cílem tohoto příspěvku je přispět k diskusi o vlivu rodinné politiky na rodinné chování.
Analyzuje vliv parametrických a systémových změn zavedených v rodinných a sociálních
dávkách a daňových úlevách v období 2006-2015 na příjmovou úroveň rodin s různými
demografickými charakteristikami a hodnotí potenciál těchto změn ovlivnit reprodukční a
partnerské chování. Analytická část se zaměřuje na vybrané nástroje finanční podpory pro
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rodiny a ukazuje velikost finančních opatření, o která mohou rodiny žádat v závislosti na
jejich předchozím vydělaném příjmu, do jaké míry je tento příjem kompenzován (rodinné
dávky) a jak je ovlivněn čistý příjem (daňové úlevy). Účinky studovaných změn se liší pro
různé příjmové kategorie a jsou výraznější v případě rodin s nízkými příjmy. Tato diferenciace odpovídá plodnosti podle matčina vzdělání, které je úzce spojeno s příjmem rodiny.
Analýza ukázala, že určité nástroje mají potenciál ovlivnit rodinné chování, ale různými
způsoby.
Dostupné z: https://www.vse.cz/polek/1094
Deskriptory: ČR; politika populační; rodina; porodnost; dávky; výhody; daně; mzda průměrná; příspěvek rodičovský; zab. v mateřství; porodné; VÚPSV

SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
ČR
Několik údajů k zamyšlení o výsledcích dotačního řízení v r. 2016. / PRŮŠA, Ladislav
In: Rezidenční péče. - Roč.12, č. 4 (2016), s. 4-5.:obr., tab.
Příspěvek na grafech a v tabulkách ukazuje, zda při rozdělování finančních prostředků poskytovatelům pobytových služeb sociální péče byly respektovány základní principy dotační
politiky tak, jak byly definovány koncem 90. let minulého století.
Celé číslo časopisu dostupné z: http://www.rezidencnipece.cz/archiv/casopis/1604.pdf
Deskriptory: ČR; služby sociální; financování; ústavy; postižení; staří; kraje; regiony; výdaje; rozpočet státní; vývoj; VÚPSV
ČR
Aktuální trendy v rozvoji sociálních služeb v zemích EU a v ČR ve světle očekávaných změn ve struktuře populace. / PRŮŠA, Ladislav
In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.10, č. 6 (2016), s. 2-7.:obr.,tab.,-lit.
Komparace systémů poskytování a financování sociálních služeb v evropských zemích zejména v Rakousku. Identifikace některých nových řešení, která jednotlivé státy uvedly
do praxe v posledním období a návrh promítnout některá opatření a postupy do legislativy
a praxe České republiky.
Deskriptory: ČR; služby sociální; VÚPSV; koncepce budoucí; prognózování; financování;
stárnutí; staří; skupiny věkové; EU; Rakousko
EU
Evropský sbor solidarity nabídne mladým lidem zajímavé uplatnění.
In: Práce a sociální politika. - Roč.13, č. 10 (2016), s. 8.:obr.
Evropská komise navrhuje zřídit tzv. evropský sbor solidarity (ESC), který má Evropanům
mladším 30 let nabídnout příležitost, jak se zapojit do práce nevládních organizací, místních úřadů či soukromých společností, které řeší náročné situace v EU.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/28252/Prace_socpol_10_16.pdf
Deskriptory: EU; solidarita; činnost dobrovolná; mládež; organizace neziskové
ČR
Město Tábor hostilo VIII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb. / HOTOVÁ, Veronika
In: Práce a sociální politika. - Roč.13, č. 11 (2016), s. 5.:obr.
Záznam z konference (6.-7.října 2016, Tábor).
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/28631/Prace_socpol_11_16.pdf
Deskriptory: ČR; služby sociální; konference
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ČR
Poskytovatelé pobytových sociálních služeb a tzv. detenční novela. / VOČKA, Zbyněk
In: Rezidenční péče. - Roč.12, č. 3 (2016), s. 4-5.
Dne 1.8.2016 nabyl účinnosti zákon č. 189/2016 Sb., který přináší změny zákona o sociálních službách. Nejrozsáhlejší změny se týkají poskytování sociálních služeb bez souhlasu
zájemce/uživatele služby. Tzv. detenční novela přináší nové povinnosti poskytovatelům
sociálních služeb, ale rovněž obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a opatrovníkům, pokud uzavírají smlouvu o poskytování sociální služby.
Celé číslo časopisu dostupné z: http://www.rezidencnipece.cz/archiv/casopis/1603.pdf
Deskriptory: ČR; služby sociální; obce; opatrovnictví; zákonodárství
ČR
Financování sociálních služeb a zkušenosti s vyrovnávací platbou. / SEMBDNER,
Jan
In: Rezidenční péče. - Roč.12, č. 3 (2016), s. 6-7.
Celé číslo časopisu dostupné z: http://www.rezidencnipece.cz/archiv/casopis/1603.pdf
Deskriptory: ČR; služby sociální; financování; kraje; obce
ČR
Devět let inspekcí kvality v českých sociálních službách. / SLÁDEK, Miloš
In: Rezidenční péče. - Roč.12, č. 3 (2016), s. 8-11.
Celé číslo časopisu dostupné z: http://www.rezidencnipece.cz/archiv/casopis/1603.pdf
Deskriptory: ČR; služby sociální; kontrola; standardy; kvalita sociálních služeb
ČR; Rakousko
Podpora pečujících osob v České republice ve světle rakouského přístupu. /PRŮŠA,
Ladislav
In: Scientia et Societas. - Roč.12, č. 4 (2016), s. 130-138.: -lit.
Stárnutí populace vyžaduje hledat nová řešení, a to nejen z hlediska materiálního zabezpečení seniorů, ale také v oblasti poskytování sociálních služeb. V posledních letech je v
mnoha evropských zemích kladen důraz na zajištění domácí péče pro staré a handicapované lidi. To vyžaduje přehodnocené formy podpory pro rodinné příslušníky, kteří poskytují
péči. Cílem tohoto příspěvku je navrhnout na základě charakteristik nových opatření v této
oblasti, která vstoupila v platnost v Rakousku, možná řešení v naší zemi.
Celé
číslo
časopisu
dostupné
z:
http://files.sets.cz/200000219ce693cf619/2016_04_sets.pdf
Deskriptory: ČR; Rakousko; pečovatelé; stárnutí; služby sociální; pomoc sociální v rodině;
VÚPSV
ČR
Veřejné zakázky jsou příležitostí pro podporu sociálních podniků. / KURKOVÁ, Gabriela
In: Moderní obec. - Roč.23, č. 2 (2017), s. 70-71.
Sociální podnikání přesahuje standardní způsob podnikání. Rozvoji tohoto segemntu napomáhá i trend společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.
Deskriptory: ČR; ekonomika sociální
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SIG: uložené 2026
ČR
Volno na péči a podpora pečujících osob na trhu práce v České republice a zahraničí. / GEISSLER, Hana
Praha: Diakonie ČCE, 2016. - 39 s. - ISBN 978-80-87953-26-6.
Autorka v publikaci analyzuje ekonomickou aktivitu pečujících osob, současné nástroje jejich podpory na trhu práce a zejména možnosti a parametry zavedení volna na péči v
kontextu právní úpravy a zkušeností ze zahraničí (Rakousko, Irsko, Německo). Vedle nastavení volna na péči se publikace věnuje také dalším doprovodným nástrojům podpory
pečujících. Závěr obsahuje diskusi dobré a špatné praxe a hledání inspirace pro české podmínky.
Dostupné 13.2.2017 z: http://www.dustojnestarnuti.cz/res/archive/018/002020.pdf?seek=1484639828
Deskriptory: ČR; Rakousko; Irsko; SRN; pečovatelé; trh práce; pomoc sociální v rodině;
péče dlouhodobá; dávky; příspěvek na péči; ošetřovné
SIG: uložené 2027
ČR
Finanční podpora pečujících a návrhy na zlepšení systému dávek pro pečující Ś
příklady dobré praxe ze zahraničí. / KOLDINSKÁ, Kristina
Praha: Diakonie ČCE, 2016. - 24 s. - ISBN 978-80-87953-28-0.
Autorka v publikaci analyzuje podporu pečujících v rámci české právní úpravy, včetně podpory v systémech sociálního pojištění, zaměstnanosti, sociálních dávek a na trhu práce
(flexibilní podmínky a volno na péči) a zamýšlí se nad možnostmi jejich úpravy s využitím
mezinárodní perspektivy a zkušeností.
Dostupné 13.2.2017 z: http://www.dustojnestarnuti.cz/res/archive/018/002019.pdf?seek=1484639683
Deskriptory: ČR; Mezinárodní; pečovatelé; pomoc sociální v rodině; flexibilita pracovní;
dávky; sladění pracovního a rodinného života; zákonodárství; právo pracovní; příspěvek
na péči; zab. sociální; závislost
ČR
Principy veřejného financování služeb sociální péče v ČR - reflexe a návrhy systémových změn. / VÍŠEK, Petr
In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.11, č. 1 (2017), s. 2-7.: -lit.
Cílem článku je na základě reflexe současného systému financování předložit návrh systémových opatření pro úpravu veřejnoprávní solidarity v sociálních službách.
Deskriptory: ČR; služby sociální; financování; systém; výzkum; c-Průša, Ladislav; solidarita
ČR
Financování sociálních podniků. / LEGNEROVÁ, Kateřina - DOHNALOVÁ, Marie
In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.11, č. 1 (2017), s. 15-17.: -lit.
Autorky příspěvku vycházejí z teoretického konceptu teorie závislosti na zdrojích a z několikaletých vlastních výzkumů sociálních podniků, které realizují s využitím mezinárodní metodiky.
Deskriptory: ČR; ekonomika sociální; integrace; osoby obtížně umístitelné; výzkum; metody
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ČR
Sociální práce zajišťovaná obecními a krajskými úřady v přenesené působnosti.
/HAVLÍKOVÁ, Jana
In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.11, č. 1 (2017), s. 25-27.
Deskriptory: ČR; obce; práce sociální; VÚPSV; kraje; správa veřejná
ČR
Multidisciplinarita v příspěvku na péči. / HUBÍKOVÁ, Olga
In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.11, č. 1 (2017), s. 28-30.
O projektu realizovaném brněnským výzkumným týmem VÚPSV v rámci posuzování nároku na příspěvek na péči. Zadavatelem projektu bylo MPSV a výsledky projektu budou
využity při jeho metodické a koncepční činnosti v oblasti rozvoje posudkové praxe u příspěvku na péči.
Deskriptory: ČR; příspěvek na péči; lékařství posudkové; metody; výzkum; VÚPSV; projekty; MPSV

POSTIŽENÍ OBČANÉ
ČR
Naučit, nebo indkludovat? / TITZL, Boris
In: Speciální pedagogika. - Roč.26, č. 3 (2016), s. 261-293.
Kritické zamyšlení nad pojetím inkluze v podmínkách vzdělávání edukačně znevýhodněných dětí a mladistvých.
Deskriptory: ČR; pedagogika speciální; postižení; děti; Romové; integrace; školství; vzdělávání
ČR
Elektronické kompenzační pomůcky pro zrakově postižené. / PEŠÁK, Milan - VERNER, Břetislav
In: Speciální pedagogika. - Roč.26, č. 3 (2016), s. 308-313.:obr.
Článek představuje moderní kompenzační pomůcky pro zrakově postižené, které zpřístupňují psanou informaci. V závěru článek upozorňuje na některá možná úskalí inkluzivního
vzdělávání.
Deskriptory: ČR; postižení zrakově; pomůcky; školství; integrace; vzdělávání; pedagogika
speciální
ČR
Zavedení příspěvku na veřejné opatrovnictví. / SVOBODOVÁ, lENKA
In: Moderní obec. - Roč.23, č. 1 (2017), s. 67.
V roce 2017 bude financování veřejného opatrovnictví probíhat formou tzv. výkonové
složky příspěvku na přenesenou působnost. Obce jako veřejní opatrovníci obdrží na jednoho opatrovance podle jejich počtu k rozhodnému dni (31.květen 2016). Na financování
agendy veřejného opatrovnictví bylo pro rok 2017 vyčleněno 350 mil. Kč. Paušální platba
na opatrovance za rok byla stanovena na 29 tisíc Kč.
Deskriptory: ČR; opatrovnictví; právo občanské; zákonodárství; financování; obce; správa
veřejná
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ČR
Domácí vzdělávání - příležitost pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami:
Případová studie žáka s dyslexií. / JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina
In: Speciální pedagogika. - Roč.26, č. 3 (2016), s. 224-260.:obr., -lit.
Deskriptory: ČR; pedagogika speciální; děti; postižení; vzdělávání
ČR
Ojedinělý výzkum. Přechod do chráněného bydlení jako jeden z výstupů transformace v číslech. / JANKŮ, Kateřina
In: Rezidenční péče. - Roč.12, č. 3 (2016), s. 16-17.
Přechod uživatelů velkokapacitních sociálních zařízení ústavního typu do chráněných bydlení. Výzkumný soubor tvoří všechna registrovaná chráněná bydlení pro osoby s mentálním
postižením v Moravskoslezském kraji.
Celé číslo časopisu dostupné z: http://www.rezidencnipece.cz/archiv/casopis/1603.pdf
Deskriptory: ČR; postižení; postižení mentálně; bydlení chráněné; služby sociální; bydlení;
výzkum
ČR
Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením přináší výsledky.
In: Práce a sociální politika. - Roč.13, č. 12 (2016), s. 3.:obr.
Na konci listopadu 2016 tvořily osoby se zdravotním postižením 14,8 procenta z celkového
počtu uchazečů o zaměstnání. V evidenci Úřadu práce ČR jich bylo 53 800. Zatímco v lednu
2010 nabízeli zaměstnavatelé jen 1 850 volných pracovních míst pro osoby se zdravotním
postižením, ke konci listopadu jich Úřad práce ČR evidoval 11 632.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/28923/Prace_socpol_12_16.pdf
Deskriptory: ČR; postižení; práce-postižení; zaměstnanost; financování; úřady práce; trh
práce; uchazeči o práci; statistika
ČR
Povinný podíl za rok 2016. / SVĚRČINOVÁ, Eva
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 1 (2017), s. 40-46.
Povinnost zaměstnavatelů plnit tzv. povinný podíl neboli zaměstnávat 4% osob se zdravotním postižením. Kdo je osobou se zdravotním postižením. Výpočet průměrného ročního
přepočteného počtu všech zaměstnanců. Způsoby plnění povinného podílu. Zaměstnávání
osob se zdravotním postižením. Náhradní plnění. Odvod do státního rozpočtu. Oznámení o
povinném podílu. Kontrola povinného podílu.
Deskriptory: ČR; postižení; politika zaměstnanosti; práce-postižení; zákonodárství; zaměstnanost; výpočet
ČR
Povinný podíl za rok 2016. / SVĚRČINOVÁ, Eva
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 1 (2017), s. 2-8.
Na které zaměstnavatele se povinnost vztahuje. Kdo je osobou se zdravotním postižením.
Výýpočet průměrného ročního přepočteného počtu všech zaměstnanců. Zaměstnávání
osob se zdravotním postižením. Náhradní plnění. Odvod do státního rozpočtu. Oznámení o
povinném podílu. Problematika je ilustrována na příkladech.
Deskriptory: ČR; postižení; práce-postižení; financování; zaměstnanost; zaměstnavatelé
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ČR
"Kde domov můj?" aneb Polemika nad bydlištěm ve vztahu k veřejnému opatrovnictví zletilých osob. / RITTICHOVÁ, Barbora
In: Právo a rodina. - Roč.19, č. 2 (2017), s. 16-19.
Deskriptory: ČR; opatrovnictví; děti; bydlení; řízení soudní; zákonodárství
ČR
Aktuálně z legislativy. / MARKOVÁ, Lucie
In: MŮŽEŠ. - č. 1 (2017), s. 33.
Možnosti opravných prosttředků v důchodovém zabezpečení pro zdravotně postižené
osoby. Posuzovní invalidity. Příspěvek na dojiždění za prací. Příspěvek na přestěhování se
za prací.
Deskriptory: ČR; postižení; zab. důchodové; invalidita; dojížďka do zaměstnání; příspěvek
na mobilitu; příspěvek na dopravu
Slovensko
Analýza vybraných špecifík predprimárneho vzdelávania detí s mentálnym postihnutím. / VANČOVÁ, Alica - BELUŠÍKOVÁ, Daniela
In: Speciální pedagogika. - Roč.26, č. 4 (2016), s. 420-440.:obr., -lit.
Deskriptory: SR; postižení; děti; postižení mentálně; pedagogika speciální; vzdělávání;
zařízení předškolní; postižení-děti

STAŘÍ LIDÉ
SRN
Dům pro seniory ve Wolnzachu, svobodný stát Bavorsko. / HANZL, Vladimír
In: Rezidenční péče. - Roč.12, č. 3 (2016), s. 12.:obr.
Poznatky z návštěvy bavorského domova pro seniory vypovídají o enormním pracovním
zatížení ošetřovatelského personálu.
Celé číslo časopisu dostupné z: http://www.rezidencnipece.cz/archiv/casopis/1603.pdf
Deskriptory: SRN; staří; ústavy; služby sociální; pečovatelé; uspokojení z práce
ČR
O kolik se zvýšil počet starobních důchodců?
In: Práce a sociální politika. - Roč.13, č. 12 (2016), s. 4.:obr., tab.
V září 2016 vyplatila Česká správa sociálního zabezpečení bezmála 2,4 milionu starobních
důchodů. V meziročním srovnání se jejich počet zvýšil zhruba o 18 500.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/28923/Prace_socpol_12_16.pdf
Deskriptory: ČR; důchodci; statistika; staří
ČR
Aktivní stáří nemusí být jen fráze - přispět můžeme všichni. / PROVAZNÍKOVÁ, Renáta
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 1 (2017), s. 13-14.
Deskriptory: ČR; staří; stárnutí; stárnutí aktivní
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ČR
Zdravotní gramotnost. Téma 8: Osamělost seniorů. / ČELEDOVÁ, Libuše
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 1 (2017), s. 30-35.: -lit.
Pocit osamělosti. Počet seniorů, jednočlenných domácností a rodinný stav seniorů. Prevalence pocitu osamělosti seniorů a mezinárodní srovnání. Veřejné mínění, pohled na stáří,
osamělost a seniory. Osamělost jako sociální determinanta zdraví. Prevence osamělosti.
Deskriptory: ČR; staří; stárnutí; osamělí; statistika; skupiny věkové; vdovy; domácnosti;
domácnosti-důchodci; psychologie; mínění veřejné; stav zdravotní; důchodci

PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY
ČR
Změny finančních nástrojů rodinné politiky v letech 2006ľ2015 a jejich potenciál
měnit natalitní chování. / HÖHNE, Sylva - KUCHAŘOVÁ, Věra
In: Politická ekonomie. - Roč.64, č. 7 (2016), s. 867-890.:obr.,tab.,-lit.
Cílem tohoto příspěvku je přispět k diskusi o vlivu rodinné politiky na rodinné chování.
Analyzuje vliv parametrických a systémových změn zavedených v rodinných a sociálních
dávkách a daňových úlevách v období 2006-2015 na příjmovou úroveň rodin s různými
demografickými charakteristikami a hodnotí potenciál těchto změn ovlivnit reprodukční a
partnerské chování. Analytická část se zaměřuje na vybrané nástroje finanční podpory pro
rodiny a ukazuje velikost finančních opatření, o která mohou rodiny žádat v závislosti na
jejich předchozím vydělaném příjmu, do jaké míry je tento příjem kompenzován (rodinné
dávky) a jak je ovlivněn čistý příjem (daňové úlevy). Účinky studovaných změn se liší pro
různé příjmové kategorie a jsou výraznější v případě rodin s nízkými příjmy. Tato diferenciace odpovídá plodnosti podle matčina vzdělání, které je úzce spojeno s příjmem rodiny.
Analýza ukázala, že určité nástroje mají potenciál ovlivnit rodinné chování, ale různými
způsoby.
Dostupné z: https://www.vse.cz/polek/1094
Deskriptory: ČR; politika populační; rodina; porodnost; dávky; výhody; daně; mzda průměrná; příspěvek rodičovský; zab. v mateřství; porodné; VÚPSV
ČR
/ KLAPAL, Michal
In: Sociální práce/Sociálna práca.-Roč.16,č. 6(2016),s. 126-128.
Rec. na: Mlčení bolí. / VOJTÍŠKOVÁ, Martina.-Praha: Asociace pracovníků intervenčních
center ČR, 2016.
Kniha s podtitulem "Postřehy z desetileté praxe intervenčních center" se věnuje fenoménu
domácího násilí.
Deskriptory: ČR; násilí v rodině; ženy; práce sociální; systém
ČR
Když se zneužívá sexuální zneužívání... / ČÍRTKOVÁ, Ludmila
In: Právo a rodina. - Roč.19, č. 1 (2017), s. 1-8.: -lit.
Problematika křivých obvinění ze sexuálního násilí, zejména ze sexuálního zneužívání dětí
v rodině.
Deskriptory: ČR; sexualita; ženy; řízení soudní; násilí v rodině
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ČR
Stručně o soudních předběžných opatřeních v oblasti péče soudu o nezletilé.
/KŘÍSTEK, Adam
In: Právo a rodina. - Roč.19, č. 1 (2017), s. 9-15.
Deskriptory: ČR; děti; řízení soudní; ochrana sociálně-právní
ČR
Fenomén domácího násilí. / MÜLLER, Jan
In: Právo a rodina. - Roč.19, č. 1 (2017), s. 21-23.
Deskriptory: ČR; násilí v rodině; informace

ČR
Právní úprava výživného mezi prarodiči a vnuky v novém občanském zákoníku.
/KAVALÍR, Jakub
In: Právo a rodina. - Roč.19, č. 2 (2017), s. 6-11.
Deskriptory: ČR; rodina; řízení soudní; výživné; zákonodárství
ČR
Zprostředkování mezinárodního osvojení dítěte z ciziny. / SKORUŠOVÁ, Lucia
In: Právo a rodina. - Roč.19, č. 2 (2017), s. 12-15.
Deskriptory: ČR; výchova mimo vlastní rodinu; děti; ochrana sociálně-právní; styky mezinárodní; OSN; adopce; péče náhradní rodinná
ČR
Rovnost příležitostí z pohledu rodinné politiky. / MICHALOVÁ, Petra
In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.11, č. 1 (2017), s. 30-31.
Záznam ze semináře "Rovnost příležitostí z pohledu rodinné politiky", pořádané Národním
centrem pro rodinu a Asociací center pro rodinu dne 20.9.2016 v prostorách Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.
Deskriptory: ČR; politika populační; rovnost; gender; konference
ČR
Postoje veřejnosti k domácímu nasilí. Jaké inspirace přináší pro sociální práci? /
TOPINKA, Daniel
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.16, č. 6 (2016), s. 7-23.:obr., -lit.
Součást speciálního čísla s tématikou sociální práce a násilí na ženách. Pojetí domácího
násilí se v čase mění, ustupuje fyzické násilí a nastupují jiné formy. Proměnou prochází i
sociální mýty, které slábnou. To je příležitost k aktualizaci forem pomoci v praxi.
Deskriptory: ČR; násilí v rodině; mínění veřejné; šetření; výzkum; gender; práce sociální
Slovensko
Národná linka pre ženy zažívajúce násilie na Slovensku - analýza dát a prínosu
po roku fungovania. / HOLUBOVÁ, Barbora - DURČÍKOVÁ, Mária
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.16, č. 6 (2016), s. 24-44.:obr.,tab.,-lit.
Součást speciálního čísla s tématikou sociální práce a násilí na ženách.
Deskriptory: SR; násilí v rodině; ženy; práce sociální
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ČR
Násilí v procesech marginalizace žen v oblasti poskytování placených sexuálních
služeb. / PAŘÍZKOVÁ, Alena - FRÝBERT, Jiří
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.16, č. 6 (2016), s. 45-61.
Součást speciálního čísla s tématikou sociální práce a násilí na ženách.
Deskriptory: ČR; ženy; prostitutky; nerovnost; práce sociální
Slovensko
Násilie páchané na rómských ženách v partnerských vzťahoch. / RÁC, Ivan - MÁTEL,
Andrej - KOZUBÍK, Michal
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.16, č. 6 (2016), s. 62-77.:tab., -lit.
Součást speciálního čísla s tématikou sociální práce a násilí na ženách.
Deskriptory: SR; násilí v rodině; ženy; Romové; výzkum; vyloučení sociální; práce sociální
ČR
Zkušenosti žen, které prožily domácí nasilí, se zaměřením na vnímání pomoci od
pomáhajících profesí. / LÁZNIČKOVÁ, Milada - PLACHÁ, Veronika
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.16, č. 6 (2016), s. 78-85.
Součást speciálního čísla s tématikou sociální práce a násilí na ženách. Příběhy klientek
Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím v Českých Budějovicích.
Deskriptory: ČR; násilí v rodině; ženy; práce sociální; pracovníci sociální; poradenství;
psychologie
ČR
Dopady diskurzů sociální práce na doprovázející organizace pěstounské péče.
/ŘEZÁČ, Karel
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč.16, č. 6 (2016), s. 86-96.
Deskriptory: ČR; výchova mimo vlastní rodinu; péče pěstounská; práce sociální; morálka;
děti ohrožené
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SPOLEČENSKY NEPŘIZPŮSOBENÍ OBČANÉ
SIG: uložené 2035
ČR
Pilotní analýza ke zjištění systémových překážek a podmínek pro zaměstnávání
osob po výkonu i ve výkonu trestu odnětí svobody. / BAREŠ, Pavel - MERTL, Jiří
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 71 s.: příl.
Studie se zaměřuje na připravenost uchazečů o zaměstnání z řad osob propuštěných z
výkonu trestu odnětí svobody a ochotu (případně taktéž připravenost) zaměstnavatelů tyto
osoby zaměstnat. V rámci projektu byla realizována dvě samostatná šetření. První z nich
se soustředilo na zhodnocení poznatků, které vyplynuly z přímé interakce uchazečů o zaměstnání a zaměstnavatelů při zkušebním pracovním pohovoru. Druhé proběhlo mezi zaměstnavateli a zaměřilo se zejména na mapování jejich výchozích postojů k možnosti zaměstnat osoby, které se vrátili po výkonu trestu. Pozornost byla věnována také obecně
otázce náboru nových zaměstnanců a byly sledovány některé základní charakteristiky zaměstnavatelů. Získané poznatky z výzkumů byly shrnuty do sedmi hlavních oblastí, které
postupně zachytily sled událostí včetně možností a limitů zaměstnávat propuštěné osoby
poté, kdy opustili vězeňské zařízení přes pracovní pohovor až po případný nástup do zaměstnání.
Dostupné
2+.2.2017
z:
https://ipodpora.odbory.info/soubory/dms/wysiwyg_uploads/013c67c033b59c8c/uploads/STUDIE_PILOTNI_ANALYZA_VTOS_ASO_.pdf
Projekt Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR: https://www.agrodialog.cz/obsah/767/projekt-aso-v-roce-2016-uplatneni-obtizne-zamestnavatelnych/18048
Deskriptory: ČR; vězni; vězni propuštění; zaměstnanost; trh práce; zaměstnanost; bariéry
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EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ
EU
Evropská komise stanovila hospodářské a sociální priority EU pro příští rok.
In: Práce a sociální politika. - Roč.13, č. 12 (2016), s. 8.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/28923/Prace_socpol_12_16.pdf
Deskriptory: EU; ekonomika; zaměstnanost; vytváření prac. příležitostí; soudržnost sociální
ČR
Změna při uplatnění slevy tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016.
/DOBEŠOVÁ, Katarína - RINDOVÁ, Iva - JEDLANOVÁ, Hana
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 1 (2017), s. 9-14.
Co je v oblasti "školkovného" pro rok 2016 jinak. Dopad změn. Změny, které doznaly lesní
školky. Zpřesnění v připravované novele zákona o daních z příjmů. Sleva za umístění dítěte
v přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
Deskriptory: ČR; daně z příjmu; zařízení předškolní; zařízení péče o děti; zákonodárství
ČR
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017 - I. část.
/ŠMÍDOVÁ, Jana
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 1 (2017), s. 21-26.:tab.
Deskriptory: ČR; daně z příjmu; informace
ČR
Změny v ročním zúčtování záloh za rok 2016. / DOBEŠOVÁ, Katarína - RINDOVÁ, Iva
- JEDLANOVÁ, Hana
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 2 (2017), s. 9-18.:obr., tab.
Deskriptory: ČR; daně z příjmu; informace; děti; postižení
ČR
Tiskopisy pro závislou činnost za zdaňovací období 2016 a pro 2017 - II. část.
/ŠMÍDOVÁ, Jana
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 2 (2017), s. 23-30.
Deskriptory: ČR; informace; seznamy; daně z příjmu
ČR
Mezinárodní pronájem pracovní síly versus vyslání zaměstnance do zahraničí.
/JEHLIČKOVÁ, Lenka - MORAVEC, Lukáš
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 2 (2017), s. 31-36.
Problematika mezinárodního pronájmu pracovní síly v oblasti mezinárodního zdanění.
Deskriptory: ČR; vysílání pracovníků; styky mezinárodní; zdroje lidské; daně z příjmu
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ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY
ČR
Spokojenost se životem a zaměstnáním v České republice. / MYŠÍKOVÁ, Martina VEČERNÍK, Jiří
In: Politická ekonomie. - Roč.64, č. 7 (2016), s. 851-866.:tab., -lit.
Článek se zabývá spokojeností se životem a zaměstnáním české populace v aktivním věku.
Je strukturován následovně: Nejprve ukazuje koncepty spokojenosti se životem a zaměstnáním v rámci rozvíjejících se mnohorozměrných přístupů k individuálnímu a společenskému rozvoji. Poté představuje datové zdroje uvedených měřítek se zvláštní pozorností
věnovanou modulu 2013 šetření EU-SILC, který byl zaměřen na různé dimenze subjektivního blahobytu. V analytické části ukazuje nejprve základní charakteristiky a determinanty
spokojenosti se životem, dále pak základní charakteristiky a determinanty spokojenosti se
zaměstnáním, a nakonec poměr a vztah obou zmíněných rozměrů spokojenosti.
Dostupné z: https://www.vse.cz/polek/1093
Deskriptory: ČR; kvalita života; kvalita pracovního života; uspokojení z práce; úroveň životní
EU
V zemích EU je míra ohrožení chudobou nejvyšší v Bulharsku, nejnižší v České
republice.
In: Práce a sociální politika. - Roč.13, č. 11 (2016), s. 8.:tab.
V roce 2015 bylo podle Eurostatu v EU ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením 119
milionu lidí, tedy 23,7 procenta obyvatel. Tabulka: Podíl lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením ve vybraných zemích EU.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/28631/Prace_socpol_11_16.pdf
Deskriptory: EU; chudoba; statistika; vyloučení sociální; příjmy nízké
EU
Kolik dětí je ohroženo chudobou?
In: Práce a sociální politika. - Roč.13, č. 12 (2016), s. 8.:obr., tab.
Podle údajů Eurostatu bylo v roce 2015 v EU ohroženo chudobou a sociálním vyloučením
25 milionů dětí. Vývoj v letech 2010 až 2015 v evropském srovnání.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/28923/Prace_socpol_12_16.pdf
Deskriptory: EU; chudoba; děti; statistika; vyloučení sociální
ČR
Analýza faktorů ovlivňujících úspěšnost integračního programu v obci se sociálně
vyloučenou lokalitou - případová studie. / VAŠAT, Jan
In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.11, č. 1 (2017), s. 8-14.: -lit.
Autor přináší výsledky případové studie, referující o úspěšnosti vybraného programu, který
je zaměřen na integraci sociálně vyloučené lokality. Zaměřuje se zejména na proces integrace, tedy vzájemné propojování dvou dosud sociálně rozpojených částí obce, tedy sociálně vyloučené lokality a zbývajících části obce.
Deskriptory: ČR; vyloučení sociální; obce; integrace; projekty
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PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY
ČR
Minimální mzda od 1.1.2017. / KLÍMOVÁ, Růžena
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.19, č. 12 (2016), s. 17-21.
Nejnižší úrovně zaručené mzdy. Minimální mzda a doplatek do minimální mzdy. Změna
minimální mzdy a průměrný hodinový výdělek. Změna minimální mzdy a odměna z dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr. Minimální mzda a příplatek za práci ve ztíženém
pracovním prostředí. Minimální mzda a osvobození pravidelně poskytovaného důchodu do
limitu. Minimální mzda a daňový bonus. Minimální mzda a pojistné na zdravotní pojištění.
Minimální mzda a nekolidující příjem uchazeče o zaměstnání.
Deskriptory: ČR; mzda minimální; informace; zvýšení; mzda zaručená; dohody; práce konané mimo pracovní poměr
ČR
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2017. / KLÍMOVÁ, Růžena
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.19, č. 12 (2016), s. 22-24.
Deskriptory: ČR; mzdy; mzda průměrná; základ vyměřovací; informace
ČR
Práce v noci: Vymezení, pravidla a sankce za jejich porušení. / ŠUBRT, Bořivoj
In: Práce a mzda. - Roč.64, č. 12 (2016), s. 19-23.
Deskriptory: ČR; doba pracovní; odměňování
ČR
Nesplnění speciální oznamovací povinnosti agentury práce jako důvod k odejmutí
povolení ke zprostředkování agentuře práce. / STÁDNÍK, Jaroslav - KIELER, Petr
In: Práce a mzda. - Roč.64, č. 12 (2016), s. 43-47.
Deskriptory: ČR; agentury práce; zákonodárství; řízení soudní; inspekce práce; zprostředkování práce
ČR
Více sjednaných míst výkonu práce. / BUKOVJAN, Petr
In: Práce a mzda. - Roč.64, č. 12 (2016), s. 48-50.
Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19.7.2016, sp. zn. 21 Cdo 2680/2015.
Deskriptory: ČR; právo pracovní; vztahy pracovní; řízení personální; řízení soudní; ukončení zaměstnání
ČR
Výkladová stanoviska AKV (XVIII.). / BUKOVJAN, Petr - ŠUBRT, Bořivoj
In: Práce a mzda. - Roč.64, č. 12 (2016), s. 51-53.
Stanoviska přijatá na zasedání Kolegia expertů AKV ve Škoda Auto, Mladá Boleslav, dne
2.2.2016 - IV. část. Režim odpovědnosti zaměstnavatele za újmu způsobenou zaměstnanci. Výpočet pravděpodobného výdělku. Zastupování vedoucího zaměstnance a podpisová oprávnění. Použití vozidla zaměstnavatele k soukromým účelům zaměstnance. Náborový bonus.
Deskriptory: ČR; vyjednávání kolektivní; úrazy pracovní; mzdy; vztahy industriální; průmysl
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EU
Za tři roky se v Evropské unii snížil počet mladých lidí bez práce o 1,4 milionu.
In: Práce a sociální politika. - Roč.13, č. 11 (2016), s. 8.:obr.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/28631/Prace_socpol_11_16.pdf
Deskriptory: EU; nezaměstnaní; mládež; nezaměstnanost mládeže; statistika; projekty;
financování
ČR
Jaké nastaly změny s příchodem nového roku?
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 1 (2017), s. 1-2.
Od ledna 2017 došlo k některým změnám v oblasti práce a sociálních věcí a v průběhu
letošního roku začnou platit další očekávané novinky: vyšší minimální a zaručená mzdy,
zvýšení důchodů, vyšší platové tarify ve zdravotnictví, dávky nemocenského pojištění, sazby pojistného na SZ, flexibilní čerpání rodičovského příspěvku, znovu se zavádí veřejná
služba.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/29215/Prace_socpol_01_17.pdf
Deskriptory: ČR; mzda minimální; mzda zaručená; důchody-zvýšení; zab. nemocenské;
zab. sociální; pojistné; příspěvek rodičovský
ČR
Meziročně se snížil počet nezaměstnaných téměř o 72 tisíc.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 1 (2017), s. 4.:obr.
Na konci loňského roku evidoval Úřad práce ČR 381 373 uchazečů o zaměstnání. To je o
71 745 méně než v prosinci 2015. Podíl nezaměstnaných osob činil 5,2 %. Rozdíly v regionech. Podpora v nezaměstnanosti. Volná pracovní místa.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/29215/Prace_socpol_01_17.pdf
Deskriptory: ČR; nezaměstnanost; uchazeči o práci; zab. v nezaměstnanosti; příležitosti
pracovní; regiony; statistika
ČR
Jak pomáhají nástroje aktivní politiky zaměstnanosti?
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 1 (2017), s. 4.
Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou
péči. V rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti podpořil Úřad práce ČR ke konci prosince loňského roku 26 981 uchazečů a zájemců o zaměstnání.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/29215/Prace_socpol_01_17.pdf
Deskriptory: ČR; politika zaměstnanosti; úřady práce; rekvalifikace; dojížďka do zaměstnání; příspěvek na mobilitu; postižení
ČR
Mzdy v Česku jsou pod průměrem EU.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 1 (2017), s. 5.
Průměrné mzdy jsou v evropských zemích značně rozdílné. Ukazují to poslední údaje EUROSTATU a Českého statistického úřadu. V Česku jsou mzdy nižší než průměr EU.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/29215/Prace_socpol_01_17.pdf
Deskriptory: ČR; EU; mzda průměrná; mzdy
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EU
Jak vyřešit stárnutí pracovní síly v Evropě?
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 1 (2017), s. 7.
Pracovní síla v Evropě stárne a klíčovým faktorem pro zajištění bezpečných a zdravých
podmínek během celého pracovního života je efektivní řízení zohledňující věkovou strukturu na pracovišti.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/29215/Prace_socpol_01_17.pdf
Deskriptory: EU; stárnutí; pracovníci starší; podmínky pracovní
ČR
Loni zemřelo na následky pracovních úrazů bezmála sto lidí.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 1 (2017), s. 7.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/29215/Prace_socpol_01_17.pdf
Deskriptory: ČR; úrazy pracovní; bezpečnost práce; inspekce práce
ČR
V mladší generaci přibývá vysokoškoláků, vytrácejí se vyučení.
In: Práce a sociální politika. - Roč.13, č. 12 (2016), s. 5.
Češi jsou čím dál vzdělanější. Těch s vysokoškolským vzděláním je nyní 1,3 milionu - o
134 procent víc než před 20 lety. Naopak výrazně klesl počet osob se základním vzděláním
a s výučním listem. To se výrazně podepisuje na trhu práce.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/28923/Prace_socpol_12_16.pdf
Deskriptory: ČR; trh práce; vzdělání dosažené; vzdělanost; učni
ČR
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2017. / ŠUBRT, Bořivoj
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 1 (2017), s. 15-16.
Změna normativních nákladů byla provedena zařízením vlády ze dne 19.12.2016, kterým
se pro účely příspěvku na bydlení ze státní podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů
srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, částek normativních nákladů na bydlení. nařízení vlády nabylo účinnosti 1.1.2017. Tím se změnil i výpočet srážek ze mzdy, a to snížením základní neboli nezabavitelné částky a částky, nad
kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení.
Deskriptory: ČR; mzdy; výživné; náklady životní; bydlení
ČR
Minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy od 1.1.2017. / CHLÁDKOVÁ, Alena
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 1 (2017), s. 17-20.:tab.
S účinností od 1.1.2017 se minimální mzda zvýšila z částky 9 900 Kč na částku 11 000 Kč.
Minimální a zaručená mzda ve vztahu k pracovní době. Zaručená mzda a její nejnižší
úrovně. Změny v příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí a v zařazení
do skupin prací. Příklady a otázky k minimální mzdě a nejnižším úrovním zaručené mzdy.
Deskriptory: ČR; mzda minimální; mzda zaručená; zákonodárství; doba pracovní
ČR
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků. / VALENTA, Jiří
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 1 (2017), s. 2733.:tab.
Obecně k pracovní době pedagogických pracovníků. Dvě části pracovní doby pedagogického pracovníka. Základní souvislosti rozvržení pracovní doby. Nerovnoměrné rozvržení
přímé pedagogické činnosti. Rozvržení týdenní pracovní doby pedagoga v obou jejích částech. "Rozvržení" pracovní doby pedagogickým pracovníkem.
Deskriptory: ČR; doba pracovní; pedagogové; právo pracovní; zákonodárství
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ČR
Plánované legislativní změny v oblasti zaměstnanosti pro rok 2017. / STÁDNÍK,
Jaroslav - KIELER, Petr
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 1 (2017), s. 47-53.
Kdo se nebude moci stát uchazečem o zaměstnání. Whistleblowing. Uchazeči o zaměstnání
pod vlivem návykových látek. Dopady koncepční novely zákoníku práce do oblasti zaměstnanosti. Vládní novela zákona o zaměstnanosti. Kauce pro agentury práce. Doba trvání a
odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání. Odpovědný zástupce. Zákaz řetězení.
Evidence povinného podílu. Přestupky a správní delikty v agenturním zaměstnávání. Vysílání zaměstnanců.
Deskriptory: ČR; zaměstnanost; uchazeči o práci; zákonodárství
ČR
Vývoj mezd a příjmové nerovnosti u ICT odborníků v České republice. / MAREK,
Luboš - DOUCEK, Petr
In: Politická ekonomie. - č. 8 (2016), s. 922-938.:obr.,tab.,-lit.
Článek analyzuje mzdový vývoj IT specialistů v ČR v období let 2000-2014.
Dostupné z: https://www.vse.cz/polek/1118
Deskriptory: ČR; mzdy; vývoj; gender; technika výpočetní; příjmy; nerovnost
ČR
Povinný podíl za rok 2016. / SVĚRČINOVÁ, Eva
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 1 (2017), s. 2-8.
Na které zaměstnavatele se povinnost vztahuje. Kdo je osobou se zdravotním postižením.
Výpočet průměrného ročního přepočteného počtu všech zaměstnanců. Zaměstnávání osob
se zdravotním postižením. Náhradní plnění. Odvod do státního rozpočtu. Oznámení o povinném podílu. Problematika je ilustrována na příkladech.
Deskriptory: ČR; postižení; práce-postižení; financování; zaměstnanost; zaměstnavatelé
ČR
Vývoj úřadů práce jako institucí pro realizaci veřejných služeb zaměstnanosti.
/HIEKISCHOVÁ, Michaela
In: Scientia et Societas. - Roč.12, č. 4 (2016), s. 109-129.:tab., -lit.
Cílem článku je popsat historický vývoj úřadů práce s důrazem na legislativní, politický a
ekonomický kontext. Jsou rozlišena a popsána tři období spojená s hlavními organizačními
a podstatnými změnami. Článek je založen na metodě analýzy událostí podle Purkrábka
(1994). Konkrétně je založen především na analýze různých typů dokumentů, doplněných
hloubkovými expertními rozhovory.
Celé
číslo
časopisu
dostupné
z:
http://files.sets.cz/200000219ce693cf619/2016_04_sets.pdf
Deskriptory: ČR; úřady práce; služby zaměstnanosti; vývoj; nezaměstnanost
ČR
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při
dočasné pracovní neschopnosti (karanténě). / KLÍMOVÁ, Růžena
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 1 (2017), s.21-30.:tab.
Problematika je vysvětlena na příkladech.
Deskriptory: ČR; mzdy; neschopnost pracovní; náhrada mzdy; zab. nemocenské; právo
pracovní; práce konané mimo pracovní poměr; dohody; poměr pracovní
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ČR
Exekuční srážky v roce 2017. / KLÍMOVÁ, Růžena
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 2 (2017), s. 15-23.
Nařízení vlády č. 449/2016 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální
podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se
započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení, přímo ovlivňuje
výši nezabavitelné částky v r. 2017, který musí být povinnému vyplacena při provádění
exekučních srážek z jeho mzdy. Problematika je ilustrována na příkladech.
Deskriptory: ČR; mzdy; výživné; řízení soudní; bydlení
SIG: uložené 2026
ČR
Volno na péči a podpora pečujících osob na trhu práce v České republice a zahraničí. / GEISSLER, Hana
Praha: Diakonie ČCE, 2016. - 39 s. - ISBN 978-80-87953-26-6.
Autorka v publikaci analyzuje ekonomickou aktivitu pečujících osob, současné nástroje jejich podpory na trhu práce a zejména možnosti a parametry zavedení volna na péči v
kontextu právní úpravy a zkušeností ze zahraničí (Rakousko, Irsko, Německo). Vedle nastavení volna na péči se publikace věnuje také dalším doprovodným nástrojům podpory
pečujících. Závěr obsahuje diskusi dobré a špatné praxe a hledání inspirace pro české podmínky.
Dostupné 13.2.2017 z: http://www.dustojnestarnuti.cz/res/archive/018/002020.pdf?seek=1484639828
Deskriptory: ČR; Rakousko; Irsko; SRN; pečovatelé; trh práce; pomoc sociální v rodině;
péče dlouhodobá; dávky; příspěvek na péči; ošetřovné
SIG: uložené 2027
ČR
Finanční podpora pečujících a návrhy na zlepšení systému dávek pro pečující příklady dobré praxe ze zahraničí. / KOLDINSKÁ, Kristina
Praha: Diakonie ČCE, 2016. - 24 s. - ISBN 978-80-87953-28-0.
Autorka v publikaci analyzuje podporu pečujících v rámci české právní úpravy, včetně podpory v systémech sociálního pojištění, zaměstnanosti, sociálních dávek a na trhu práce
(flexibilní podmínky a volno na péči) a zamýšlí se nad možnostmi jejich úpravy s využitím
mezinárodní perspektivy a zkušeností.
Dostupné 13.2.2017 z: http://www.dustojnestarnuti.cz/res/archive/018/002019.pdf?seek=1484639683
Deskriptory: ČR; Mezinárodní; pečovatelé; pomoc sociální v rodině; flexibilita pracovní;
dávky; sladění pracovního a rodinného života; zákonodárství; právo pracovní; příspěvek
na péči; zab. sociální; závislost
ČR
Exekuční srážky ze mzdy nově v roce 2017. / FETTER, Richard W.
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 2 (2017), s. 3-8.:tab.
Tabulka: Vývoj nezabavitelných a dalších souvisejících částek potřebných k výpočtu srážek
ze mzdy (2012-2017). Příklady.
Dostupné
z:
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/5DA1ED1B-4642-4568-AF88DBDE2A1E843D/14883/Richard_W_Fetter.pdf
Deskriptory: ČR; mzdy; řízení soudní; výživné; výpočet
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ČR
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od ledna 2017. / SALAČOVÁ, Marie
In: Národní pojištění. - Roč.48, č. 2 (2017), s. 18-21.:tab.
Dostupné
z:
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/5DA1ED1B-4642-4568-AF88DBDE2A1E843D/14885/JUDr_Marie_Salacova.pdf
Deskriptory: ČR; náhrady cestovní; informace
ČR
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017. / ÚLEHLOVÁ, Helena
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 2 (2017), s. 19-22.
Deskriptory: ČR; náhrady cestovní; informace; zákonodárství
ČR
Započtení pohledávek v pracovním právu. / VRAJÍK, Michal
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 2 (2017), s. 37-40.
Deskriptory: ČR; vztahy pracovní; zaměstnanci; zaměstnavatelé; právo pracovní
ČR
Nejvýznamnější překážky uplatnění osob po výkonu trestu odnětí svobody na
trhu práce. / Bareš, Pavel - MERTL, Jiří
In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.11, č. 1 (2017), s. 17-25.
Zaměstnání propuštěných osob jako předpoklad jejich návratu do společnosti, příležitost
pro zaměstnavatele a výzva pro společnost.
Deskriptory: ČR; péče postpenit.; práce-vězni; vězni propuštění; zaměstnanost; integrace;
VÚPSV; výzkum; integrace
ČR
Loni absolvovalo rekvalifikaci přes 22,5 tisíce lidí.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 2 (2017), s. 4.:obr.
Statistické informace o účasti v rekvalifikačních kurzech v roce 2016. Cíle rekvalifikačních
kurzů a tři varianty rekvalifikací. Podmínky nároku pro uchazeče a jejich postup při zvolené
rekvalifikaci.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/29613/Prace_socpol_02_17.pdf
Deskriptory: ČR; rekvalifikace; statistika; přechod do zaměstnání; podmínky nároku
EU
Díky Evropskému sociálnímu fondu si v letech 2007 až 2014 našlo práci téměř 10
milionů lidí.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 2 (2017), s. 5.:obr.
Z hodnoticí zprávy Evropské komise o investicích v rámci Evropského sociálního fondu za
roky 2007-2014.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/29613/Prace_socpol_02_17.pdf
Deskriptory: EU; trh práce; vytváření prac. příležitostí; fond sociální; fondy evropské
ČR
Počet zájemců o učňovské obory mírně stoupá.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 2 (2017), s. 6.:obr.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/29613/Prace_socpol_02_17.pdf
Deskriptory: ČR; učni; řemeslníci; školství; vzdělávání-výcvik; odměňování; mzdy
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ČR
Čím se řídí vysílání zahraničních pracovníků na území ČR za účelem výkonu
práce? / PAZDERSKÝ, Tomáš
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 2 (2017), s. 7.:obr.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/29613/Prace_socpol_02_17.pdf
Deskriptory: ČR; vysílání pracovníků; podmínky zaměstnání; inspekce práce; kontrola;
práce-cizinci; cizinci
SIG: uložené 2035
ČR
Pilotní analýza ke zjištění systémových překážek a podmínek pro zaměstnávání
osob po výkonu i ve výkonu trestu odnětí svobody. / BAREŠ, Pavel - MERTL, Jiří
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 71 s.: příl.
Studie se zaměřuje na připravenost uchazečů o zaměstnání z řad osob propuštěných z
výkonu trestu odnětí svobody a ochotu (případně taktéž připravenost) zaměstnavatelů tyto
osoby zaměstnat. V rámci projektu byla realizována dvě samostatná šetření. První z nich
se soustředilo na zhodnocení poznatků, které vyplynuly z přímé interakce uchazečů o zaměstnání a zaměstnavatelů při zkušebním pracovním pohovoru. Druhé proběhlo mezi zaměstnavateli a zaměřilo se zejména na mapování jejich výchozích postojů k možnosti zaměstnat osoby, které se vrátili po výkonu trestu. Pozornost byla věnována také obecně
otázce náboru nových zaměstnanců a byly sledovány některé základní charakteristiky zaměstnavatelů. Získané poznatky z výzkumů byly shrnuty do sedmi hlavních oblastí, které
postupně zachytily sled událostí včetně možností a limitů zaměstnávat propuštěné osoby
poté, kdy opustili vězeňské zařízení přes pracovní pohovor až po případný nástup do zaměstnání.
Dostupné
2+.2.2017
z:
https://ipodpora.odbory.info/soubory/dms/wysiwyg_uploads/013c67c033b59c8c/uploads/STUDIE_PILOTNI_ANALYZA_VTOS_ASO_.pdf
Projekt Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR: https://www.agrodialog.cz/obsah/767/projekt-aso-v-roce-2016-uplatneni-obtizne-zamestnavatelnych/18048
Deskriptory: ČR; vězni; vězni propuštění; zaměstnanost; trh práce; zaměstnanost; bariéry
mezinárodní
Podle Mezinárodní organizace práce se letos ve světě zvýší počet nezaměstnaných o 3,4 milionu.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 2 (2017), s. 8.:obr.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/29613/Prace_socpol_02_17.pdf
Deskriptory: Mezinárodní; MOP; nezaměstnaní; nezaměstnanost; zvýšeníprog; prognózování
ČR
Plzeň a Kvasiny nastoupily do boje proti byznysu s levnou pracovní sílou. / SÝKOROVÁ, Lucie
In: Veřejná správa. - Roč.28, č. 3 (2017), s. 2-5.
Agenturní pracovníci jsou pro firmy prostředkem ke zvýšení prosperity, pro starosty obcí
často spíše zdrojem problémů.. Z řad těchto dovážených pracovníků se rekrutuje také čím
dál víc bezdomovců. Nová forma otrokářství.
Deskriptory: ČR; pracovníci migrující; agentury práce; podmínky pracovní
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ČR
Starostové k problematice agenturního zaměstnávání. / TECL, Jan
In: Veřejná správa. - Roč.28, č. 3 (2017), s. 6-7.
Deskriptory: ČR; agentury práce; pracovníci; pracovníci migrující; obce

