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ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
ČR; EU
Evropská unie - účast zaměstnance v systémech sociálního zabezpečení / Antonín
Daněk.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.4 (2018), s. 12-15.
V článku jsou popsány pravidla platby důchodového a zdravotního pojištění do systému
sociálního zabezpečení osob pracujících v některém z členských států EU bez ohledu na
místo bydliště.
Deskriptory: zab. sociální, pojištění zdravotní, pracovníci v zahraničí, právo SZ, ČR, EU
ČR
Změny v pojistném na sociální zabezpečení a v nemocenském pojištění od 1.
února 2018 - 2. část / Květoslava Cimlerová, Šárka Chotěborská.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.4 (2018),
s. 8-11.
Článek se věnuje změnám v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, od 1.
února 2018.
Deskriptory: ČR, informace, zab. nemocenské, výše, výpočet, pojistné
ČR
Postupné úhrady dluhů ve zdravotním a sociálním pojištění / Antonín Daněk .
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.4 (2018),
s. 16-19.
Deskriptory: ČR, zab. sociální, pojištění zdravotní, kontrola, pojistné

DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
ČR
Průběžný důchodový systém v ČR. Modelové situace s parametry výpočtu pro rok
2018 / Jiří Vopátek.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.3 (2018), s. 7-13. - tab.
Uvedené modelové situace ukazují, jak je současný průběžný důchodový systém nastaven
a jakou výši důchodu lze podle jednotlivých parametrů pro výpočet nové dávky v roce 2018
předpokládat.
Deskriptory: zab. důchodové, důchod starobní, výpočet, systém, podmínky nároku, základ
vyměřovací, dávky, ČR
ČR
Vláda schválila nejvyšší valorizaci důchodů za posledních dvacet let.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.3 (2018), s. 1.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32997/Prace_socpol_03_18.pdf
Deskriptory: zab. důchodové, důchody-valorizace, ČR, zvýšení, důchody
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ČR
Řízní o změně důchodu a jeho specifika z pohledu veřejného ochránce práv a soudní judikatury / Jiří Hrubý.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.3 (2018), s. 26-32.
V článku jsou přiblíženy praktické aspekty změnového řízení, se kterým se pojištěnci setkávají v aplikační praxi České správy sociálního zabezpečení jako hlavního nositele pojištění a které jsou v odůvodněných případech předmětem šetření veřejného ochránce
práv. Pozornost je věnována i judikatuře správních soudů ke změnovému řízení v oblasti
důchodového pojištění.
Deskriptory: zab. důchodové, důchod invalidní, důchod starobní, právo správní, řízení,
práva sociální, řízení soudní
ČR; SR
Přiznávání důchodů lidem s pracovní minulostí ve společném státě se Slováky má
svá
pravidla.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.3 (2018), s. 5.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32997/Prace_socpol_03_18.pdf
Deskriptory: zab. důchodové, doba pojištění, doba započitatelná, důchod starobní, výplatazpůsob, podmínky nároku, ČR, SR, dohody
mezinárodní; ČR
Počet českých důchodů zasílaných do zahraničí roste.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.4 (2018), s. 38-39.
Informace o počtech vyplácených důchodů českým občanům trvale žijícím v zahraničí.
Deskriptory: důchody, výplata-způsob, Mezinárodní, ČR
ČR
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění / Dagmar Polívková.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.4 (2018), s. 7-14. - obr.
Vybrané příklady zaměřené na správné vyplňování evidenčních listů v souvislosti se
změnami v průběhu roku 2018.
Deskriptory: zab. důchodové, agenda pojišťovací, správa, zaměstnavatelé, ČR

NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
ČR
Desatero povinností zaměstnavatele v roce 2018 - část II. / Antonín Daněk.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.3 (2018), s. 20-25.
Rozbor nejdůležitějších povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění v právních podmínkách roku 2018.
Deskriptory: pojištění zdravotní, pojistné, zaměstnavatelé, podmínky zaměstnání, dohody,
ČR, dovolená mateřská, úrazy pracovní
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ČR
Změny v pojistném na sociální zabezpečení av nemocenském pojištění od 1.
února 2018 - 1. část / Květoslava Cimlerová, Šárka Chotěborská.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.3 (2018),
s. 7-10.
Deskriptory: zab. sociální, zab. nemocenské, pojistné, zákonodárství, ČR
ČR
Návaznost zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění / Antonín Daněk.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.3 (2018),
s. 10-13.
Deskriptory: pojištění zdravotní, poměr pracovní, dohody, podmínky nároku, základ vyměřovací, ČR
ČR
Zdravotní pojištění - když zaměstnáte starobního důchodce / Antonín Daněk.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.3 (2018),
s. 14-19.
Deskriptory: pojištění zdravotní, důchodci pracující, poměr pracovní, dohody, základ vyměřovací, práce-důchodci, ČR, pojistné-výše
ČR
Nová výše záloh OSVČ po podání Přehledu za rok 2017 v příkladech / Antonín
Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.3 (2018), s. 33-35.
Na několika příkladech jsou rozvedeny jednotlivé situace s ohledem na skutečnost, zda se
na OSVČ povinnost placení minimálních záloh na zdravotní pojištění vztahuje, či nikoliv.
Deskriptory: pojištění zdravotní, samostatní, ČR, výpočet, pojistné-výše
ČR
Dočasná neschopnost uchazeče o zaměstnání / Jaroslav Stádník, Petr Kieler.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.3 (2018), s. 36-40.
Deskriptory: uchazeči o práci, neschopnost pracovní, stav zdravotní, zab. nemocenské,
kontrola, ČR, úřady práce
ČR
Prioritním úkolem je vyřešit situaci v lékařské posudkové službě.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.3 (2018), s. 2.
K problematice lékařské posudkové služby vytvořila ministryně práce a sociálních věcí pracovní skupinu, která by měla navrhnout a realizovat řízení lékařské posudkové služby
včetně organizačních a systémových změn.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32997/Prace_socpol_03_18.pdf
Deskriptory: služba posudková, lékařství posudkové, ČR, koncepce budoucí
ČR
Kontrolní činnost zdravotních pojišťoven / Antonín Daněk .
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.4 (2018),
s. 12-15.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, orgány správní, kontrola
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ČR
Studenti starší 26 let a jejich výdělečná činnost ve zdravotním pojištění / Antonín
Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.4 (2018), s. 35-38.
Deskriptory: studenti, zaměstnanci, samostatní, pojištění zdravotní, pojistné-výše, základ
vyměřovací, ČR
ČR
Vše o Přehledech zaměstnavatele ve zdravotním pojištění / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.4 (2018), s. 32-35.
Na základě zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění je zaměstnavatel povinen
měsíčně podávat Přehledy o platbě pojistného všem zdravotním pojišťovnám, u kterých
jsou pojištěni jeho zaměstnanci. Jsou uvedeny některé ze zásad bezprostředně souvisejících s posuzováním zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění.
Deskriptory: pojištění zdravotní, zaměstnavatelé, agenda pojišťovací, správa, ČR
ČR
Vše o Přehledech zaměstnavatele ve zdravotním pojištění / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.4 (2018), s. 32-35.
Článek informuje o povinnostech zaměstnavatele při předkládání měsíčních Přehledů o
platbě pojistného zaměstnavatele zdravotním pojišťovnám a chybách, kterých se při vyplňování Přehledů dopouští.
Deskriptory: pojištění zdravotní, zaměstnavatelé, pojistné, agenda pojišťovací, správa, ČR

DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ
Švédsko
Rodičovský příspěvek a přídavek na dítě ve Švédsku / Dana Hobzová.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.3 (2018), s. 14-18. - tab.
V článku jsou uvedeny druhy dávek a jejich výše pro rodiny s nezaopatřenými dětmi ve
Švédsku - mateřská dovolená, rodičovská dovolená, mateřský příspěvek, rodičovský příspěvek a prídavek na dítě s jejich variantami.
Dostupné
z:
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/E274B02E-E928-4986-BF104D3224EC4BC9/20893/NP_3_2018_1419.pdf
Deskriptory: zab. v mateřství, dovolená mateřská, dovolená otcovská, dovolená rodičovská, příspěvek rodičovský, přídavky rodinné, Švédsko, systém
ČR
Dávka otcovské poporodní péče / Jan Přib.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.3 (2018), s. 23-25.
Informace o nové dávce, která je zavedena od 1. února 2018.
Deskriptory: dovolená otcovská, zab. nemocenské, politika populační, podmínky nároku,
výše, souběh, náhrada mzdy, zákonodárství, ČR, dávky
ČR
Za první měsíc požádalo o otcovskou přes 2 100 tatínků.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.4 (2018), s. 2.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33197/Prace_socpol_04_18.pdf
Deskriptory: dovolená otcovská, otcové, dávky, zab. nemocenské, ČR
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mezinárodní
Srovnání zemí OECD podle délka otcovské dovolené.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.4 (2018), s. 37. - tab.
V tabulce jsou uvedeny země OECD podle délky otcovské dovolené a její výše v procentech
z běžné mzdy.
Deskriptory: dovolená otcovská, OECD, Mezinárodní, zab. nemocenské, výše

ÚRAZOVÉ ZABEZPEČENÍ
ČR
Bolestné - rozdílné nároky podle pracovního a občanského práva a jejich dědění
/ Richard W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.4 (2018), s. 22-26.
Deskriptory: úrazy pracovní, choroby z povolání, náhrada škody, právo občanské, právo
pracovní, ČR
ČR
Vybrané aspekty odškodňování pracovních úrazů / Věra Hrouzková.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.4 (2018),
s. 2-7.
Příklady posuzování, zda se o pracovní úraz jedná, či nejedná.
Deskriptory: ČR, úrazy pracovní, kompenzace, právo pracovní

SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
ČR
Připravuje
se
nová
sociální
služba:
tzv.
ošetřovatelské
domovy.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.3 (2018), s. 2.
Ministerstvo práce a sociálních věcí má v úmyslu zavést novou sociální službu - tzv. ošetřovatelské domovy, které umožní větší provázanost sociální a zdravotní péče. Připravený
návrh novely řeší i financování a organizaci koordinovaného systému, jenž bude jasně definován jak pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb, tak i pro osoby, kterým
budou tyto služby poskytovány.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32997/Prace_socpol_03_18.pdf
Deskriptory: služby sociální, péče sociálně zdravotní, ústavy, péče zdravotní-ústavy, péče
dlouhodobá, financování
ČR
Diskriminace ve vzdělávání / Veronika Bazalová.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.6, č.13 (2018), s. 10-11. - obr.