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK
ČR
Doručování písemností zaměstnancům - I. část. / VRAJÍK, Michal
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.19, č. 12 (2016), s. 2-5. Pokrač.
Deskriptory: ČR; právo pracovní; řízení personální; poměr pracovní; dohody; vztahy pracovní
ČR
K vybraným důležitým osobním překážkám v práci. / HROUZKOVÁ, Věra
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.19, č. 12 (2016), s. 6-9.
Deskriptory: ČR; poměr pracovní; řízení personální; právo pracovní
ČR
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě: IV. Identifikace
zdrojů nebezpečí a vyhodnocení rizik. / SKŘEHOT, Petr A.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.19, č. 12 (2016), s. 25-28.
Deskriptory: ČR; bezpečnost práce; řízení personální
ČR
Více druhů práce a výpověď pro nesplňování předpokladů. / BUKOVJAN, Petr
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.19, č. 12 (2016), s. 29-31.
K rozsudku Nejvyšího soudu ze dne 14.7.2016, sp. zn. 21 Cdo 3240/2015.
Deskriptory: ČR; ukončení zaměstnání; řízení soudní; právo pracovní
ČR
Změny právní úpravy odměňování státních zaměstnanců účinné od 1. listopadu
2016. / ÚLEHLOVÁ, Helena
In: Práce a mzda. - Roč.64, č. 12 (2016), s. 15-18.
Deskriptory: ČR; odměňování; správa veřejná; zaměstnanci státní; služba státní
ČR
Personální práce vyžaduje komunikaci. / STÝBLO, Jiří
In: Práce a mzda. - Roč.64, č. 12 (2016), s. 38-42.
Deskriptory: ČR; řízení personální; strategie personální; metody
ČR
Motivační nástroje vedoucího. / URBAN, Jan
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 1 (2017), s. 34-39.
Deskriptory: ČR; strategie personální; zdroje lidské; řízení personální; motivace; zaměstnanci; kontrola
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ČR
Podání návrhu na ústavní ošetřování a zákaz výpovědi. / BUKOVJAN, Petr
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 1 (2017), s. 54-56.
Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26.7.2016, sp. zn. 21 Cdo 968/2015.
Deskriptory: ČR; ukončení zaměstnání; řízení soudní; nemocní; neschopnost pracovní
ČR
Doručování písemností zaměstnancům - II. část. / VRAJÍK, Michal
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 1 (2017), s. 9-12.
Doručení písemností poštou.
Deskriptory: ČR; řízení personální; vztahy pracovní; právo pracovní; zaměstnanci; zaměstnavatelé
ČR
Splatnost odstupného. / BUKOVJAN, Petr
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 1 (2017), s. 31-32.
Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28.7.2016, sp. zn. 21 Cdo 4027/2015.
Deskriptory: ČR; ukončení zaměstnání; kompenzace; řízení soudní
ČR
Uplatnění či neuplatnění zákazu výpovědi a běh výpovědní doby. / HROUZKOVÁ,
Věra
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 2 (2017), s. 2-6.
Deskriptory: ČR; ukončení zaměstnání; právo pracovní
ČR
Zákaz výpovědi a prodloužení pracovního poměru před soudem. / BUKOVJAN, Petr
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč.20, č. 2 (2017), s. 27-29.
Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26.9.2016, sp. zn. 21 Cdo 2637/2015.
Deskriptory: ČR; ukončení zaměstnání; řízení soudní; právo pracovní; pracovníci uvolňovaní
ČR
Zaměstnanecké benefity v roce 2017: zaměstnavatelé si polepší. / RUML, Jakub
In: Moderní obec. - Roč.23, č. 2 (2017), s. 52-53.:tab.
Od r. 2017 přichází řada novinek v oblasti daňových úspor jak pro zaměstnance, tak hlavně
pro zaměstnavatele. Zvýšení daňových úlev u zaměstnaneckých benefitů.
Deskriptory: ČR; výhody zaměstnanecké; zaměstnanci; zaměstnavatelé; daně
ČR
Dopady nálezu Ústavního soudu do činnosti orgánů inspekce práce. / STÁDNÍK,
Jaroslav - KIELER, Petr
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 2 (2017), s. 49-55.
Deskriptory: ČR; řízení soudní; poměr pracovní; podmínky zaměstnání; právo pracovní;
inspekce práce
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ČR
Motivace zaměstnanců. Proč nepůsobí, jak by měla, a jak tomu předejít. / URBAN,
Jan
In: Práce a mzda. - Roč.65, č. 2 (2017), s. 41-46.
Deskriptory: ČR; řízení personální; strategie personální; motivace; zaměstnanci
ČR
Petr Smrček: Státní služba a posun v odměňování vytvářejí stabilnější podmínky
pro zaměstnance.
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 2 (2017), s. 3.:obr.
O novinkách tzv. služebního zákona od 1. července 2015 v rozhovoru s ing. Petrem Smrčkou, státním tajemníkem MPSV ČR.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/29613/Prace_socpol_02_17.pdf
Deskriptory: ČR; odměňování; mzdy; úředníci; služba státní
mezinárodní
Jaké země nabízejí nejlepší pracovní podmínky a příležitosti?
In: Práce a sociální politika. - Roč.14, č. 2 (2017), s. 8.:tab.
Žebříček zemí podle jejich atraktivity z hlediska pracovních podmínek a příležitostí podle
studie The Global Talent Competitiveness Index 2017.
Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/29613/Prace_socpol_02_17.pdf
Deskriptory: podmínky pracovní; podmínky zaměstnání; kvalita pracovního života