Role sociálních pracovníků při ochraně klientů před diskriminací v oblasti školství. Kazuistika.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, školství, diskriminace, postižení-děti
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mezinárodní
Pojetí kontroly z perspektivy klienta sociální práce / Radka Janebová, Zuzana Truhlářová.
In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Roč.20, č.1 (2018), s. 65-73. - lit.
Příspěvek se zabývá otázkou kontroly v sociální práci z pohledu klienta. Analyzuje, jak
česká a zahraniční literatura rozumí a popisuje činnosti kontroly z perspektivy klienta.
Dostupné z: http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/clanky/1~2018/1291-pojeti-kontrolyz-perspektivy-klienta-socialni-prace
Deskriptory: práce sociální, kontrola, motivace, výzkum, práva lidská, Mezinárodní
ČR
Díky šetřením se významně uspoří na dávkách v hmotné nouzi.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.3 (2018), s. 3.
Zaměstnanci Úřadu práce ČR provedli od srpna 2014 do konce roku 2017 přes 570 tisíc
sociálních šetření a šetření na místě za účelem zjištění podmínek, opravňujících žadatele k
nároku na některou z dávek v hmotné nouzi. Přímým efektem sociálních šetření a zjištění
o neoprávněnosti pobírání dávky byla úspora jen v roce 2017 přes 37 milionů Kč.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32997/Prace_socpol_03_18.pdf
Deskriptory: nouze hmotná, dávky, uchazeči o práci, příspěvek na živobytí, doplatek na
bydlení, mimořádná okamžitá pomoc, kontrola, úřady práce, zneužívání dávek
ČR
Systémový projekt zvýší prestiž povolání pracovníka v sociálních službách.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.3 (2018), s. 4.
Hlavním cílem projektu Vzdělávání pracovníků v sociálních službách je podpořit pracovníky
v sociálních službách prostřednictvím kvalitního dalšího vzdělávání. Jednou z hlavních aktivit projektu je komplexní analýza současného systému dalšího vzdělávání těchto pracovníků a na jejím základě návrhy koncepčních a legislativních změn.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32997/Prace_socpol_03_18.pdf
Deskriptory: práce sociální, pracovníci sociální, prestiž povolání, služby sociální, vzdělávání
celoživotní, projekty, ČR
ČR
Komplexní péče o osoby s apalickým syndromem v domově pro osoby se zdravotním postižením v České rpublice / Marie Špiláčková, Uršula Michníková.
In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Roč.20, č.1 (2018), s. 92-101. - lit.
Příspěvek analyzuje podmínky komplexní péče osobám s apalickým syndromem v domově
pro osoby se zdravotním postižením. Naplnění cíle proběhlo pomocí kvalitativního výzkumu
s využitím polostrukturovaných rozhovorů a za asistence poznatků získaných studiem dostupné literatury.
Dostupné
z:
http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/clanky/1~2018/1289-komplexnipece-o-osoby-s-apalickym-syndromem-v-domove-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenimv-ceske-republice
Deskriptory: služby sociální, péče sociálně zdravotní, péče dlouhodobá, ústavy, postižení,
ČR
ČR
Spirituálně senzitivní sociální práce / Honza Kaňák.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.6, č.13 (2018), s. 7-8.
Deskriptory: ČR, práce sociální, metody, pracovníci sociální, náboženství
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ČR
Sociální zemědělství a sociální farma jako prostor pro sociální práci. 2.díl / Eliška
Hudcová.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.6, č.13 (2018), s. 5-6. - lit.
Teoretické ukotvení sociálního zemědělství do konceptuálního rámce Green Care. Nejčastější cílové skupiny. Role sociálních pracovníků jako klíčových osob pro doprovod potřebných
lidí na cestě při naplňování jejich individuálních potřeb.
Deskriptory: ČR, zemědělství, ekonomika sociální, práce sociální, skupiny znevýhodněné

ČR
Sociální práce a podpora neformálně pečujících / Leona Svobodová.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.6, č.13 (2018), s. 8-9. - lit.
Neformální péče je významným segmentem dlouhodobé péče o klienty v přirozeném
prostředí. Počet neformálních pečujících se pohybuje v ČR mezi 250 - 300 000. Podpůrná
role sociální práce v této oblasti a opatření na podporu pečujících osob.
Deskriptory: ČR, pečovatelé, péče o osobu blízkou, péče zdravotní domácí, péče dlouhodobá, práce sociální, pracovníci sociální
ČR
Spolupráce mezi sociálními pracovníky a lékaři: role profesní socializace / Jana
Havlíková.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.6, č.13 (2018), s. 12-13. - lit.
Poznatky z výzkumu o mezioborové spolupráci mezi sociálními pracovníky a posudkovými
lékaři v rámci agendy příspěvku na péči.
Deskriptory: ČR, VÚPSV, práce sociální, pracovníci sociální, zdravotníci, služba posudková,
kariéra profesionální, příspěvek na péči, služby sociální
ČR
Sociální práce s mnohoproblémovými rodinami / Vanda Gradková.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.6, č.13 (2018), s. 14-16. - lit.
Stanovení cílů sociální práce s mnohoproblémovými rodinami jako součást intervenčních
postupů (sociálních služeb, poradenství, metod sociální práce)
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, rodina problémová, metody, služby
sociální, poradenství sociální
ČR
Kdo je sociální kurátor? / Zbyněk Vočka.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.6, č.13 (2018), s. 17-19. - obr.
Deskriptory: ČR, práce sociální, služby sociální, pracovníci sociální, definice, teorie
ČR
Kam se poděla léčebná rehabilitace v pobytových zařízeních sociálních služeb?
/Petr Haluza.
In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718. - Roč.14, č.1 (2018), s. 8-9.
Dostupné z: http://www.rezidencnipece.cz/archiv/casopis/1801.pdf
Deskriptory: služby sociální, ústavy, péče zdravotní, péče zdravotní-ústavy, rehabilitace
léčebná, péče sociálně zdravotní, ČR, péče lázeňská
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ČR
Podle VOP je péče v léčebnách pro dlouhodobě nemocné katastrofální! / Ladislav
Průša.
In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718. - Roč.14, č.1 (2018), s. 12-13.
Komentář ke zprávě veřejné ochránkyně práv o situaci v léčebnách pro dlouhodobě nemocné.
Dostupné z: http://www.rezidencnipece.cz/archiv/casopis/1801.pdf
Deskriptory: péče dlouhodobá, péče sociálně zdravotní, ústavy, práva lidská, staří, zdravotnictví, nemocní, ČR, VÚPSV
ČR
Aktuální stanoviska MPSV v oblasti sociálních služeb.
In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718. - Roč.14, č.1 (2018), s. 2-3.
Výkladová stanoviska příslušných útvarů MPSV k aktuálním skutečnostem - k zákonu o
pohřebnictví a k výplatě dávek příspěvku na živobytí formou typizovaných poukázek.
Dostupné z: http://www.rezidencnipece.cz/archiv/casopis/1801.pdf
Deskriptory: příspěvek na živobytí, služby sociální, MPSV, ČR, dávky, výplata-způsob, nouze hmotná
ČR
Standardy kvality: Dobrý sluha, ale zlý pán / Lenka Kaplanová.
In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718. - Roč.14, č.1 (2018), s. 10-11.
Rozhovor s geriatrem MUDr. Zdeňkem Kalvachem o standardech kvality, inspekcích, veřejném ochránci práv, sociálních službách a zdravotní péči pro seniory a nemocné.
Dostupné z: http://www.rezidencnipece.cz/archiv/casopis/1801.pdf
Deskriptory: služby sociální, péče sociálně zdravotní, ústavy, standardy, kvalita sociálních
služeb, ČR, staří, nemocní, práva lidská
ČR
Impacts of an ageing population on social systems - selected issues [Dopady stárnutí populace na sociální systémy - vybrané otázky] / Ladislav Průša.
In: Proceedings of 15th International Conference Economic Policy in the European Union
Member Countries / L. Filipová et al. (eds.). - ISBN 978-80-248-4155-7. - Ostrava : VŠBTU Ostrava, (2018), s. 211-225. - lit., obr., tab. - konference: 8.-10.11.2017.
Stárnutí obyvatelstva má dopad na všechny sociální systémy. Cílem tohoto příspěvku je
charakterizovat dopady stárnutí populace na sociální služby a systémy zdravotní péče v
ČR. To jsou ty systémy, které budou nejvíce zasaženy rostoucím počtem lidí v postproduktivním věku. U sociálních služeb byl vypracován odhad vývoje počtu příjemců příspěvku na
péči do roku 2030 na základě analýzy vývoje počtu příjemců této sociální dávky podle
pohlaví, věku a stupně závislosti v období 2007 až 2016; pro zdravotní péči byl sestaven
odhad očekávaných výdajů zdravotních pojišťoven na zdravotní péči na základě analýzy
vývoje výdajů na zdravotní péči ze strany zdravotních pojišťoven rozdělených podle pohlaví
a věku klientů. Výpočty jasně ukazují, že oba tyto systémy nejsou připraveny řešit
důsledky stárnutí populace, a proto by se měla nyní začít hledat nová řešení, která by
pomohla zajistit, aby sociální služby i zdravotní péče i nadále poskytovaly klientům stávající
standard v nadcházejícím období.
Deskriptory: ČR, služby sociální, péče zdravotní, stárnutí, příspěvek na péči, pojištění zdravotní, VÚPSV
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ČR
Nová projekce vývoje počtu příjemců příspěvků na péči v ČR do roku 2030 / Ladislav Průša.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - Roč.60, č.1 (2018), s. 49-60. - lit., tab., grafy, příl.
Na základě aktuálních údajů o čerpání příspěvku na péči podle pohlaví, věku a míry závislosti v letech 2010-2016 je nově kvantifikován očekávaný vývoj počtu příjemců těchto
příspěvků do roku 2030 a nastíněna očekávaná potřeba služeb sociální péče. V tabulkách
je uveden vývoj výdajů na sociální služby, vývoj počtu příjemců příspěvku na péči a jejich
struktury v letech 2007-2016 a očekávaný vývoj počtu příjemců příspěvku na péči podle
věku a podle míry závislosti do roku 2030.
Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/61449042/prusa.pdf/71e31cff-a2e44267-a72f-96afede9d40f?version=1.0
Deskriptory: příspěvek na péči, výdaje sociální, stárnutí, metody, výpočet, služby sociální,
vývoj, výdaje, VÚPSV, financování
SR
Akivizácia kognitívnych funkcií u seniorov počas individuálnej a skupinovej intervencie v inštitucionálnom prostredí / Barbora Kováčová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.2 (2018), s. 22-38. - lit.,
tab.