OBYVATELSTVO, MIGRACE
ČR
Demografické projekce aneb jak se liší výsledky z pohledu použití deterministických a stochastických modelů. / ŠIMPACH, Ondřej - LANGHAMROVÁ, Jitka
In: FÓRUM sociální politiky. - Roč.10, č. 6 (2016), s. 8-26.:obr.,tab.,-lit.
Studie se zaměřuje na změny ve věkové struktuře populace z pohledu biologických a ekonomických generací. Pro ilustraci je zde uveden pro různé způsoby výpočtu projekce
Sauvyho index stáří a index hospodářského zatížení. Cílem příspěvku je poukázat na možné
způsoby výpočtu populačních projekcí a na fakt, že získané výsledky jsou závislé na tom,
jaký model a jakých způsob výpočtu je vybrán.
Deskriptory: ČR; demografie; statistika; prognózování; teorie; modelování; staří; stárnutí;
modelování; výpočet; OSN
ČR
Population Development in the Czech Republic in 2015.[Populační vývoj v České
republice v roce 2015.] / KURKIN, Roman - NĚMEČKOVÁ, Michaela - ŠTYGLEROVÁ, Terezie
In: Demografie. - Roč.58, č. 4 (2016), s. 299-319.:obr.,tab.,-lit.
Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/33199353/kurkin.pdf/c311e60045ec-4247-b5e0-55579626c7ef?version=1.0
Deskriptory: ČR; demografie; vývoj; statistika; úmrtnost; struktura populace; migrace;
ženy; muži; porodnost; sňatečnost; rozvody
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ČR
Life Expectancy in Districts of the Czech Republic from 2001 to 2015.[Střední délka
života v krajích České republiky v období 2001-2015.] / KŘESŤANOVÁ, Jana
In: Demografie. - Roč.58, č. 4 (2016), s. 365-379.:obr.,tab.,-lit.
Deskriptory: ČR; demografie; statistika; úmrtnost; regiony; kraje
SIG: uložené 2028
ČR
Migrace a demografické výzvy: Sborník vybraných příspěvků z XLVI. konference
České demografické společnosti. / ŠÍDLO, Luděk [EDI] - BURCIN, Boris [EDI]
Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2016. - 113 s. ISBN 978-80-245-2183-1.
Tato publikace vznikla jako výstup z XLVI. konference České demografické společnosti na
téma "Migrace a demografické výzvy", která se konala v Jindřichově Hradci ve dnech
26.?27. května 2016. Sborník obsahuje vybrané příspěvky účastníků konference: Minulost
a budoucnost migrace. Aktuální masová migrace do Evropy. Možnosti analýzy demografického chování cizinců v ČR z běžné evidence a její výsledky. Porovnání vnitřní a zahraniční
migrace v jednotlivých krajích ČR v letech 1993ľ2014. Věková struktura cizinců v ČR. Cizinci z třetích zemí ľ detailnější pohled na tuto skupinu cizinců v ČR. Ekonomické aspekty
pracovní migrace v ČR. Dopravní nehodovost cizinců na území České republiky v roce 2015.
Analýza migračního chování regionů soudržnosti Česka. Imigrace do Evropské unie a výzvy
pro demografické modelování.
Dostupné 13.2.2017 z: https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/aktuality/sbornik-z-konference-cds-migrace-a-demograficke-vyzvy (publ.:
06.02.2017)
Deskriptory: ČR; migrace; osoby migrující; cizinci; chování demografické; struktura populace; skupiny věkové; pracovníci migrující; konference

RŮZNÉ
ČR
Reforma státní služby a správního soudnictví v České republice Ś kritické zhodnocení. / POMAHAČ, Richard
In: Scientia et Societas. - Roč.12, č. 4 (2016), s. 89-98.: -lit.
Článek analyzuje vývoj veřejné správy v ČR s ohledem na státní službu a správní soudnictví.
Celé
číslo
časopisu
dostupné
z:
http://files.sets.cz/200000219ce693cf619/2016_04_sets.pdf
Deskriptory: ČR; správa veřejná; reforma; služba státní
ČR
Changes in the public administration territorial structure and its employees since
1989.[Změny v teritoriální struktuře veřejné správy a její zaměstnanci od roku
1989.] / SEDMIHRADSKÁ, Lucie
In: Scientia et Societas. - Roč.12, č. 4 (2016), s. 99-108.:obr.,tab.,-lit.
Celé
číslo
časopisu
dostupné
z:
http://files.sets.cz/200000219ce693cf619/2016_04_sets.pdf
Deskriptory: ČR; správa veřejná; zaměstnanci státní; kraje; zaměstnanost; mzda průměrná
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ČR
Začíná projekt, který podpoří profesionální a kvalitní státní službu.
In: Veřejná správa. - Roč.28, č. 2 (2017), s. 15-18.
Začíná projekt, jehož cílem je přispět k profesionalizaci, vyšší kvalitě a dalšímu rozvoji
státní služby. Cíle projektu. Vazba projektu na implementaci zákona o státní službě. Podpora procesu vzdělávání ve správních úřadech, zvyšování odbornosti státních zaměstnanců.
Deskriptory: ČR; správa veřejná; zaměstnanci státní; vzdělávání-výcvik; služba státní;
kvalita; projekty
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ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ POLITIKA
EU
/ RATAJ, Primož
In: European Journal of Social Security.-Roč.18,č. 3(2016),s. 327-330.
Rec. na: Economic Crisis and Austerity in Southern Europe: Threat or Opportunity
for a Sustainable Welfare State?[Hospodářská krize a úsporná opatření v jižní Evropě:
Hrozba nebo příležitost pro udržitelný sociální stát?] / PETMESIDOU, Maria - GUILLÉN, Ana
M..-London: Routledge, 2015. - 123 s.
Vliv ekonomické krize a úsporných opatření na pozici sociálních států v Řecku. Itálii, Portugalsku a Španělsku.
Deskriptory: EU; krize ekonomická; stát sociální; soudržnost sociální; reforma; Řecko; Itálie; Portugalsko; Španělsko; zab. sociální; zaměstnanost; výdaje sociální
EU; V. Británie
Re-shaping the Paradigm of Social Solidarity in the EU: On the UK´s Welfare Reforms and Pre- and Post-EU Referendum Developments.[Přehodnocení paradigmatu
sociální solidarita v EU: Britské reformy a vývoj v EU.] / BABAYEV, Rufat
In: European Journal of Social Security. - Roč.18, č. 4 (2016), s. 356-379.: -lit.
Otázky sociální solidarity na úrovni Evropské unie. Britské sociální reformy zaměřené na
příchozí evropské pracovníky a uchazeče o zaměstnání.
Deskriptory: EU; stát sociální; reforma; ochrana sociální; soudržnost sociální; zab. sociální;
integrace evropská; solidarita; uchazeči o práci; dávky; harmonizace; solidarita; V. Británie; právo občanské; pracovníci; uchazeči o práci; pracovníci migrující
SIG: uložené 2016
EU
Employment and Social Development in Europe 2016.[Zaměstnanost a sociální vývoj
v Evropě 2016.]
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016. - 271 s.: příl.. - ISSN 23152540. - ISBN 978-92-79-63546-5.
Roční přehled zaměstnanosti a sociálního vývoje v Evropě poskytuje analytickou podporu
pro evropská a národní politická opatření pro dosažení cílů Evropa 2020. Posuzuje nejnovější dostupné údaje a poskytuje analýzy klíčového vývoje v oblasti zaměstnanosti a sociálního vývoje a výzev v EU a členských státech. Cílem je přispět k novým politickým iniciativám, jako jsou Agenda nových odborných kvalifikací (New Skills Agenda), evropská
agenda pro spolupracující ekonomiku (European Agenda for the Collaborative Economy),
nový začátek pro sociální dialog (New Start for Social Dialogue), akční program pro integraci cizinců z třetích zemí (Action Plan on the Integration of Third-Country Nationals) a
rozvoj evropského pilíře sociálních práv (European Pillar of Social Rights). Statistická příloha: národní profily, vybrané ukazatele.
Dostupné 27.1.2017 z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7952&type=2&furtherPubs=yes (published: 20/12/2016)
Deskriptory: EU; zaměstnanost; politika sociální; politika zaměstnanosti; situace ekonomická; trh práce; mzdy; příjmy nízké; zaměstnanci; chudoba; cizinci; integrace; osoby
migrující; dialog sociální; práva sociální; statistika
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mezinárodní
/ JANDA, Constanze - EICHENHOFER, Eberhard
In: European Journal of Social Security.-Roč.18,č. 4(2016),s. 410-412.
Rec. na: Social Policy in Times of Austerity. Global Crisis and the Politics of Welfare.[Sociální politika v době úsporných opatření. Globální ekonomická krize a politiky sociálního státu.] / FARNSWORTH, Kevin - IRVING, Zoe.-Bristol/Chicago: Policy Press, 2015.
- 186 s.
Deskriptory: Mezinárodní; krize ekonomická; politika sociální; stát sociální
Asie
The Welfare State and Redistribution in Korea.[Sociální stát a redistribuce v Koreji.]
/HWANG, Gyu-Jin
In: Social Policy and Society. - Roč.15, č. 4 (2016), s. 571-587.:obr.,tab.,-lit.
Cílem článku je vysvětlit, proč redistribuční efekt korejského sociálního státu zůstává
skrovný. Svou pozornost směřuje na konstrukci a strukturální rysy hlavních sociálních
opatření a jejich distribuční profil.
Deskriptory: Asie; stát sociální; redistribuce; trh práce
mezinárodní
The concept of integrated services in different welfare states from a life course
perspective.[Koncepce integrovaných služeb v různých sociálních státech z hlediska délky
lidského života.] / MINAS, Renate
In: International Social Security Review. - Roč.69, č. 3-4 (2016), s. 85-107.:obr.,tab.,-lit.
Tento článek zkoumá fungování integrovaných služeb v oblasti sociální politiky, politiky
trhu práce a zdravotnických služeb pro čtyři různé skupiny ohrožených skupin v hlavních
fázích životního cyklu: dětství, mládí, dospělosti a stáří.
Deskriptory: Mezinárodní; OECD; politika sociální; stát sociální; služby; politika zaměstnanosti; staří; péče dlouhodobá; skupiny znevýhodněné
EU
Select Institutional Individualisation? The Family in European Social Security Institutions.[Institucionální individualizace? Rodina v evropských institucích sociálního zabezpečení.] / FRERICKS, Patricia - HÖPPNER, Julia - OCH, Ralf
In: Journal of Social Policy. - Roč.45, č. 4 (2016), s. 747-764.:tab., -lit.
Sociální instituce jsou již dlouho ve většině evropských zemí zřízeny tak, že jedním ze
základních principů je jejich orientace na rodinu. Reformy v poslední době však zásadně
změnily pojetí sociálního občana. Navíc sociální práva jsou stále v literatuře pojímána především z hlediska práv zaměstnanců a rodinné prvky jsou často interpretovány jako pozůstatek tradičních politik sociálního státu průmyslových společností. V článku autoři vyvíjejí
vzorec pro tvorbu váhy rodiny v sociálním zabezpečení a srovnávají ji prostřednictvím hodnocení mezinárodních úrovní institucionální individualizace. Poskytují původní teoretické,
koncepční a empirický pohledy na sociální institucionální řád za účelem pochopení současné
sociální ústavy evropských společností. Zjištění ukazují, že existuje značný rozdíly v míře,
do jaké sociální instituce nakládají se sociálním občanem jako s jednotlivcem, a že výsledky
neodpovídají běžným sociálním kategorizacím.
Deskriptory: EU; politika sociální; zab. sociální; stát sociální; organizace; práva sociální;
rodina
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mezinárodní
Is every country fit for social investment? Italy as an adverse case. [Je každá země
vhodná pro sociální investice? Itálie jako nepříznivý případ.] / KAZEPOV, Yuri - RANCI,
Constanzo
In: Journal of European Social Policy. - Roč.27, č. 1 (2017), s. 90-104.:tab., -lit.
Deskriptory: Mezinárodní; Itálie; politika sociální; výdaje sociální; stát sociální

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
EU
Social Security Rights Under Decision No 3/80 of the EEC-Turkey Association
Council: Developments in the EU and in the Netherlands.[Rozhodnutí č. 3/80 o přidružení EHS-Turecko: práva sociálního zabezpečení pro turecké pracovníky a jejich rodinné
příspušníky v Nizozemí.] / MINDERHOUD, Paul
In: European Journal of Social Security. - Roč.18, č. 3 (2016), s. 268-285.: -lit.
Deskriptory: EU; Turecko; zab. sociální; pracovníci migrující; Nizozemí; práva sociální;
právo SZ; styky mezinárodní; dohody; harmonizace
EU
Overview of Recent Cases before the Court of Justice of the European Union
(January-June 2016).[Přehled posledních případů projednávaných před Soudním dvorem EU (leden-červen 2016).] / Van Der Mei, Anna Pieter
In: European Journal of Social Security. - Roč.18, č. 3 (2016), s. 309-319.: -lit.
Problematika podmínek nároku na dávky sociálního zabezpečení v rámci volného pohybu
osob v EU.
Deskriptory: EU; zab. sociální; řízení soudní; harmonizace; zákonodárství; pracovníci migrující; osoby migrující; podmínky nároku
EU
Overview of Recent Cases before the Court of Justice of the European Union
(January-June 2016).[Přehled posledních případů projednávaných před Soudním dvorem EU (leden-červen 2016).] / VAN DER MEI, Anne Pieter
In: European Journal of Social Security. - Roč.18, č. 4 (2016), s. 399-409.: -lit.
Případy osvětlují problematiku podmínek nároku na sociální dávky u migrujících osob v
rámci EU.
Deskriptory: EU; zab. sociální; ochrana sociální; řízení soudní; práva sociální; právo SZ
EU
/ DEVETZÍ, Stamatia
In: European Journal of Social Security.-Roč.18,č. 4(2016),s. 413-414.
Rec. na: Research Handbook on European Social Security Law.[Vědecký průvodce
evropským právem sociálního zabezpečení.] / PENNINGS, Frans - VONK, Gijsbert.-Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015. - 591 s.
Deskriptory: EU; zab. sociální; zákonodárství
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EU
From social security to social investment? Compensating and social investment
welfare policies in a life-course perspective.[Od sociálního zabezpečení k sociálním
investicím? Sociální politiky kompenzací a sociálních investic v celoživotní perspektivě.] /
KUITTO, Kati
In: Journal of European Social Policy. - Roč.26, č. 5 (2016), s. 442-459.:obr.,tab.,-lit.
Článek přispívá do diskuze o formách a charakteristikách politiky sociálních investic a jeho
potenciálu v rámci systémů sociálního zabezpečení na pozadí vývoje sociálních výdajů ve
23 evropských sociálních státech v období let 2000-2010.
Deskriptory: EU; výdaje sociální; pomoc sociální; stát sociální
mezinárodní
Bilateral social security agreements and pensions portability: A study of four migrant corridors between EU and non-EU countries.[Bilaterální smlouvy o sociálním
zabezpečení a přenositelnost důchodovýh dávek: Studie ze čtyř migrujících koridorů mezi
EU a zeměmi mimo EU.] / HOLZMANN, Robert
In: International Social Security Review. - Roč.69, č. 3-4 (2016), s. 109-130.:tab., -lit.
Studie o dvoustranných dohodách o sociálním zabezpečení a přenositelnosti sociálních dávek pro migrující pracovníky mezi čtyřmi členy Evropské unie a zeměmi mimo EU (Rakousko-Turecko, Německo-Turecko, Belgie-Maroko, a Francie-Maroko).
Deskriptory: Mezinárodní; EU; pracovníci migrující; migrace; dohody; styky mezinárodní;
zab. sociální; dávky
V. Británie
Work-related Conditionality and the Access to Social Benefits of National Citizens,
EU and Non-EU Citizens.[S prací spojená podmíněnost a přístup k sociálním dávkám
státních příslušníků, občanů EU a občanů mimo EU.] / SHUTES, Isabel
In: Journal of Social Policy. - Roč.45, č. 4 (2016), s. 691-707.: -lit.
Tento článek přispívá k pochopení toho, jak se aplikuje podmíněnost napříč politikami sociálního zabezpečení a imigrace při omezování přístupu k sociálním dávkám státním příslušníkům, občanům EU a mimo EU. Konkrétně článek staví na CLASEN a Clegg (2007)
rámci podmíněnosti v kontextu státní sociální reformy zahrnujícím migraci. Rámec je aplikován za účelem prozkoumání, jak různé úrovně podmíněnosti byly realizovány v britských
politických reformách, aby omezily přístup k právům pobytu a k sociálním dávkám.
Deskriptory: V. Británie; cizinci; politika migrační; Mezinárodní; EU; zab. sociální; dávky;
podmínky nároku
SIG: uložené 2036
mezinárodní
Ten global challenges for social security.[Deset globálních výzev pro sociální zabezpečení.]
Geneva: ISSA, 2016. - 63 s. - ISBN 978-92-843-0197-3.
Tato zpráva se zabývá 10 z nejdůležitějších globálních výzev, se kterými jsou konfrontovány systémy sociálního zabezpečení: odstranění rozdílů v pokrytí; nerovnosti v celém
průběhu života; stárnutí populace; zaměstnanost mladých pracovníků; pracovní trhy a digitální ekonomika; zdravotní a dlouhodobá péče; nová rizika, otřesy a mimořádné událostí;
ochrana migrujících pracovníků; technologický přechod; vyšší veřejná očekávání.
Dostupné 24.2.2017 z: https://www.issa.int/en/details?uuid=8d21eb96-8e9a-4303-9f1f2329ac6efe57 (published: NOVEMBER 2016)
Deskriptory: Mezinárodní; zab. sociální; systém; stárnutí; nerovnost; zaměstnanost; péče
zdravotní; péče dlouhodobá; pracovníci migrující; MASZ
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SIG: uložené 2037
mezinárodní
The Socio-economic impact of social security.[Socioekonomický dopad sociálního zabezpečení.] / DAMON, Julien
Geneva: ISSA, 2016. - 35 s.: příl.
Cílem zprávy je jednak poskytnout znalosti a spojit dohromady myšlenky, a za druhé,
rozvíjet myšlení o velmi složitém a velice diskutovaném tématu: vztahu mezi sociálním
zabezpečením a socioekonomickým rozvojem.
Dostupné 24.2.2017 z: https://www.issa.int/en/details?uuid=2ce786eb-578e-4e9d-aea1ebd6f5f2d1c0 (published: NOVEMBER 2016)
Deskriptory: Mezinárodní; MASZ; zab. sociální; situace ekonomická; výdaje sociální
SIG: uložené 2038
mezinárodní
Unemployment benefit provision: Measuring multivariable adequacy and the implications for social security institutions.[Opatření dávek v nezaměstnanosti: Měření
přiměřenosti více proměnných a důsledky pro instituce sociálního zabezpečení.]
Geneva: ISSA, 2016. - 26 s.
Tato zpráva shrnuje výsledky projektu ISSA o adekvátnosti, pokud jde o přiměřenost poskytování dávek v nezaměstnanosti, a diskutuje důsledky pro instituce sociálního zabezpečení.
Dostupné 24.2.2017 z: https://www.issa.int/en/details?uuid=b718588f-3824-4f79-9d5f39ecb60d858a (published: October 2016)
Deskriptory: Mezinárodní; MASZ; zab. sociální; organizace; zab. v nezaměstnanosti;
dávky; podmínky nároku; správa

DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
Finsko
The Case if the Guarantee Pension Reform: Change of Perceived Income Adequancy among Low-Income Pensioners in Finland.[ Případ záručné důchodové reformy:
Změna vnímané přiměřenosti příjmů mezi nízkopříjmovými důchodci ve Finsku.] / AIRIO,
Ilpo - NURMINEN, Minna
In: European Journal of Social Security. - Roč.18, č. 3 (2016), s. 248-267.:obr.,tab.,-lit.
Analýza vnímané příjmové adekvátnosti zaručného důchodu, který byl ve Finsku zaveden
v roce 2011 a na který mají nárok osoby ve věku 65 - 85 let, kteří již splňují podmínky pro
přiznání plného národního důchodu.
Deskriptory: Finsko; zab. důchodové; reforma; staří; důchodci; chudoba; příjmy; příjmy
nízké; důchod minimální; příjem zaručený
mezinárodní
Possible Reforms of Pay-as-you-go Pension System.[Možné reformy průběžného
penzijního systému.] / BANYÁR, József
In: European Journal of Social Security. - Roč.18, č. 3 (2016), s. 286-308.: -lit.
Teoreticky laděný článek o alternativních způsobech reformy průběžného penzijního systému. Scénář podle ekonoma Samuelsona.
Deskriptory: Mezinárodní; zab. důchodové; reforma; teorie; 1. pilíř; redistribuce; financování
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NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
EU
Comprehensive Sickness Insurance as a Condition for EU Citizens´Residence in
Other Member States: A Need for Reform?[Komplexní nemocenské pojištění jako podmínka pro pobyt evropských občanů v jiných členských zemích: Je reforma potřebná?] /
SOKOL, Tomislav
In: European Journal of Social Security. - Roč.18, č. 4 (2016), s. 380-398.: -lit.
Harmonizace práv v souvislosti s volným pohybem osob v EU. Cílem této práce je analyzovat právní rámec Velké Británie, Irska, Slovinska a Chorvatska a jejich implementace
směrnice EU v souvislosti s komplexním zdravotním pojištěním jako podmínce nároku na
pobyt v členských státech EU. Analýza ukázala, že národní autonomie může vést k různým
interpretacím v závislosti na typu zdravotního a sociálního systému dané země. Různé
výklady otevřely potřebu jasnější regulace na úrovni EU v zájmu větší přehlednosti a právní
jistoty pro migranty.
Deskriptory: EU; zab. nemocenské; pracovníci migrující; osoby migrující; zákonodárství;
harmonizace; integrace evropská; V. Británie; Irsko; Slovinsko; Chorvatsko; pojištění
zdravotní
SIG: uložené 2018
EU
Sick pay and sickness benefit schemes in the European Union.[Nemocenská a systémy nemocenských dávek v Evropské unii.] / SPASOVA, Slavina - BOUGET, Denis - VANHERCKE, Bart
Brussels: European Commission, 2016. - 39 s. - ISBN 978-92-79-65350-6.
Tato podkladová zpráva Výboru pro sociální ochranu o nemocenské/pracovní neschopnosti
a systémech nemocenských dávek v EU vrhá světlo na obrovské rozdíly ve způsobu, jakým
členské státy řeší pracovní absenci z důvodu nemoci. Všechny země EU poskytují nemocenskou dovolenou a nemocenské dávky. Velice se však liší, pokud jde o podmínky nároku,
trvání a náhradové sazby.
Dostupné 27.1.2017 z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7970&type=2&furtherPubs=yes (published: 27/01/2017)
Deskriptory: EU; zab. nemocenské; dávky; systém; nemocenské; neschopnost pracovní;
podmínky nároku; náhrada mzdy; ochrana sociální; financování; výdaje; zaměstnavatelé
SIG: uložené 2033
EU
Delivering hospital services: A greater role for the private sector?[Poskytování nemocničních služeb: větší role pro soukromý sektor?] / MOLINUEVO, Daniel - FÓTI, Klára KRUSE, Florien
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2017. - 61 s.: příl. - ISBN 97892-897-1565-2.
V posledních 10 letech došlo k výraznému nárůstu počtu ziskových soukromých nemocnic,
zatímco počet veřejných nemocnic klesá. V důsledku nedávné hospodářské krize docházelo
k uzavírání nemocnic, což vytvořilo nové příležitosti pro soukromé poskytovatele. Tato
zpráva zkoumá úlohu a přínos soukromých poskytování nemocničních služeb v Evropské
unii.
Dostupné 17.2.2017 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/delivering-hospital-services-a-greater-role-for-the-private-sector (published: 27 January
2017)
Deskriptory: EU; nemocnice; sektor soukromý; péče zdravotní
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ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI
SIG: uložené 2021
EU
Feasibility and Added Value of a European Unemployment Benefits Scheme.[Proveditelnost a přidaná hodnota evropského systému dávek v nezaměstnanosti.]
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. - 103 s.: příl. - ISBN 97892-79-64969-1.
Syntéza výzkumného projektu na žádost Evropského parlamentu, zadaného Evropskou komisí a připraveného konsorciem vedeným Centrem pro evropská politická studia (Centre
for European Policy Studies). Toto konsorcium zkoumalo makroekonomický dopad 18 variant evropského programu dávek v nezaměstnanosti (European Unemployment Benefit
Scheme -EUBS) a diskutovalo různé způsoby jak se vypořádat s takovými problémy, jako
je riziko permanentních transferů mezi členskými státy, a pobídkami pro členské státy, aby
přesunuly náklady nezaměstnanosti z národní na evropskou úroveň nebo snížily své investice do integrace trhu práce (institucionální morální hazard). Dále byly zkoumány právní a
provozní otázky na evropské i národní úrovni.
Dostupné 27.1.2017 z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7959&type=2&furtherPubs=yes (published: 09/01/2017)
Deskriptory: EU; zab. v nezaměstnanosti; výdaje; trh práce; integrace evropská; systém
SIG: uložené 2038
mezinárodní
Unemployment benefit provision: Measuring multivariable adequacy and the implications for social security institutions.[Opatření dávek v nezaměstnanosti: Měření
přiměřenosti více proměnných a důsledky pro instituce sociálního zabezpečení.]
Geneva: ISSA, 2016. - 26 s.
Tato zpráva shrnuje výsledky projektu ISSA o adekvátnosti, pokud jde o přiměřenost poskytování dávek v nezaměstnanosti, a diskutuje důsledky pro instituce sociálního zabezpečení.
Dostupné 24.2.2017 z: https://www.issa.int/en/details?uuid=b718588f-3824-4f79-9d5f39ecb60d858a (published: October 2016)
Deskriptory: Mezinárodní; MASZ; zab. sociální; organizace; zab. v nezaměstnanosti;
dávky; podmínky nároku; správa

SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
mezinárodní
Social Assistance and Minimum Income Benefits: Benefit Levels, Replacement Rates and Policies across 26 OECD Countries, 1990-2009.[Sociální pomoc a minimální
dávky: výše dávek, náhradové poměry a politiky napříč 26 zeměmi OECD.] / WANG,
Jinxian - VAN VLIET, Olaf
In: European Journal of Social Security. - Roč.18, č. 4 (2016), s. 333-355.:tab., -lit.
Mezinárodní srovnání dávkové úrovně v zemích OECD. Z analýzy vyplývá, že výše dávek
ve většině zemí roste, zatímco náhradový poměr se v průměru snižuje. Potvrzuje se, že
růst dávek odráží politické změny a že nižší náhradový poměr není spojen s omezováním
dávek, ale s relativně vyšším růstem mezd. Větší rozdíly mezi úrovní dávek a mezd je v
souladu s politikou "aby se práce vyplatila".
Deskriptory: Mezinárodní; OECD; minimum; pomoc sociální; ochrana sociální; dávky; politika
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EU
Social assistance performance in Central and Eastern Europe: A pre-transfer posttransfer comparison.[Fungování programů sociální pomoci ve střední a východní Evropě:
Porovnání období před a po transformaci.] / AVRAM, Silvia
In: Journal of European Social Policy. - Roč.26, č. 5 (2016), s. 428-441.:obr.,tab.,-lit.
Studie hodnotí roli sociálních programů v boji proti chudobě v osmi zemích střední a východní Evropy.
Deskriptory: EU; Evropa střední a východní; pomoc sociální; redistribuce; chudoba
SIG: uložené 2019
EU
The coverage rate of income support measures in the EU: measurement and challenges.[Míra pokrytí opatření příjmové podpory v EU: měření a výzvy.] / MAQUET, Isabelle
- MAESTRI, Virginia - THÉVENOT, Céline
Brussels: European Commission, 2016. - 65 s.: příl. - ISBN 978-92-79-62625-8.
Pokrytí, nebo schopnost působit na osoby v nouzi, je důležitým prvkem účinnosti systémů
sociální ochrany. Tato zpráva se zabývá měřením míry pokrytí programů příjmové podpory
zaměřených na nahrazení nedostatku primárního příjmu pro populaci v produktivním věku
a soustřeďuje se na dávky v nezaměstnanosti a podporu minimálního příjmu.
Dostupné 27.1.2017 z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7943&type=2&furtherPubs=yes (published: 28/11/2016)
Deskriptory: EU; pomoc sociální; příjmy nízké; chudí; zab. v nezaměstnanosti; dávky;
osoby

POSTIŽENÍ OBČANÉ
Švédsko
Translating Coercion Policy into Inter-Organisational Collaborationľthe Implementation of Compulsory Community Care for People with Mental Illness.[Přenesení politiky nátlaku do interorganizační spolupráce - realizace povinné obecní péče o osoby
s duševním onemocněním.] / ZETTERBERG, Liv - MARKSTRÖM, Urban - SJÖSTRÖM, Stefan
In: Journal of Social Policy. - Roč.45, č. 4 (2016), s. 655-671.: -lit.
V roce 2008 byla ve Švédsku zavedena povinná komunitní péče (CCC) pro osoby s těžkým
mentálním onemocněním. CCC vyžaduje spolupráci mezi psychiatrickými a sociálními službami, což dále komplikuje dlouholeté problémy s koordinací služeb v oblasti duševního
zdraví. Tento článek zkoumá, co se stane, když je zavedena nová politika, která předpokládá komplexní kooperaci dvou organizací s vysokým stupněm volnosti jednání.
Deskriptory: Švédsko; postižení mentálně; postižení těžce; pomoc sociální; obce
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STAŘÍ LIDÉ
ČR
The "Real" Old Age and the Transition between the Third and Fourth Age.["Skutečné" stáří a přechod mezi třetím a čtvrtým věkem.] / PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela
In: Sociológia. - Roč.48, č. 6 (2016), s. 622-640.:obr.,tab.,-lit.
Příspěvek se zaměřuje na vztah mezi chronologickým věkem a zdravotním stavem. Zhoršení zdravotního stavu je chápáno jako ukazatel přechodu do čtvrtého věku. V současné
době je vymezení čtvrté věku poněkud nejasné. Někteří z autorů považují čtvrtý věk za
synonymum těch nejstarších starých a definují jednotlivce ve čtvrtém věku na základě
jejich chronologického věku, nejčastěji mezi 75 a 80 lety. Z hlediska sociální gerontologie
je však takový pohled nedostatečný. Osoby ve čtvrtém věku by mohly být charakterizovány především podle ztráty soběstačnosti. Definovat čtvrtý věk není snadné.
Dostupné z: http://www.sav.sk/journals/uploads/12151007Petrova-Kafkova%20-%20zalomena%20autorkou%20opravena.pdf
Deskriptory: ČR; staří; stárnutí; gerontologie; kvalita života; stav zdravotní; závislost
Španělsko
Participation of Spanish older people in educational courses: The roles of sociodemographic and active ageing factors.[Účast starších osob ve vzdělávacích aktivitách
ve Španělsku: Úloha sociodemografických faktorů a aktivního stárnutí. .] / VILLAR, Feliciano - SERRAT, Rodrigo - CELDRÁN, Montserrat
In: Journal of European Social Policy. - Roč.26, č. 5 (2016), s. 417-427.:tab., -lit.
Deskriptory: Španělsko; staří; stárnutí; stárnutí aktivní; vzdělávání

PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY

mezinárodní
/ GULLAND, Jackie
In: European Journal of Social Security.-Roč.18,č. 3(2016),s. 324-327.
Rec. na: Family Policy and Disability.[Rodinná politika a zdravotní postižení.] / RIMMERMAN, Arie.-Cambridge: Cambridge University Press, 2015. - 212 s.
Publikace je věnována otázkám role státu v rámci podpory rodin dětí se zdravotním postižením v USA, Velké Británii, Francii a Švédsku.
Deskriptory: EU; USA; politika populační; rodina; děti; postižení; ochrana sociální; stát
sociální; Francie; V. Británie; Švédsko
ČR
Constructions of parenthood in the Czech Republic: maternal care and paternal
help.[Konstrukce rodičovství v České republice: mateřská péče a otcovská pomoc.] / Nešporová, Olga - Horňáková Stuchlá, Růžena
In: Couples' transitions to parenthood. - (2016), s. 243-265.
Tato kapitola je založena na analýze rozhovorů s českými rodiči. Autorky se pokoušejí
ilustrovat způsoby, jakými tito rodiče interpretují a přijímají mateřství a otcovství. Kapitola
se zaměřuje na jejich plány pro sladění rodičovství se svým životem, a to zejména v pracovní oblasti. Nejprve diskutuje plány rodičů na využití mateřské a rodičovské dovolené.
Dále popisuje plány matek a otců na sladění rodinného a pracovního života. Jako souvisejícím téma autorky posuzují normy týkající se věku, kdy mohou být děti svěřeny do péče
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jiné osoby či instituce. Nakonec prezentují koncepci hlavní rodičovské role matek a otců,
jak byla rodiči naplánována.
viz SIG: 6361
Deskriptory: ČR; rodičovství; dovolená mateřská; dovolená rodičovská; sladění pracovního
a rodinného života; otcové; zařízení péče o děti; VÚPSV
EU
The myth of unadaptable gender roles: Attitudes towards women´s paid work
among immigrants across 30 European countries.[Mýtus o nepřizpůsobivých genderových rolích: Postoje k placené práci žen mezi přistěhovalci napříč 30 evropskými zeměmi.] / BREIDAHL, Karen N. - LARSEN, Christian Albrekt
In: Journal of European Social Policy. - Roč.26, č. 5 (2016), s. 387-401.:obr.,tab.,-lit.
Deskriptory: EU; sladění pracovního a rodinného života; cizinci; ženy; práce-ženy; migrace; gender
EU
Out-of-school childcare: Exploring availability and quality in EU member states.[Mimoškolní zařízení pro péči o děti : Dostupnost a kvalitita v členských státech EU.] /
PLANTENGA, Janneke - REMERY, Chantal
In: Journal of European Social Policy. - Roč.27, č. 1 (2017), s. 25-39.:obr.,tab.,-lit.
Článek se zabývá dostupností a kvalitou veřejných zařízení pro školou povinné děti.
Deskriptory: EU; zařízení předškolní; zařízení péče o děti; kvalita; systém; žáci
EU
Family-oriented policies in Scandinavia and the challenge of immigration. / GRODEM, Anne Skevik
In: Journal of European Social Policy. - Roč.27, č. 1 (2017), s. 77-89.: -lit.
Deskriptory: EU; Dánsko; Norsko; Švédsko; politika populační; gender; rodina; stát sociální

ETNICKÉ SKUPINY
SR
Infrastructure in Marginalised Roma Settlements: Towards a Typology of Unequal
Outcomes of EU Funded Projects.[Infrastruktura v marginalizovaných romských osadách: K typologii nerovných výsledků projektů financovaných EU.] / ŠKOBLA, Daniel - FILČÁK, Richard
In: Sociológia. - Roč.48, č. 6 (2016), s. 551-571.:obr., -lit.
Dostupné z: http://www.sav.sk/journals/uploads/12150909Skobla%20-%20Filcak%20%20zalomena%20OK%20autorom.pdf
Deskriptory: SR; Romové; vyloučení sociální; projekty; EU
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mezinárodní
/ HAMLIN, Rebecca
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review.-Roč.52,č. 6(2016),s. 997-1000.
Rec. na: Race, Ethnicity, and Welware: An American Dilemma?[Rasa, etnicita a sociální stát: Americké dilema?] / KETTUNEN, Pauli - MICHEL, Sonya - PETERSEN, Klaus.Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015. - 288 s.
Vztah mezi homogenitou společnosti a rozvojem sociálního státu.
Deskriptory: Mezinárodní; EU; USA; skupiny etnické; stát sociální; migrace
mezinárodní
/ FINNIGAN, Ryan
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review.-Roč.52,č. 6(2016),s. 1000-1002.
Rec. na: Ethnic Stratification and Economic Inequality around the World: The End
of Exploitation and Exclusion?[Etnická stratifikace a ekonomická nerovnost ve světě:
Konec vykořisťování a vyloučení?] / HALLER, Max - EDER, Anja.-Abingdon: Routledge,
2016. - 418 s.
Deskriptory: Mezinárodní; skupiny etnické; nerovnost; chudoba; vyloučení sociální