Příspěvek prezentuje ergoterapeutický program a zamýšlí se nad jeho využíváním sociálními pracovníky a jinými odborníky v sociálních službách v zařízeních pro seniory. Na základě výsledků výzkumu zdůrazňuje význam ergoterapie v aktivaci seniorů a s tím souvisejícím zajištěním kvality jejich života.
Deskriptory: staří, rehabilitace, ústavy, práce sociální, pracovníci sociální, výzkum
ČR
"Pomoc" a "kontrola" v poradenské praxi sociálních pracovníků z pohledu
přístupu zaměřeného na řešení / Leoš Zatloukal, Lenka Tkadlčíková.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.2 (2018), s. 39-62. - lit.,
obr.
Deskriptory: práce sociální, poradenství, pracovníci sociální
ČR
Už několikátý rok klesá objem vyplacených dávek v hmotné
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.4 (2018), s. 1.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33197/Prace_socpol_04_18.pdf
Deskriptory: nouze hmotná, dávky, práce sociální, příspěvek na živobytí, ČR

nouzi.

Finsko
The Work-Related Well-Being of Social Workers in Relationship-Based Settings:
A Literature-Based Exploration of the Importance of Impaired Work-Related
Well-Being on Case Outcomes [Pracovní pohoda sociálních pracovníků v nastaveních
založených na vztazích: na literatuře založený průzkum významu zhoršeného pracovní pohody na případových výsledcích] / Andreas Baldschun.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.1 (2018), s. 5-18. - lit.,
tab.
Cílem tohoto článku je prozkoumat vztah mezi pracovníky a klienty jako styčné plochy
mezi sociálními pracovníky a jejich klienty a propojení nálezů s klíčovými pojmy používanými pro popis mentální úzkosti sociálních pracovníků.
Dostupné z: http://www.socialniprace.cz/soubory/sp1-2018_web-180228092327.pdf
Deskriptory: Finsko, práce sociální, pracovníci sociální, kvalita pracovního života
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ČR
Implementation of Community Work in a Socially Excluded Locality as Viewed by
Its Participants [Implementace komunitní práce v sociálně vyloučené lokalitě, jak ji vidí
její účastníci] / Zuzana Stanková, Alice Gojová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.1 (2018), s. 19-35. - lit.,
tab.
Hlavním tématem tohoto článku je metoda komunitní práce a implementace jejího modelu
komunitního rozvoje v sociálně vyloučené lokalitě v okrese Frýdek-Místek. Příspěvek se
zabývá problematikou prostorového vyloučení a představuje komunitní práci jako metodu
používanou v sociální práci, která zvyšuje schopnost účastníků zlepšit svůj život a usnadňuje sociální změny ve prospěch znevýhodněných skupin. Cílem kvalitativního výzkumu
bylo porozumět tomu, jak jednotlivé subjekty komunitní práce interpretují implementaci
metody.
Dostupné z: http://www.socialniprace.cz/soubory/sp1-2018_web-180228092327.pdf
Deskriptory: ČR, práce sociální, skupiny znevýhodněné, metody, vyloučení sociální

ČR
Self-Development Method in Social Work: Key Elements and Its Applied Aspects
with Disadvantaged Youth [Metoda vlastního vývoje v sociální práci: Klíčové prvky a
její aplikované aspekty se znevýhodněnou mládeží] / Marija Wazi.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.1 (2018), s. 36-52. - lit.
Dostupné z: http://www.socialniprace.cz/soubory/sp1-2018_web-180228092327.pdf
Deskriptory: ČR, práce sociální, skupiny znevýhodněné, mládež
ČR
To What Extent Are Social Services in the Ostrava Region Available to Senior Citizens? [Do jaké míry jsou sociální služby v ostravské regionu dostupné pro seniory?]
/Miroslava Mošová, Martina Pulkertová, Oldřich Chytil.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.1 (2018), s. 53-66. - lit.
Předkládaný příspěvek se zaměřuje na dostupnost sociálních služeb pro starší lidi na Ostravsku s cílem prozkoumat, do jaké míry jsou sociální služby dostupné starším občanům.
Dostupné z: http://www.socialniprace.cz/soubory/sp1-2018_web-180228092327.pdf
Deskriptory: ČR, služby sociální, staří, regiony

POSTIŽENÍ OBČANÉ
ČR
Zahrnutí nepřímé pedagogické činnosti do práce asistentů pedagoga / Zbyněk
Němec, Lea Květoňová, Vanda Hájková, Iva Strnadová.
In: Speciální pedagogika. - ISSN 1211-2720. - Roč.127, č.3-4 (2017), s. 201-209. - lit.,
tab.
Článek charakterizuje profesi asistenta pedagoga s důrazem na její pojetí v současném
systému podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v
České republice. Autoři prezentují vybraná data z vědeckého výzkumu zaměřeného na
profesi asistentů pedagoga v základních školách.
Deskriptory: postižení-děti, vzdělávání, asistence osobní, žáci, výzkum, ČR
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ČR
Etické aspekty výzkumu zahrnujícího osoby s mentálním poškozením / Jana Bernoldová, Iva Strnadová, Zdeňka Adamčíková.