CIZINCI
SIG: uložené 2013
EU
Approaches to the labour market integration of refugees and asylum seekers.[Přístupy k integraci uprchlíků a žadatelů o azyl na trhu práce.] / FÓTI, Klára - FROMM, Andrea
Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions,
2016.Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2016. - 54 s.: příl. - ISBN
978-92-897-1559-1.
Tato zpráva rozšiřuje stávající výzkum týkající se integrace uprchlíků a žadatelů o azyl na
trhu práce v reakci na uprchlickou krizi. Aktualizuje informace o právních předpisech a
praktických dohodách v první polovině roku 2016, zkoumá integraci na trhu práce v širším
kontextu přijímání žadatelů o azyl a jejich podpory a zkoumá úlohu sociálních partnerů.
Dostupné 20.1.2017 z: http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/labour-market-social-policies/approaches-to-the-labour-market-integration-of-refugeesand-asylum-seekers (published: 14 December 2016)
Deskriptory: EU; osoby migrující; trh práce; politika zaměstnanosti; skupiny etnické; integrace; migrace; vyloučení sociální; politika sociální; dialog sociální
V. Británie
Work-related Conditionality and the Access to Social Benefits of National Citizens,
EU and Non-EU Citizens.[S prací spojená podmíněnost a přístup k sociálním dávkám
státních příslušníků, občanů EU a občanů mimo EU.] / SHUTES, Isabel
In: Journal of Social Policy. - Roč.45, č. 4 (2016), s. 691-707.: -lit.
Tento článek přispívá k pochopení toho, jak se aplikuje podmíněnost napříč politikami sociálního zabezpečení a imigrace při omezování přístupu k sociálním dávkám státním příslušníkům, občanům EU a mimo EU. Konkrétně článek staví na CLASEN a Clegg (2007)
rámci podmíněnosti v kontextu státní sociální reformy zahrnujícím migraci. Rámec je aplikován za účelem prozkoumání, jak různé úrovně podmíněnosti byly realizovány v britských
politických reformách, aby omezily přístup k právům pobytu a k sociálním dávkám.
Deskriptory: V. Británie; cizinci; politika migrační; Mezinárodní; EU; zab. sociální; dávky;
podmínky nároku
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EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ
mezinárodní
Relative effective taxation and income inequality: Evidence from OECD countries.[Relativní efektivní zdanění a příjmová nerovnost: Mapování zemí OECD.] / IOSIFIDI,
Maria - MYLONIDIS, Nikolaos
In: Journal of European Social Policy. - Roč.27, č. 1 (2017), s. 57-76.:tab., -lit.
Článek se zabývá redistribučními účinky mzdových tarifů, spotřeby a kapitálových daní.
Deskriptory: Mezinárodní; OECD; daně z příjmu; příjmy; nerovnost; redistribuce; diferenciace

PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY
EU
/ BARGAIN, Gwenola
In: European Journal of Social Security.-Roč.18,č. 3(2016),s. 320-321.
Rec. na: The Law of the Activating Welfare State.[O právu aktivace sociálního státu.]
/EICHENHOFER, Eberhard.-Baden-Baden: Nomos/Hart Publishing, 2015. - 184 s.
Aktivační opatření na trhu práce v různých evropských zemích.
Deskriptory: EU; politika zaměstnanosti; motivace; uchazeči o práci; nezaměstnaní; návrat
do práce; stát sociální; zákonodárství
Austrálie
Which Employers Offer Hope for Mainstream Job Opportunities for Disabled People?[Kteří zaměstnavatelé nabízí naději na běžné pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením?] / HEMPHILL, Elizabeth - KULIK, Carol T.
In: Social Policy and Society. - Roč.15, č. 4 (2016), s. 537-554.:tab., -lit.
Neochota zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením zužuje ekonomické a pracovní příležitostí lidí se zdravotním postižením. Tato studie zkoumá, kteří tradiční zaměstnavatelé jsou s největší pravděpodobností ochotni zaměstnat osoby se zdravotním postižením. Studie uvádí poznatky z rozhovorů s 87 zaměstnavateli v jižní Austrálii.
Deskriptory: Austrálie; práce-postižení; postižení; zaměstnanost; zaměstnavatelé; příležitosti pracovní; segmentace trhu práce
Austrálie
Introduction: Policy Responses to Ageing and the Extension of Working Lives.[Úvod: Politické reakce na stárnutí a prodlužování pracovního života.] / BIGGS, Simon
- BOWMAN, Dina - KIMBERLEY, Helen - McGANN, Michael
In: Social Policy and Society. - Roč.15, č. 4 (2016), s. 607-610.: -lit.
Od počátku 21. století se vztah mezi prací a stárnutím stává stále významnějším politickým
tématem. Odráží změny v makroekonomické politice, životní příležitosti a sociální postoje
spojené se stárnutím i kombinaci nízké porodnosti a prodlužující se délky života a vyvíjí
tlak na tradiční parametry produktivního věku.
Tematická sekce o politických reakcích na stárnutí a prodlužování pracovního života
Deskriptory: Austrálie; politika zaměstnanosti; stárnutí; odchod do důchodu; pracovníci
starší; trh práce
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Austrálie
The Affective Economy of the Business Case for Mature Aged Workers.[Emocionální
ekonomika obchodního případu pro zralé pracovníky.] / RIACH, Kathleen - JACK, Gavin
In: Social Policy and Society. - Roč.15, č. 4 (2016), s. 611-623.: -lit.
Tento článek čerpá z Ahmedova pojetí (2004) emočních ekonomik jako prostředků kritického zkoumání povahy a důsledků "obchodního případu pro pracovníky zralého věku:
rámce, který je základem nedávné vládní a firemní politiky zaměřené na prodloužení pracovního života.
Tematická sekce o politických reakcích na stárnutí a prodlužování pracovního života
Deskriptory: Austrálie; trh práce; stárnutí; diskriminace pracovní; pracovníci starší
Austrálie
The Netherworld between Work and Retirement.[Peklo mezi aktivním životem a důchodem.] / McGANN, Michael - KIMBERLEY, Helen - BOWMAN, Dina - BIGGS, Simon
In: Social Policy and Society. - Roč.15, č. 4 (2016), s. 625-636.: -lit.
Hlavním tématem v sociální gerontologii je, jak má být organizovaný odchod důchodu.
Důchodový věk v mnoha zemích roste, institucionální podpory pro odchod do důchodu
slábnou. Rostoucí počty starších pracovníků kolem tradičního věku odchodu do důchodu
pracují na částečný úvazek nebo jako samostatní a rostoucí menšina se připojuje do řad
dlouhodobě nezaměstnaných. Zatímco politici doufají, že vyšší důchodový věk povede k
delšímu pracovnímu životu, existuje riziko, že starší pracovníci, a to zejména ti, kteří trpí
chronickou nejistotou na trhu práce, budou chyceni v pekle mezi prací a důchodem.
Tematická sekce o politických reakcích na stárnutí a prodlužování pracovního života
Deskriptory: Austrálie; pracovníci starší; nezaměstnanost; nezaměstnanost dlouhodobá;
odchod do důchodu; odchod do důchodu předčasný
V. Británie
Rethinking Risk and Ageing: Extending Working Lives.[Přehodnocení rizika a stárnutí: prodlužování pracovního života.] / POWELL, Jason L. - TAYLOR, Paul
In: Social Policy and Society. - Roč.15, č. 4 (2016), s. 637-645.: -lit.
Tento příspěvek kriticky zkoumá nedávný vývoj politiky a teoretické otázky týkající se
"prodlužování pracovního života" pro starší lidi ve Spojeném království.
Tematická sekce o politických reakcích na stárnutí a prodlužování pracovního života
Deskriptory: V. Británie; stárnutí; zaměstnanost; zab. důchodové; politika sociální
Austrálie
Activation and Active Ageing? Mature-Age Jobseekers' Experience of Employment
Services.[Aktivace a aktivní stárnutí? Zkušenosti uchazečů o zaměstnání ve zralém věku
së službami zaměstnanosti.] / BOWMAN, Dina - McGANN, Michael - KIMBERLEY, Helen BIGGS, Simon
In: Social Policy and Society. - Roč.15, č. 4 (2016), s. 647-658.:tab., -lit.
Tento článek zkoumá účinnost australského systému služeb zaměstnanosti při podpoře
uchazečů o zaměstnání ve zralém věku.
Tematická sekce o politických reakcích na stárnutí a prodlužování pracovního života
Deskriptory: Austrálie; pracovníci starší; nezaměstnanost; služby zaměstnanosti; stárnutí
aktivní
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Austrálie
Reassessing the ĹSocial Investment Perspectiveĺ for ĹInclusive Growthĺ: Where
do Older Workers Fit?[Přehodnocení "hlediska sociálních investic" pro "inkluzicní růst":
Kam zařadit starší pracovníky?] / DEEMING, Christopher - SMYTH, Paul
In: Social Policy and Society. - Roč.15, č. 4 (2016), s. 659-674.:obr.,tab.,-lit.
Tematická sekce o politických reakcích na stárnutí a prodlužování pracovního života
Deskriptory: Austrálie; ekonomika sociální; zdroje lidské; trh práce; politika zaměstnanosti; stárnutí; zaměstnanost; pracovníci starší; OECD
mezinárodní
The Older Worker: Identifying a Critical Research Agenda.[Starší pčracovník: Identifikace kritické výzkumné agendy.] / TAYLOR, Philip - LORETTO, Wendy - MARSHALL ,
Victor - EARL, Catherine
In: Social Policy and Society. - Roč.15, č. 4 (2016), s. 675-689.:tab., -lit.
Tento článek se zabývá přesměrováním agendy výzkumu na staršího pracovníka. V návaznosti na rozsáhlou literaturu jsou identifikovány čtyři mezery ve znalostech: kdo by mohl
být zkoumán; na co by se měl tento výzkum zaměřit; úloha teorie informující výzkum; jak
se má výzkum provádět. Tento článek identifikuje konkrétní potřebu výzkumu na téma
"práce" v protikladu k "odchodu do důchodu".
Tematická sekce o politických reakcích na stárnutí a prodlužování pracovního života
Deskriptory: Mezinárodní; pracovníci starší; stárnutí; zdroje lidské; výzkum
mezinárodní
/ BIASI, Marco
In: European Journal of Social Security.-Roč.18,č. 4(2016),s. 419-426.
Rec. na: Non-Standard Employment in Post-Industrial labour Markets. An Occupational Perspective.[Nestandardní zaměstnanost v postindustriálních trzích práce. Profesní perspektivy.] / EICHHORST, Werner - MARX, Paul.-Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015. - 448 s.
Deskriptory: Mezinárodní; EU; USA; trh práce; práce netypická; standardy pracovní
Řecko; Irsko
Economic crisis and youth unemployment: Comparing Greece and Ireland.[Ekonomická krize a nezaměstnanost mladých lidí: Porovnání Řecka a Irska.] / PAPADOPOULOS,
Orestis
In: European Journal of Industrial Relations. - Roč.22, č. 4 (2016), s. 409-426.:tab., -lit.
Řecko i Irsko již dlouho trpí vysokou nezaměstnaností mládeže a jsou pod tlakem restrukturalizovat sou zaměstnanost a sociální systémy podle evropské strategie zaměstnanosti.
Problémy se zhoršily drsnými podmínkami stanovenými záchrannými balíčky. Přesto byly
významné rozdíly ve výsledcích zaměstnanosti mladých lidí mezi Řeckem a Irskem navzdory konvergenci politik.
Deskriptory: Řecko; Irsko; nezaměstnanost mládeže; krize ekonomická; politika zaměstnanosti
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SIG: uložené 2010
EU
Sixth European Working Conditions Survey - Overview report.[Šesté evropské šetření pracovních podmínek - přehledová zpráva.] / PARENT-THIRION, Agnes - BILETTA,
Isabella - CABRITA, Jorge - VARGAS, Oscar - VERMEYLEN, Greet - WILCZYNSKA, Aleksandra - WILKENS, Mathijn
Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2016.
Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2016. - 160 s.: příl. - ISBN 97892-897-1566-9.
6. evropské šetření pracovních podmínek (EWCS) staví na zkušenostech z předchozích pěti
šetření a poskytuje široký obraz Evropy v práci napříč zeměmi, profesemi, odvětvími a
věkovými skupinami. Priority politiky zaměstnanosti EU se zaměřují na zvýšení úrovně zaměstnanosti, prodloužení pracovní života, zvýšení participace žen, rozvíjení produktivity a
inovací a adaptaci na digitální výzvu. Úspěch těchto politik závisí nejen na změnách vnějšího trhu práce, ale také na rozvíjení dobrých pracovních podmínek a kvality zaměstnání.
Poznatky z EWCS upozorňují na okruh a rozsah akcí, které by mohly politické subjekty
rozvíjet s cílem řešit výzvy, kterým dnes Evropa čelí. Analýza zkoumá zjištění pomocí sedmi
indexů kvality pracovních míst - fyzické prostředí, intenzita práce, kvalita pracovní doby,
sociální prostředí, odborné dovednosti a samostatnost, vyhlídky a výdělky - a kategorizuje
pracovníky do pěti typových profilů kvality zaměstnání. Na základě osobních rozhovorů s
43 850 pracovníky v 35 evropských zemích se 6. EWCS pokouší zachytit mnohostranné
dimenze práce v dnešní Evropě.
Dostupné
20.1.2017
z:
http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/working-conditions/sixth-european-working-conditions-survey-overview-report
(published: 17 November 2016)
Deskriptory: EU; podmínky pracovní; šetření; zaměstnanost; gender; bezpečnost práce;
pracovníci migrující; kvalita pracovního života; samostatní; zaměstnavatelé; formy vlastnictví; podnikání soukromé; kvalifikace odborná; sladění pracovního a rodinného života;
doba pracovní; vzdělávání-výcvik
SIG: uložené 2011
EU
Exploring the fraudulent contracting of work in the European Union.[Průzkum podvodného uzavírání pracovních smluv v Evropské unii.] / PEDERSINI, Roberto - PALLINI,
Massimo
Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2016.
Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2016. - 42 s. - ISBN 978-92-8971555-3.
Podvodné smlouvání práce je dnes důležitou otázkou v mnoha evropských zemích. EU a
národní politici obrátili svou pozornost na porušování základní ochrany poskytované pracovním právem a kolektivním vyjednáváním, která jsou spojena s podvodným používáním
určitých pracovních či komerčních smluv. Zpráva se zabývá těmito postupy v celé EU a
zkoumá opatření iniciovaná národními orgány, včetně inspektorátů práce a sociálních partnerů, za účelem odhalování, prevence a boje s těmito praktikami. Zatímco vlády a veřejné
orgány se zaměřují především na zlepšení regulace, sociální partneři usilují o dosažení
shody, zejména prostřednictvím poskytování informací a osvětových iniciativ.
Dostupné 20.1.2017 z: http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/industrial-relations-law-and-regulation/exploring-the-fraudulent-contracting-of-work-inthe-european-union (published: 21 November 2016)
Deskriptory: EU; zaměstnanost skrytá; poměr pracovní; vyjednávání kolektivní; dialog sociální; vztahy industriální; právo pracovní; inspekce práce
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SIG: uložené 2012
EU
New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing.[Nové formy zaměstnanosti: Rozvíjení potenciálu strategického sdílení zaměstnanců.]
/ MANDL, Irene
Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2016.
Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2016. - 31 s. - ISBN 978-92-8971554-6.
Ačkoli je standardní zaměstnanost stále na evropských pracovních trzích dominantní, objevuje se rostoucí řada nových forem zaměstnání, která se liší ve svých důsledcích na
pracovní podmínky. Tato studie zkoumá strategické sdílení zaměstnanců, což je forma zaměstnání pro firmy, které mají specifické potřeby v oblasti lidských zdrojů, které nejsou
důvodem k pozici s trvalým plný úvazkem, ale často se opakují, najmutím jednoho nebo
několika pracovníků, kteří pracují na úkolech a jejichž odborné schopnosti a čas jsou sdíleny skupinou podniků. Tyto podniky mají společnou odpovědnost a závazky vůči sdíleným
pracovníkům, kteří jsou zajištěny "rovným odměňováním a rovným zacházením" s kmenovými zaměstnanci. Přestože je tato forma zaměstnání výhodná pro podniky i pracovníky,
není široce známá a je jen okrajově využívána. Tato zpráva zkoumá předpoklady pro další
šíření strategického sdílení zaměstnanců i jeho dopady na zaměstnavatele a zaměstnance.
Dostupné
20.1.2017
z:
http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/working-conditions-labour-market-business/new-forms-of-employment-developing-the-potential-of-strategic-employee-sharing (published: 21 November 2016)
Deskriptory: EU; práce netypická; flexicurity; kvalita pracovního života; zaměstnanci; zaměstnavatelé; politika zaměstnanosti; trh práce; zaměstnání na zkrácený úvazek; podmínky pracovní
SIG: uložené 2013
EU
Approaches to the labour market integration of refugees and asylum seekers.[Přístupy k integraci uprchlíků a žadatelů o azyl na trhu práce.] / FÓTI, Klára - FROMM, Andrea
Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions,
2016.Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2016. - 54 s.: příl. - ISBN
978-92-897-1559-1.
Tato zpráva rozšiřuje stávající výzkum týkající se integrace uprchlíků a žadatelů o azyl na
trhu práce v reakci na uprchlickou krizi. Aktualizuje informace o právních předpisech a
praktických dohodách v první polovině roku 2016, zkoumá integraci na trhu práce v širším
kontextu přijímání žadatelů o azyl a jejich podpory a zkoumá úlohu sociálních partnerů.
Dostupné 20.1.2017 z: http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/labour-market-social-policies/approaches-to-the-labour-market-integration-of-refugeesand-asylum-seekers (published: 14 December 2016)
Deskriptory: EU; osoby migrující; trh práce; politika zaměstnanosti; skupiny etnické; integrace; migrace; vyloučení sociální; politika sociální; dialog sociální
SIG: uložené 2014
EU
The concept of representativeness at national, international and European level.[Koncept reprezentativnosti na národní, mezinárodní a evropské úrovni.] / KERCKHOFS, Peter - WELZ, Christian - CONTREPOIS, Sylvie - JEFFERYS, Steve
Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2016.
Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2016. - 73 s. - ISBN 978-92-8971556-0.
Reprezentativnost sociálních partnerů poskytuje legitimitu pro své různé role v pracovněprávních vztazích, ať už prostřednictvím vozidla sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání či účasti na vládní politik nebo provádění. Tato zpráva porovnává různé způsoby, ve
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kterých je reprezentativnost sociálních partnerů definovaných na národní, evropské a mezinárodní úrovni.
Dostupné 20.1.2017 z: http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/industrial-relations/the-concept-of-representativeness-at-national-international-and-european-level (published: 19 December 2016)
Deskriptory: EU; Norsko; vyjednávání kolektivní; dialog sociální; vztahy industriální
SIG: uložené 2015
EU
Changing places: Mid-career review and internal mobility.[Měnící se místa: Přezkum
uprostřed kariéry a vnitřní mobilita.] / JUNGBLUT, Jean-Marie
Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2016.
Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2016. - 78 s.: příl. - ISBN 978-92897-1442-6.
Demografické stárnutí představuje výzvu, jak udržet lidi déle v zaměstnání, aniž by to
negativně ovlivnilo jejich zdraví a pohodu. Tato řešení jsou kritická zejména pro pracovníky
s namáhavou prací. Tato zpráva zkoumá, jak mohou přezkumy uprostřed kariéry hrát klíčovou roli objasňováním možností pracovníků pro setrvání v práci až do pozdějšího věku
odchodu do důchodu. V návaznosti na zkoumání kariérních trajektorií a přechodů se zpráva
zaměřuje na náročná zaměstnání: jejich výskytu v celé Evropě a důsledky takové práce
pro kariéru a udržitelnost práce. Zkoumá různé nástroje a strategie používané veřejnými
orgány a sociálními partnery k delšímu udržení pracovníků v náročných zaměstnáních. Jsou
také prezentovány tři případové studie - z Belgie, Francie a Velká Británie - přezkumů
uprostřed kariéry prováděných buď jako pilotní projekty, nebo jako legislativní reformy.
Dostupné 20.1.2017 z: http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/labour-market-social-policies/changing-places-mid-career-review-and-internal-mobility
(published: 17 January 20171)
Deskriptory: EU; kariéra profesionální; bezpečnost práce; trh práce; pracovníci starší; dialog sociální; politika sociální; sladění pracovního a rodinného života; podmínky pracovní
Skandinávie
Attitudes towards job protection legislation: Comparing insiders and outsiders in
Finland, Norway and Sweden.[Postoje k legislativě na ochranu zaměstnání: Porovnání
insiderů a outsiderů ve Finsku, Norsku a Švédsku.] / SVALUND, Jorgen - SALONIEMI, Antti
- VULKAN, Patrik
In: European Journal of Industrial Relations. - Roč.22, č. 4 (2016), s. 371-390.:obr.,tab.,lit.
Tento článek zkoumá postoje zaměstnanců vůči právním předpisům na ochranu zaměstnání a postojové rozdíly mezi zaměstnanci s různou úrovní zabezpečení zaměstnání. Závěry národních průzkumů ze tří severských zemích, která využívají různá opatření jistých
a nejistých (insiderľoutsider) pozic na trhu práce.
Deskriptory: Skandinávie; Finsko; Norsko; Švédsko; flexicurity; politika zaměstnanosti;
šetření; trh práce
mezinárodní
The political economy of early exit: The politics of cost-shifting.[Politická ekonomie
předčasného odchodu: Politika přesouvání nákladů.] / SCHMITT, Carina - STARKE, Peter
In: European Journal of Industrial Relations. - Roč.22, č. 4 (2016), s. 391-407.:obr.,tab.,lit.
Odchod z trhu práce ve velkém měřítku začal v 70. letech v mnoha zemích OECD. V literatuře se uvádí, že individuální rozhodnutí předčasného odchodu do důchodu jsou usnadněna štědrými a dostupnými "cestami" do důchodu ve veřejném důchodovém systému,
pojištěním v nezaměstnanosti nebo invalidními dávkami. Není však jasné, proč se předčasný odchod rozšířil v některých zemích více než v jiných a proč takové rozdíly přetrvávají
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navzdory nedávnému posunu zpět směrem k vyšší zaměstnanosti a "aktivnímu stárnutí".
Kvantitativní analýza výsledků zaměstnanosti v 21 zemích ukazuje, že politická ekonomie
předčasného odchodu jasně spočívá na odvětvové politice přesouvání nákladů.
Deskriptory: Mezinárodní; OECD; odchod do důchodu předčasný; zaměstnanost; globalizace; vztahy industriální; trh práce; důchody; stát sociální
mezinárodní
Skill-specific unemployment risks: Employment protection and technological progress - A cross-national comparison.[Specifická rizika nezaměstnanosti podle odbornosti: Ochrana zaměstnanců a technologický pokrok v mezinárodním srovnání.] / BENNETT, Jenny
In: Journal of European Social Policy. - Roč.26, č. 5 (2016), s. 402-416.:obr.,tab.,-lit.
Článek pojednává o vztahu mezi legislativou na ochranu zaměstnání a riziky nezaměstnanosti podle odborné kvalifikace. Údaje se opírají o šetření pracovních sil z roku 2008 mezi
pracovníky ve věku 25 až 49 let ve 20 evropských zemích.
Deskriptory: Mezinárodní; EU; OECD; zaměstnanost; nezaměstnanost; zákonodárství;
kvalifikace odborná
EU
Economic union without social union: The strange case of the European social
dialogue.[Hospodářská unie bez sociální unie: Podivný případ evropského sociálního dialogu.] / PROSSER, Thomas
In: Journal of European Social Policy. - Roč.26, č. 5 (2016), s. 460-472.: -lit.
Centralizace evropského hospodářského řízení vyvolává otázku paralelního vývoje v oblasti
evropské sociální politiky. Na základě zkoumání evropského sociálního dialogu se přistupuje k vysvětlení budoucího potenciálního vývoje v sociální sféře.
Deskriptory: EU; dialog sociální; integrace evropská; vyjednávání kolektivní; politika sociální
SIG: uložené 2016
EU
Employment and Social Development in Europe 2016.[Zaměstnanost a sociální vývoj
v Evropě 2016.]
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016. - 271 s.: příl.. - ISSN 23152540. - ISBN 978-92-79-63546-5.
Roční přehled zaměstnanosti a sociálního vývoje v Evropě poskytuje analytickou podporu
pro evropská a národní politická opatření pro dosažení cílů Evropa 2020. Posuzuje nejnovější dostupné údaje a poskytuje analýzy klíčového vývoje v oblasti zaměstnanosti a sociálního vývoje a výzev v EU a členských státech. Cílem je přispět k novým politickým iniciativám, jako jsou Agenda nových odborných kvalifikací (New Skills Agenda), evropská
agenda pro spolupracující ekonomiku (European Agenda for the Collaborative Economy),
nový začátek pro sociální dialog (New Start for Social Dialogue), akční program pro integraci cizinců z třetích zemí (Action Plan on the Integration of Third-Country Nationals) a
rozvoj evropského pilíře sociálních práv (European Pillar of Social Rights). Statistická příloha: národní profily, vybrané ukazatele.
Dostupné 27.1.2017 z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7952&type=2&furtherPubs=yes (published: 20/12/2016)
Deskriptory: EU; zaměstnanost; politika sociální; politika zaměstnanosti; situace ekonomická; trh práce; mzdy; příjmy nízké; zaměstnanci; chudoba; cizinci; integrace; osoby
migrující; dialog sociální; práva sociální; statistika
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SIG: uložené 2017
EU
Labour market policy - Expenditure and participants - Data 2014.[Politika trhu
práce - výdaje a účastníci údaje za rok 2014.]
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016. - 219 s. - ISBN 978-92-7964457-3.
Politiky trhu práce jsou finanční a praktické postupy, které mohou pomoci lidem v znevýhodněných skupinách na trhu práce při přesunu z neaktivity a nezaměstnanosti do zaměstnání nebo na lépe vyhovující pracovní místo. Jsou různorodé a zahrnují mechanismy hledání zaměstnání, aktivační intervence a příjmové podpory (dávky v nezaměstnanosti).
Soubor těchto aktivačních politik nebo opatření zahrnuje odborný výcvik, pobídky zaměstnávání, podporované zaměstnání a rehabilitaci, přímé vytváření pracovních míst, startovací
pobídky. Publikace poskytuje údaje o výdajích a účastnících v různých typech intervencí
politiky trhu práce v 29 zemích (členské státy EU a Norsko) i související ukazatele, které
se používají pro monitoring pokynů zaměstnanosti (Employment Guidelines).
Dostupné 27.1.2017 z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7955&type=2&furtherPubs=yes (published: 20/12/2016)
Deskriptory: EU; Norsko; trh práce; politika zaměstnanosti; výdaje; nezaměstnaní; uchazeči o práci; vzdělávání-výcvik; rehabilitace pracovní; vytváření prac. příležitostí; ukazatele; statistika
SIG: uložené 2024
mezinárodní
Global Wage Report 2016/17: Wage inequality in the workplace.[Globální zpráva o
mzdách 2016/17: Mzdová nerovnost na pracovišti.]
Geneva: International Labour Office, 2016. - 131 s.: příl. - ISBN 978-92-2-130929-1.
Vydání 2016/17 zkoumá mzdovou nerovnost na úrovni pracoviště, poskytuje empirické
důkazy o míře, v jaké je mzdová nerovnosti výsledkem mzdové nerovnosti mezi podniky i
v rámci podniků. Zpráva také obsahuje přehled klíčových politických otázek týkajících se
mezd.
Dostupné 31.1.2017 z: http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-report/2016/WCMS_537846/lang--en/index.htm (published: 15 December 2016)
Deskriptory: Mezinárodní; MOP; mzdy; trh práce; mzda minimální; příjmy; nerovnost;
gender; produktivita práce; vyjednávání kolektivní; daně z příjmu
SIG: uložené 2025
mezinárodní
Women at Work: Trends 2016.[Ženy v práci: Trendy 2016.]
Geneva: International Labour Office, 2016. - 115 s. - ISBN 978-92-2-130796-9.
Zpráva poskytuje obraz o tom, jak si dnes stojí ženy ve světě práce a jak pokročily v
průběhu posledních 20 let. Zkoumá globální a regionální trendy trhu práce a rozdíly včetně
míry zapojení v pracovní síle, zaměstnanosti k počtu obyvatel a mírách nezaměstnanosti,
stejně jako rozdíly v typu a postavení v zaměstnání, hodinách strávených v placené a
neplacené práci, odvětvové segregaci a genderové rozdíly ve mzdách a sociální ochraně.
Prezentuje také podrobnou analýzu genderových rozdílů v kvalitě práce a zkoumá klíčové
faktory řídící politiku pro gender transformační změny. Diskuse a související doporučení se
zaměřují na tři hlavní dimenze: odvětvová a profesní segregace, gender mzdové rozdíly a
mezery v rámci politiky pro integraci práce a rodiny.
Dostupné
31.1.2017
z:
http://www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/WCMS_457317/lang--en/index.htm (published: 08 March 2016)
Deskriptory: Mezinárodní; MOP; pracovníci; ženy; práce-ženy; gender; rovnost; kvalita
pracovního života; sladění pracovního a rodinného života; zaměstnanost; nezaměstnanost;
doba pracovní; práce neplacená; ochrana sociální
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SIG: uložené 2023
mezinárodní
World Employment and Social Outlook: Trends 2017.[Pohled na zaměstnanost a sociální oblast ve světě: Trendy 2017.]
Geneva: International Labour Office, 2017. - 56 s.: příl. - ISBN 978-92-2-128882-4.
Toto vydání prověřuje současnou globální situaci na trhu práce, posuzuje nejnovější vývoje
zaměstnanosti a prognózování úrovní nezaměstnanosti v rozvinutých, rozvíjejících se a
rozvojových zemí. Zaměřuje se také na trendy v oblasti kvality pracovních míst se zvláštním zřetelem na pracovní chudobu a ohrožené zaměstnání.
Dostupné
31.1.2017
z:
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2017/WCMS_541211/lang--en/index.htm (published: 12 January 2017)
Deskriptory: Mezinárodní; MOP; trh práce; nezaměstnanost; zaměstnanost; situace ekonomická; situace sociální; chudoba; statistika
SIG: uložené 2029
V. Británie
Fuller Working Lives A Partnership Approach.[Plnější pracovní životy: partnerský přístup.]
London: DWP, 2017. - 49 s.: příl. - ISBN 978-1-78425-902-0.
Nová vládní strategie vyzývá zaměstnavatele, aby zvýšili počet starších pracovníků a "neodepisovali" lidi po dosažení určitého věku. Zaměstnavatelé tak mají v souladu s politickou
vizí současné vlády pomoci vybudovat zemi, která funguje pro všechny obyvatele. Odhaduje se, že do poloviny 30. let 21. století budou lidé starší 50 let tvořit více než polovinu
dospělé populace ve Velké Británii. Mladší a starší pracovníci by měli být uznáni jako vzájemně se doplňující skupiny na trhu práce, pokud jde o zkušenosti, znalosti dovednosti.
Jejich vztah je komplementární a nikoliv substitutivní.
Dostupné 13.2.2017 z: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/587654/fuller-working-lives-a-partnership-approach.pdf
Deskriptory: V. Británie; politika zaměstnanosti; trh práce; pracovníci starší; zaměstnavatelé
SIG: uložené 2031
mezinárodní
The Impact of Depression on Employment of Older Workers in Europe.[Dopad deprese na zaměstnanost starších pracovníků v Evropě.] / KNEBELMANN, Justine - PRINZ,
Christopher
Paris: OECD, 2016. - 33 s.: příl.
Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je deprese nejčastější příčinou onemocnění
ve středně a vysoko příjmových zemích, což Evropě způsobuje ekonomické ztráty v důsledku snížení produktivity na trhu práce, tj. snížení nabídky pracovních sil, absence z
důvodu nemoci a zhoršení výkonnosti v zaměstnání. Tato publikace analyzuje s využitím
dat z 1., 2. a 4. vlny průzkumu SHARE dopad deprese na výsledky starších pracovníků na
trhu práce.
Dostupné 13.2.2017 z: http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/106dbdaeen.pdf?expires=1486985627&id=id&accname=guest&checksum=B40F01677A87F4117DC1341140FF9BFC
Deskriptory: Mezinárodní; OECD; pracovníci starší; zdraví duševní; zaměstnanost
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SIG: uložené 2032
EU
Working anytime, anywhere: The effects on the world of work.[Pracovní činnost
kdykoliv, kdekoliv: dopady na svět práce.] / MESSENGER, Jon - VARGAS LLAVE, Oscar GSCHWIND, Lutz - BOEHMER, Simon - VERMEYLEN, Greet - WILKENS, Mathijn
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. Geneva: ILO, 2017. - 72 s.:
příl. - ISBN 978-92-897-1569-0.
Nové informační a komunikační technologie přinesly revoluci v práci a životě v 21. století.
Neustálá propojitelnost umožňuje vykonávat práci kdykoliv a téměř odkudkoli. Tato společná zpráva ILO a Eurofoundu shrnuje poznatky z národních studií z 15 zemí a EWCS a
posuzuje dopady teleworku a ICT-mobilní práci (T/ICTM) na svět práce. Zpráva ukazuje,
že toto pracovní uspořádání roste ve většině zemí. Pozitivní dopady T/ICTM obvykle zahrnují zkrácení doby dojíždění, větší autonomii pracovní doby, celkově lepší rovnováhu mezi
pracovním a soukromým životem a vyšší produktivitu. Mezi nevýhody patří tendence k
prodlužování pracovní doby, vytváření interference mezi prací a osobním životem, intenzifikace práce, což může vést k vysokým úrovním stresu s negativními důsledky na zdraví a
pohodu pracovníků. Tyto nejednoznačné a dokonce protichůdné dopady T/ICTM na pracovní podmínky představují aktuální, reálný příklad výzvy budoucnosti práce. Na základě
těchto zjištění je prováděny řada návrhů s cílem zlepšit T/ICTM.
Dostupné
16.2.2017
z:
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/working-anytime-anywhere-the-effects-on-the-world-of-work?utm_campaign=ICT/M+workers&utm_medium=bitly&utm_source=CRM (published: 15 February
2017)
Deskriptory: EU; Mezinárodní; telework; práce netypická; flexibilita pracovní; organizace
práce; sladění pracovního a rodinného života; podmínky pracovní; doba pracovní
SIG: uložené 2034
EU
Employment effects of reduced non-wage labour costs.[Dopady snížených nemzdových nákladů práce na zaměstnanost.] / RAMOS, Raul - LÓPEZ-BAZO, Enrique - VACAS,
Carlos - ROYUELA, Vicente - MORENO, Rosina - DREGER, Christian - HURLEY, John - SURINACH, Jordi
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2017. - 62 s. - ISBN 978-92897-1560-7.
Snížení zdanění práce nebo poskytování pobídek k najímání nových pracovníků by mohly
motivovat zaměstnavatele, aby buď udrželi pracovníky, kteří by jinak byli propuštěni, nebo
k vytváření nových pracovních míst. Od začátku finanční krize byly oba typy opatření využívány v mnoha členských státech EU. Tato zpráva hodnotí účinnost opatření, jejichž cílem
je snížit část daňového zatížení zaměstnavatele, při stimulování pozitivních výsledků na
trhu práce. Poskytuje přehled reforem přijatých od roku 2008 v členských státech EU zaměřených na snížení nákladů na pracovní sílu pro zaměstnavatele. Výsledky ukazují smíšený důkaz příznivého vlivu na zaměstnanost, ale naznačují, že opatření zaměřená na specifické skupiny zaměstnanců mají větší šanci na úspěch.
Dostupné 17.2.2017 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2017/employment-effects-of-reduced-non-wage-labour-costs (published: 30 January 2017)
Deskriptory: EU; politika zaměstnanosti; náklady práce; zaměstnavatelé; vytváření prac.
příležitostí; motivace
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V. Británie
Educational Inequality, Educational Expansion and Intergenerational Mobility.[Nerovnost v oblasti vzdělávání, vzdělávací expanze a mezigenerační mobilita.] /BLANDEN, Jo - MACMILLAN, Lindsey
In: Journal of Social Policy. - Roč.45, č. 4 (2016), s. 589-614.:obr.,tab.,-lit.
Distribuce vzdělání podle sociálního zázemí a vyhlídky mobility společnosti jsou úzce propojeny. Za účelem predikce budoucích trendů v oblasti mobility ve Velké Británii článek
spojuje dohromady důkazy o vzdělanostní nerovnosti podle rodinného zázemí pro kohorty
od roku 1958 do roku 2000 pro celý okruh výsledků vzdělávání.
Deskriptory: V. Británie; vzdělanost; nerovnost; mobilita pracovní
SIG: uložené 2039
SRN
Digitalisation and low-skilled work.[Digitalizace a nízko kvalifikovaná práce.] /HIRSCH-KREINSEN, Hartmut
Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2016. - 19 s. - ISBN 978-3-95861-613-4.
Předmětem této studie je otázka, do jaké míry je jednoduchá nízko kvalifikovaná práce
ovlivněna rostoucím používáním digitálních technologií.
Dostupné 24.2.2017 z: http://library.fes.de/pdf-files/wiso/12864.pdf
Deskriptory: SRN; pracovníci nekvalifikovaní; technika výpočetní
mezinárodní
Beyond the "train-first"/"work-first" dichotomy: How welfare states help or hinder maternal employment.[Dichotomie "nejprve vzdělání"-"nejprve práce": Jak sociální
státy napomáhají nebo brání zaměstnávání matek.] / KOWALEWSKA, Helen
In: Journal of European Social Policy. - Roč.27, č. 1 (2017), s. 3-24.:tab., -lit.
Aktivační politiky na podporu zaměstnanosti osamělých matek napříč zeměmi OECD.
Deskriptory: Mezinárodní; OECD; práce-matky; práce-matky osamělé; zaměstnanost;
matky osamělé; politika zaměstnanosti; trh práce; vzdělávání; zařízení péče o děti; uchazeči o práci

OBYVATELSTVO, MIGRACE
ČR
The "Real" Old Age and the Transition between the Third and Fourth Age.["Skutečné" stáří a přechod mezi třetím a čtvrtým věkem.] / PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela
In: Sociológia. - Roč.48, č. 6 (2016), s. 622-640.:obr.,tab.,-lit.
Příspěvek se zaměřuje na vztah mezi chronologickým věkem a zdravotním stavem. Zhoršení zdravotního stavu je chápáno jako ukazatel přechodu do čtvrtého věku. V současné
době je vymezení čtvrté věku poněkud nejasné. Někteří z autorů považují čtvrtý věk za
synonymum těch nejstarších starých a definují jednotlivce ve čtvrtém věku na základě
jejich chronologického věku, nejčastěji mezi 75 a 80 lety. Z hlediska sociální gerontologie
je však takový pohled nedostatečný. Osoby ve čtvrtém věku by mohly být charakterizovány především podle ztráty soběstačnosti. Definovat čtvrtý věk není snadné.
Dostupné z: http://www.sav.sk/journals/uploads/12151007Petrova-Kafkova%20-%20zalomena%20autorkou%20opravena.pdf
Deskriptory: ČR; staří; stárnutí; gerontologie; kvalita života; stav zdravotní; závislost
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mezinárodní
/ HAMLIN, Rebecca
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review.-Roč.52,č. 6(2016),s. 997-1000.
Rec. na: Race, Ethnicity, and Welware: An American Dilemma?[Rasa, etnicita a sociální stát: Americké dilema?] / KETTUNEN, Pauli - MICHEL, Sonya - PETERSEN, Klaus.Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015. - 288 s.
Vztah mezi homogenitou společnosti a rozvojem sociálního státu.
Deskriptory: Mezinárodní; EU; USA; skupiny etnické; stát sociální; migrace
EU
Shaping tolerant attitudes towards immigrants: The role of welfare state expenditures.[Formování tolerantního přístupu k přistěhovalcům: Úloha výdajů sociálního
státu.] / RAPP, Carolin
In: Journal of European Social Policy. - Roč.27, č. 1 (2017), s. 40-56.:obr.,tab.,-lit.
Sociální a politická tolerance vůči etnickým skupinám v 15 evropských zemích. Etnická
heterogenita ve vztahu k výdajům sociálního státu.
Deskriptory: EU; migrace; solidarita; politika; skupiny etnické; stát sociální; výdaje sociální; HDP; výdaje; diskriminace; teorie

RŮZNÉ
SIG: uložené 2020
EU
Assessing Social Investment Synergies (ASIS).[Posuzování synergií sociálních investic (ASIS).] / HEMERIJCK, Anton - BURGOON, Brian - di PIETRO, Alessandra - VYDRA,
Simon
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016. - 117 s. - ISBN 978-92-7964567-9.
Posuzování synergií sociálních investic (ASIS) usiluje o vypracování metodiky na základě
důkazu pro analýzu finanční, ekonomické a společenské návratnosti politik sociálního investování. Tato studie podrobně zkoumá účinky výběru sociálních politik, pokud jde o snižování chudoby, rovnosti pohlaví, zaměstnanosti, produktivity práce a celkového růstu
HDP.
Dostupné 27.1.2017 z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7958&type=2&furtherPubs=yes (published: 06/01/2017)
Deskriptory: EU; politika sociální; financování; výdaje; chudoba; rovnost; produktivita
práce; metody
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SIG: uložené 2030
ČR
Enhancing public sector efficiency and effectiveness in the Czech Republic.[Zvýšení efektivity a účinnosti veřejného sektoru v České republice.] / LEWIS, Christine - FALL,
Falilou
Paris: OECD, 2016. - 38 s.
Podle OECD jsou výdaje na veřejnou správu poměrně nízké a stejně je nízká i její výkonnost. Problémem je plýtvání veřejnými zdroji v rámci zadávání veřejných zakázek, nedostatečné řízení investičního cyklu a vysoká míra fluktuace pracovníků veřejné správy. Dokument se zabývá nedávnými reformami včetně zlepšení řízení projektů financovaných EU
a novým zákonem o státní službě s cílem zvýšit efektivitu veřejného sektoru.
Dostupné 13.2.2017 z: http://www.oecd-ilibrary.org/economics/enhancing-public-sectorefficiency-and-effectiveness-in-the-czech-republic_37ac46c4-en (published: 25 Jan 2017)
Deskriptory: ČR; OECD; správa veřejná; služby; financování
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NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY

 SIG: 6365
EU; mezinárodní
Právo na vstup a pobyt na území členských států Evropské unie. / Vláčil, Jiří
Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016. - 154 s. - ISBN 978-80-87975-52-7.
Deskriptory: cizinci; politika migrační; EU; práva lidská
 SIG: 6364
ČR
Česká sociální práce v letech 1968-1989. Rozvedeno na příkladu Ostravy. /ŠPILÁČKOVÁ, Marie
Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. - 159 s. - ISBN 978-80-7464-838-0.
Deskriptory: politika sociální; práce sociální; služby sociální; plánování; staří; děti; nepřizpůsobení; regiony; postižení; ČR
 SIG: 6366
EU; mezinárodní
Koordinace sociálního zabezpečení v rámci EU. Pravidla pro určení příslušné legislativy. / KNĚŽICKÁ, Šárka - TEPPEROVÁ, Jana
Praha: Oeconomica, 2016. - 69 s. - ISBN 978-80-245-2167-1.
Deskriptory: zab. sociální; pojistné; dávky; vysílání pracovníků; EU; zákonodárství
 SIG: 6354
ČR
Cizinci v České republice 2016.
Praha: Český statistický úřad, 2016. - 208 s. - ISBN 978-80-250-2725-7.
Deskriptory: cizinci; statistika; práce-cizinci; politika migrační; kriminalita; vzdělávání;
péče zdravotní; migrace tajná; ČR
 SIG: 6367
Slovensko
Repetitórium rodinného práva. / LUPRICHOVÁ, Petronela - POLÁČKOVÁ, Saskia
Bratislava: Iuris libris, 2016. - 113 s. - ISBN 978-80-89635-27-6.
Deskriptory: právo rodinné; manželství; rodičovství; rodina; děti; výživné; péče náhradní
rodinná
 SIG: 6355
ČR
Statistická ročenka České republiky 2016.
Praha: Český statistický úřad, 2016. - 823 s. - ISBN 978-80-250-2726-4.
Deskriptory: ročenky; statistika; ČR
 SIG: 6363
ČR
Muslimové v Česku. Etablování muslimů a islámu na veřejnosti. / TOPINKA, Daniel
Brno: Barrister Principal, 2016. - 469 s. - ISBN 978-80-7485-115-5.
Deskriptory: skupiny etnické; politika migrační; cizinci; integrace
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 SIG: 6362
mezinárodní
Best practices in logistic regression. / OSBORNE, Jason W.
Thousand Oaks: Sage Publications, Inc., 2015. - xxiii, 462 s. - ISBN 978-1-4522-4479-2.
Deskriptory: matematika; metody; statistika; Mezinárodní
 SIG: 6358
mezinárodní
Society at a glance 2016.
Paris: OECD Publishing, 2016. - 135 s. - ISBN 978-92-64-26146-4.
Deskriptory: migrace; rodina; demografie; příjmy; ukazatele sociální; trh práce; dávky;
zab. sociální; úroveň životní; situace ekonomická; situace sociální; Mezinárodní
 SIG: 6356
mezinárodní
Connecting People with Jobs. The labour market, activation policies and disadvantaged workers in Slovenia.
Paris: OECD Publishing, 2016. - 159 s. - ISBN 978-92-64-26533-2.
Deskriptory: Slovinsko; práce netypická; trh práce; politika zaměstnanosti; dávky; zaměstnatelnost; pracovníci starší; pracovníci nekvalifikovaní
 SIG: 6361
mezinárodní
Couples' transitions to parenthood.Analysing gender and work in Europe. /GRUNOW, Daniela [EDI] - EVERTSSON, Marie [EDI]
Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2016. - xvi, 320 s. - ISBN 978-1-78536-599-7.
Deskriptory: rodičovství; ČR; Mezinárodní; otcové; práce-matky; politika populační
 SIG: 6357
mezinárodní
International migration outlook 2016.
Paris: OECD Publishing, 2016. - 427 s. - ISBN 978-92-64-25844-0.
Deskriptory: migrace; integrace; politika migrační; Mezinárodní
 SIG: 6371
ČR
Basic indicators of labour and social protection in the Czech Republic. Time series
and graphs 2015.
Prague: Ministry od Labour and Social Affairs, 2016. - 53 s. - ISBN 978-807421-129-4.
Deskriptory: ČR; práce sociální; ukazatele; nemocenské; pojištění; důchody-výše; služby
sociální; příjmy-domácnosti; dávky; nouze hmotná; péče pěstounská; výpočet; výdaje;
podpora sociální; trh práce; ochrana sociální
 SIG: 6370
mezinárodní
Život cizinců v ČR 2016.
Praha: Český statistický úřad, 2016. - 20 s. - ISBN 978-80-250-2730-1.
Deskriptory: Mezinárodní; ČR; cizinci; zaměstnanost; úřady práce; zaměstnavatelé
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 SIG: 6372
ČR
Základní ukazatele z oblasti sociální práce a sociálního zabezpečení v české republice. Ve vývojových grafech 2015.
Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2016. - 53 s. - ISBN 978-80-7421-128-7.
Deskriptory: ČR; práce sociální; ukazatele; nemocenské; pojištění; důchody-výše; služby
sociální; příjmy-domácnosti; dávky; nouze hmotná; péče pěstounská; výpočet; výdaje;
podpora sociální; trh práce; ochrana sociální
 SIG: 6368
ČR; mezinárodní; USA
Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v
letech 2009 - 2014. Bulletin No.10. / BERAN, Vlastimil
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 55 s. - ISBN 978-80-7416-251-0.
Monitoring nákladů práce shrnuje roztříštěná data za státy Evropské unie a i data za USA
v oblastech nákladů práce, zdanění práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního
zabezpečení, podílu práce na nákladech a jednotkových nákladů práce. Pro vystižení trendů
se data týkají období let 2009-2014. S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování
nákladů práce se vymezují jako zdroje aktuální a mezinárodně srovnatelná data z Eurostatu, konkrétně statistika práce a národní účty, OECD, Státní závěrečný účet České republiky a U.S. Department of commerce, Bureau of Economic Analysis. Zpracování údajů
a propočty se opírají o metodiku certifikovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí v
roce 2013 "Sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru v České republice a v
zahraničí". Dvouleté zpoždění vyplývá z termínů zpracování vstupních údajů Eurostatem a
Českým statistickým úřadem.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/np_10.pdf
Deskriptory: náklady práce; ČR; Mezinárodní; USA; financování; statistika; HDP; produktivita práce; VÚPSV
 SIG: 6369
ČR
Zabezpečení životních podmínek dětí v rodinách. / KUCHAŘOVÁ, Věra - PALONCYOVÁ, Jana - JANUROVÁ, Kristýna
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 194 s. - ISBN 978-80-7416-252-7.
Předkládaná monografie vznikla v rámci projektu "Rodiny s dětmi v ČR - Sociode-mografická a příjmová analýza," zadaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, jehož předmětem byl rozbor struktury a typů rodin s dětmi, a to i v regionálním členění, a dále socioekonomická situace rodin s dětmi při zohlednění různých druhů jejich příjmů a nákladů,
se zvláštním zřetelem na náklady spojené přímo s péčí a výchovou dětí. Text volně navazuje na publikaci "Rodiny s dětmi v České republice. Sociodemografická struktura, finanční
a materiální podmínky," která představila rozbor hospodaření rodin s dětmi založenou na
reprezentativních datech sbíraných Českým statistickým úřadem. Tato monografie především zpracovává data z výběrového šetření Příjmy a výdaje rodin s dětmi 2015, zaměřeného na čisté rodiny s dětmi do 15 let. Šetření se zaměřilo na podrobnější dekompozici
výdajů s ohledem na jejich účel a vazbu na konkrétní členy rodiny, než to umožňují reprezentativní data ČSÚ. Zjišťovalo též názory rodičů nezletilých dětí na vlastní finanční situaci,
aktuální zkušenosti s vybranými aspekty rodinné politiky a postoje k rodinné politice. Při
zpracování dat bylo především zohledněno rozlišení rodin úplných a neúplných, podle počtu
a věku dětí a podle ekonomické aktivity rodičů.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_417.pdf
Deskriptory: VÚPSV; politika populační; rodina; děti; sladění pracovního a rodinného života; situace ekonomická; příjmy; výdaje; náklady životní; ČR; šetření
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 SIG: 6373
ČR
Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014 - 2020. / TRBOLA, Robert - SIROVÁTKA, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 72 s. - ISBN 978-80-7416-252-7.
Cílem projektu bylo provést komplexní zhodnocení vývoje v oblasti Strategie sociálního
začleňování 2014-2020 s využitím celé šíře dostupných indikátorů. Dále mezinárodní srovnání vybraných indikátorů a specifikace pozice České republiky. Bylo provedeno vyhodnocení vývoje podle soustavy indikátorů za roky 2010-2014. Tyto výstupy byly využity
v rámci vyhodnocení Strategie sociálního začleňování.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_418.pdf
Deskriptory: chudoba; vyloučení sociální; ČR; nezaměstnanost; nezaměstnanost dlouhodobá; trh práce; zaměstnanost; mzda průměrná; vzdělávání; Mezinárodní; VÚPSV
 SIG: 6374
ČR
Velikost a struktura skupin osob bez domova a osob vyloučených z bydlení. /KUCHAŘOVÁ, Věra - JANUROVÁ (PEYCHLOVÁ), Kristýna
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2016. - 174 s. - ISBN 978-80-7416-228-2.
Předkládaná publikace je jedním ze dvou textů shrnujících výstupy z výzkumného projektu
„Analýza velikosti a struktury skupin osob bez domova, osob vyloučených z bydlení, osob
obývajících nevyhovující bydlení a těch, pro které jsou náklady na bydlení nadměrně velkou
zátěží“. Projekt byl realizován v souvislosti s přípravou zákona o sociálním bydlení. Jeho
cílem bylo zmapovat cílové skupiny sociálního bydlení z hlediska struktury domácností a
forem soužití, velikosti a struktury rodinných jednotek, současné formy bydlení, výskytu
osob se zdravotním postižením a dalších charakteristik. Tato publikace se konkrétně zaměřuje na osoby bez domova a osoby ohrožené vyloučením z bydlení z důvodů nepříznivých životních okolností. Data pro rozbor byla čerpána z dostupných statistických a výzkumných dat a vlastních dotazníkových a telefonických šetření realizovaných v zařízeních
poskytujících sociální služby a obcích s rozšířenou působností za účelem doplnění dat, která
nejsou pravidelně sbírána. Text nejprve představuje přehled hlavních používaných datových zdrojů a výzkumných zjištění a dále osm kapitol členěných dle jednotlivých zkoumaných skupin vymezených tak, aby bylo možné je s pomocí dostupných dat alespoň v nějaké
míře kvantifikovat. Jedná se o osoby přežívající venku, osoby v noclehárnách, osoby v azylových domech, osoby v domech na půli cesty, osoby využívající sociálních služeb sociální
rehabilitace a krizové pomoci, osoby spadající do cílové skupiny dle definice SLDB 2011
(bezdomovci, bydlící mimo byty a zařízení a žijící v zařízeních), oběti domácího násilí a
osoby opouštějící instituce.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_419.pdf
Deskriptory: VÚPSV; osoby v kritické situaci; bezdomovci; vyloučení sociální; bydlení;
služby sociální; ČR; Mezinárodní
 SIG: 6375
V. Británie; Belgie; Nizozemí
Divided parents, shared children.Legal aspects of (residential) co-parenting in
England, the Netherlands and Belgium. / NIKOLINA, Natalie
Cambridge: Intersentia, 2015. - 229 s. - ISBN 978-1-78068-341-6.
Deskriptory: rodičovství; rodina; děti; V. Británie; Nizozemí; Belgie; právo rodinné; matky;
otcové; péče; zákonodárství; soužití nesezdané; rodina opakovaná; dohody; Mezinárodní;
práva lidská
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 SIG: 6376
ČR
47 odstínů české společnosti. / LYONS, Pat [EDI] - KINDRELOVÁ, Rita [EDI]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2015. - 369 s. - ISBN 978-80-7330-280-1.
Deskriptory: ČR; manželství; společnost; sociologie člověka; sociologie; rodičovství; politika; migrace; mínění veřejné; rovnost
 SIG: 6377
mezinárodní
Ekonomika nerovnosti. / ATKINSON, Anthony B.
Praha: BizBooks, 2016. - 373 s. - ISBN 978-80-265-0508-2.
Deskriptory: Mezinárodní; nerovnost; ekonomika; zab. sociální; daně; politika sociální;
ochrana sociální; trh práce
 SIG: 6379
ČR
Respitní péče. Analýza využívání sociálních služeb pečujícími a návrhy na zvýšení
dostupnosti podpory pro pečující v systému sociálních služeb. / PRůŠA, Ladislav
Praha: MPSV ČR, 2016. - 27 s. - ISBN 978-80-87953-29-7.
Deskriptory: ČR; péče; služby sociální; pečovatelé
 SIG: 6378
ČR
Profesor Albín Bráf a jeho žáci (česká národohospodářská školy Bráfova). / KRAMEŠ, Jaroslav
Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2016. - 140 s. - ISBN 979-80-88018-087.
Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky; 3/2016
Deskriptory: ČR; osobnost; ekonomika; věda
 SIG: 6382
ČR; mezinárodní
Monitoring of migration data and policy changes conducted in Ukraine, Poland,
Czechia and Slovakia (September 2015 - June 2016). / DRBOHLAV, Dušan [EDI] JAROSZEWICZ, Marta [EDI] - SEIDLOVÁ, Markéta [EDI]
Prague: Charles University, 2016. - 134 s. - ISBN 978-80-7444-047-2.
Deskriptory: Mezinárodní; Polsko; Ukrajina; SR; ČR; migrace; politika migrační; statistika;
šetření
 SIG: 6383
mezinárodní; Ukrajina
Ukrainian migration in times crisis.Forced and labour mobility. DRBOHLAV, Dušan
- JAROSZEWICZ, Marta
Prague: Charles University, 2016. - 179 s. - ISBN 978-80-7444-048-9.
Deskriptory: Ukrajina; migrace; EU; šetření; mobilita pracovní; ČR; politika migrační
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 SIG: 6384
ČR
Výzkum sociálních podniků v ČR - 2015. / LEGNEROVÁ, Kateřina - DOHNALOVÁ, Marie
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. - 145 s. - ISBN 978-80-7416-247-3.
Deskriptory: VÚPSV; ČR; výzkum; sociální marketing; zdroje lidské; podnikání soukromé;
podniky malé a střední; ekonomika sociální
 SIG: 6385
ČR
Vliv mateřství na výši starobního důchodu. / ŠATAVA, Jiří
Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, v.v. i., 2016. - 24 s. - ISBN 978-80-7344-385-6.
Studie ; 13/2016
Deskriptory: ČR; matky; důchod starobní; gender; statistika; rodičovství; zab. sociální;
zab. důchodové; důchody-výše; dovolená rodičovská
 SIG: 6387
ČR
Práce, hodnoty, blahobyt. České reálie v evropském kontextu. / VEČERNÍK, Jiří
[EDI]
Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2016. - 415 s. - ISBN 978-80-7330-295-5.
Deskriptory: ČR; trh práce; mobilita pracovní; nezaměstnanost; zaměstnanost; ukazatele;
chudoba; vzdělávání celoživotní; náboženství; výzkum; vzdělávání
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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