In: Speciální pedagogika. - ISSN 1211-2720. - Roč.27, č.3-4 (2017), s. 210-224. - lit.
Cílem článku je přispět ke zlepšení praxe v oblasti etických aspektů výzkumu zahrnujícího
osoby s mentálním postižením prostřednictvím předložené případové studie. Jsou prezentovány vhodné nástroje přispívající ke zvýšení srozumitelnosti výzkumu a ochraně osob s
mentálním poškozením. Autorky článku realizovaly výzkumný projekt, jehož cílem bylo
popsat faktory ovlivňující rodičovství žen s mentálním postižením a analyzovat formální a
neformální podporu mateřské role pro ženy s mentálním postižením.
Deskriptory: postižení mentálně, výzkum, ženy, matky, rodičovství, metody, ČR
ČR
Firmám se vyplatí zaměstnat osoby se zdravotním postižením.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.3 (2018), s. 3.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32997/Prace_socpol_03_18.pdf
Deskriptory: práce-postižení, politika zaměstnanosti, práce chráněná, financování, plnění
náhradní, rehabilitace pracovní, ČR
ČR
Volání velkoměsta / Radek Musílek.
In: MŮŽEŠ. - ISSN 1213-8908. - č.4 (2018), s. 10-12. - obr.
Problémy s bezbariérovým bydlením postižených v menších městech. Podmínky k získání
bezbariérového bytu.
Deskriptory: postižení, bydlení, bydlení chráněné, bariéry, ČR
ČR
Fenomén "inkluzivní dobrovolnictví": výzkum dobrovolnické činnosti osob s
postižením / Aneta Marková.
In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Roč.20, č.1 (2018), s. 49-58. - lit.
Dobrovolnická činnost může hrát významnou úlohu v procesu vzdělávání a následného
zapojování osob s postižením do nového sociokulturního prostředí. V souvislosti s tím se v
posledních letech objevuje termín inkluzivní dobrovolnictví, který má podpořit snahy společnosti o dosažení inkluze. Článek představuje inkluzivní dobrovolnictví, které se v poslední době objevuje ve výzkumech odborníků rozličných společenskovědních disciplín a
informuje o realizaci a výsledcích výzkumného šetření "Dobrovolnictví a dobrovolnická činnost osob s postižením".
Dostupné
z:
http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/clanky/1~2018/1283-fenomen%E2%80%9Einkluzivni-dobrovolnictvi%E2%80%9C-vyzkum-dobrovolnicke-cinnostiosob-s-postizenim
Deskriptory: postižení, činnost dobrovolná, práce sociální, výzkum, ČR
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STAŘÍ LIDÉ
ČR
"Neviditelné" drama / Zdeněk Jirků.
In: MŮŽEŠ. - ISSN 1213-8908. - č.4 (2018), s. 13-15.
Příspěvek popisuje problémy, které přináší stárnutí obyvatelstva v oblasti zdravotnictví,
sociálního systému, bydlení. Představuje web Neztratit se ve stáří, který shrnuje podstatné
informace pro seniory a jejich příbuzné, odkazuje na instituce, které nabízejí pomoc, linky
pomoci i spojení na poskytovatele sociálních služeb.
Deskriptory: stárnutí, staří, poradenství, pomoc sociální, psychologie, ČR, organizace neziskové, činnost dobrovolná, služby sociální
ČR; mezinárodní
Stárnutí obyvatelstva versus ekonomická aktivita seniorů / Pavel Kaczor, Michal
Kaczor.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.2 (2018), s. 7-21. - lit.,
obr., tab.
Článek rekapituluje základní trendy demografického vývoje v ČR do roku 2100 a na jejich
základě identifikuje hlavní oblasti rizik, které z tohoto vývoje mohou pro ČR vyplývat. Autoři se zaměřují také na oblast možné eliminace negativních dopadů plynoucích z očekávaného demografického vývoje, stejně jako z fenoménu obecného stárnutí populace.Text
hledá odpovědi na otázku, jakým způsobem se očekávané demografické trendy v ČR odrazí
v sociálním systému, potažmo v sociální práci.
Deskriptory: staří, stárnutí, demografie, práce-staří, porodnost, populace ekonomicky aktivní, ČR, Mezinárodní, vývoj, práce sociální
EU
Pečovatelské domovy pro starší osoby v Evropě: veřejné i soukromé, neziskové i
ziskové / Daniel Molinuevo, Robert Anderson.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.12, č.2 (2018), s. 24-30. - tab.
Studie poskytuje přehled o službách ve veřejném i soukromém sektoru v evropských
zemích. Jsou uvedeny jejich odlišnosti, a to z hlediska kvality, dostupnosti a účinnosti služeb. Vzhledem k tomu, že počet soukromých poskytovatelů se zvyšuje, finanční náklady
budou pro uživatele překážkou, pokud nedojde ke zvýšení veřejné finanční podpory těchto
služeb.
Deskriptory: EU, staří, péče dlouhodobá, ústavy, zařízení sociálních služeb, služba pečovatelská, sektor soukromý, sektor veřejný, organizace neziskové, kvalita, kvalita sociálních
služeb
ČR
Issue connected with senior citizens and an aging population [Problematika vztahující se ke starým občanům a stárnutí populace] / Jana Godarová.
In: Proceedings of 15th International Conference Economic Policy in the European Union
Member Countries / L. et al. (eds.) Filipová. - ISBN 978-80-248-4155-7. - Ostrava : VŠBTU Ostrava, (2018), s. 85-96. - lit., obr., tab., příl. - konference: 8.-10.11.2017.
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Problémy týkající se starších občanů a stárnutí populace budou z dlouhodobého hlediska
vyžadovat větší pozornost. Nelze se vyhnout řešení tohoto problému. V roce 2050 se podíl
osob ve věku 65 let a více v ČR odhaduje na 32,2 %. Systémový přístup k vytváření
programů aktivního stárnutí má přímý dopad na zlepšování kvality života místních komunit
a vyvážený rozvoj sociálně odpovědné společnosti. Cílem programů aktivního stárnutí na
úrovni obcí by mělo být zajištění prodloužení aktivního života v souladu s hodnotami a
způsobem života seniorů. Na základě analýzy vlastního dotazníkového šetření v kombinaci
s údaji EU-SILC 2015 byly identifikovány hlavní bariéry bránící obecním aktivitám ve
vztahu k seniorům: zdravotní stav, nákladová/finanční situace a překvapivě nedostatek
volného času.
Deskriptory: ČR, stárnutí aktivní, staří, obce, VÚPSV

PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY
ČR
Kurátor pro děti a mládež versus sociálně-právní ochrana dětí / Vanda Gradková.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.3 (2018), s. 1-6. - lit.
Deskriptory: ČR, děti problémové, mládež problémová, ochrana sociálně-právní, práce sociální
ČR
Poznámky k procesnímu opatrovnictví nezletilých (1.) / Adam Křístek.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.3 (2018), s. 7-11. Pokrač.
Účel jmenování opatrovníka. Obecně k výběru osoby kolizního opatrovníka. Postavení
(práva a povinnosti) kolizního opatrovníka.
Deskriptory: ČR, opatrovnictví, zákonodárství, řízení soudní
ČR
Střídavá péče s odlišným rozdělením péče / Pavel Rusý.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.3 (2018), s. 18-21. - tab.
Možné varianty úprav asymetrické střídavé péče.
Deskriptory: ČR, rozvody, rodičovství, zákonodárství, řízení soudní, právo občanské
ČR
Lidská práva dětí v pěstounských rodinách a ZDVOP a jejich sledování pověřenými osobami a inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany Úřadu práce (1.)
/Martin Doležal.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.3 (2018), s. 21-24. Pokrač.
Deskriptory: ČR, děti, práva lidská, ochrana sociálně-právní, výchova mimo vlastní rodinu,
péče pěstounská, kontrola, úřady práce
ČR
Financování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se musí změnit.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.3 (2018), s. 2.
Setkání expertů k problematice zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc jednalo zejména o financování systému péče o ohrožené děti a kapacitě těchto zařízení.Dostupné z:
https://www.mpsv.cz/files/clanky/32997/Prace_socpol_03_18.pdf
Deskriptory: děti ohrožené, ochrana sociálně-právní, ústavy, financování, služby sociální,
zařízení sociálních služeb, ČR
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ČR
Co natropí špatný soudce a špatný advokát? / Daniela Kovářová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.4 (2018), s. 1-4.
Řešení rodinných konfliktů a vliv průběhu právního zastupování.
Deskriptory: ČR, právo rodinné, rodina problémová, řízení soudní, opatrovnictví
ČR
Rozčarovaný rodič aneb První soudní pře o výživné potomka. Kam zmizel reálný
život při rozhodování o výživném? / Barbora Gaveau.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.4 (2018), s. 5-7.
Autorka se zamýšlí nad některými praktickými otázkami rozhodování opatrovnických soudů
o výživném nezletilých v ČR.
Deskriptory: ČR, právo rodinné, výživné, řízení soudní, opatrovnictví
ČR
Poznámky k procesnímu opatrovnictví nezletilých (2.) / Adam Křístek.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.4 (2018), s. 8-11.
Některé sporné otázky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
Deskriptory: ČR, opatrovnictví, řízení soudní, děti, ochrana sociálně-právní, zákonodárství
ČR
"Odklony" ze společného jmění manželů / Jana Dvořáková Závodská.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.4 (2018), s. 12-14.
Deskriptory: ČR, právo občanské, manželství, rozvody, řízení soudní
ČR
Judikatura Ústavního soudu k opatrovnické agendě obecných soudů za rok 2017
/ Lenka Pekařová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.4 (2018), s. 15-19.
Přehled judikatury Ústavního soudu ČR k opatrovnické agendě obecných soudů za rok
2017. Otázky manželství, otcovství, péče o děti a výživné pro děti.
Deskriptory: ČR, opatrovnictví, zákonodárství, řízení soudní, výživné, manželství, právo
rodinné, rozvody
SR
Intergenerational Solidarity from the Perspective of Different Generations [Mezigenerační solidarita z pohledu různých generací] / Nadežda Kovalčíková, Andrea Bánovčinová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.1 (2018), s. 67-83. - lit.
Studie je zaměřena na identifikování vlivu vybraných faktorů na vnímání mezigenerační
solidarity z pohledu tří generací. Mezigenerační solidarita představuje důležitý aspekt fungování rodiny z pohledu všech generací, zejména dnes, když je rodina konfrontována s
mnoha problémy, které vnitřně rodinu mění, a kde se také mění vnější pohled na rodinu.
Navzdory této skutečnosti zůstává rodinné zázemí primárním prostředím v případě speciální potřeby, v níž se rodina ocitá.
Dostupné z: http://www.socialniprace.cz/soubory/sp1-2018_web-180228092327.pdf
Deskriptory: SR, solidarita, rodina, skupiny věkové
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ČR
Lidská práva dětí v pěstounských rodinách a ZDVOP a jejich sledování pověřenými osobami a inspekcí poskytování sociálně-právní ochrany Úřadu práce / Martin Doležal.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.4 (2018), s. 20-23.
Deskriptory: ČR, děti, ochrana sociálně-právní, práva lidská, zákonodárství, pěstouni, výchova mimo vlastní rodinu

SPOLEČENSKY NEPŘIZPŮSOBENÍ OBČANÉ
ČR
Sociálně vyloučené lokality z pohledu sociodemografických ukazatelů / Laco
Toušek, Václav Walach, Petr Kupka, Ondřej Plachý, Kateřina Tvrdá, Ľubomír Lupták, Alica
Brendzová.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - Roč.60, č.1 (2018), s. 21-35. - lit., tab.
Na základě primárních dat získaných z viktimizačního šetření jsou představeny vybrané
sociodemografické charakteristiky populace, která bydlí v tzv. sociálně vyloučených lokalitách (rodinný stav, vzdělání, ekonomický status jedince a jeho domácnosti, typ bydlení,
počet členů domácnosti, délka bydlení na stávající adrese, národnostní/etnická sebeidentifikace) a srovnány s populací, která žije vně těchto lokalit i s celkovou populací ČR.
Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/61449042/tousek.pdf/33fe03414e3c-4bd1-911e-731f04d7be08?version=1.0
Deskriptory: vyloučení sociální, nepřizpůsobení, výzkum, situace ekonomická, bydlení,
příjmy, skupiny etnické, chudoba, šetření, ČR, situace sociální

CIZINCI
mezinárodní
Migrace a porod: sociální aspekty prolínání dvou životních změn ve výzkumu perinatálního zdraví žen / Alena Pařízková, Ema Hrešanová, Alena Glajchová.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288. - Roč.54, č.1
(2018), s. 63-99. - lit.
Stať mapuje stav bádání v oblasti perinatálního zdraví migrantek na základě 124 studií a
výzkumných zpráv, jež spadají do interdisciplinárního pole sociálně zdravotních věd. Autorky se zaměřují na studie, jež se zabývají perspektivami a zkušenostmi migrantek s
těhotenstvím a porodem v cizí zemi a souvislostem mezi migrací a perinatálním zdravím.
Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/193-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-1-2018/3780
Deskriptory: cizinci, ženy, porodnost, péče sociálně zdravotní, péče zdravotní, matky, situace sociální, Mezinárodní, stav zdravotní
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EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ
ČR
Švarcsystém ve světle judikatury soudního dvora EU / Jakub Halíř.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.3 (2018), s. 41-44.
Deskriptory: samostatní, podnikání soukromé, ekonomika skrytá, ČR, EU, zaměstnanost
skrytá, práce-samostatní
uložené 2140
V. Británie, USA, Čína, ČR
Financování SME pomocí P2P úvěrů v České republice a v dalších vybraných státech / Lenka Říhová.
In: Rozvoj ekonomie - výsledky výzkumu doktorandů /Helísek, Mojmír (ed.). Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017. 13 s., lit., tab. - ISBN 978-80-7408-156-9. sborník konference (CD): 16.5.2017, Praha, národní. - ISBN 978-80-7408-156-9.
Konkurenceschopné mikropodniky a malé a střední podniky (SME) jsou nedílnou součástí
dobře fungujícího tržního hospodářství. Tyto podnikatelské subjekty mají s ohledem na
svou samostatnost a flexibilitu schopnost uspokojit individuální požadavky, které jsou často
finančně nezajímavé a nedosažitelné pro větší podniky. Klíčovou otázkou pro SME ovšem
zůstává jejich financování. Rozvoj technologií přinesl novou formu financování a to P2P
úvěry. Cílem této práce je identifikace specifik vývoje trhu P2P úvěrů pro SME ve vybraných
zemích světa. Mezi posuzovanými zeměmi je Velká Británie jako země, kde P2P platformy
vznikly, USA, Čína a Česká republika, kde se začaly využívat P2P platformy až od roku
2011.
Deskriptory: V. Británie, USA, Čína, ČR, podniky malé a střední, financování, půjčky,
VÚPSV

PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY
ČR
Kdo hradí povinnou vstupní lékařskou prohlídku uchazeče o zaměstnání? / Richard
W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.3 (2018), s. 26-28.
Deskriptory: uchazeči o práci, stav zdravotní, kontrola, zaměstnavatelé, právo pracovní,
poměr pracovní, ČR, lékařství pracovní
ČR
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě / Oldřich Kolínský.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.3 (2018),
s. 24-27.
Deskriptory: bezpečnost práce, zdraví, podmínky pracovní, kontrola, ČR
ČR
Nadbytečnost zaměstnance a doba určitá / Petr Bukovjan.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.3 (2018),
s. 28-29.
Deskriptory: právo pracovní, ukončení zaměstnání, práce netypická, poměr pracovní, ČR
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ČR
Zdanění příjmu zahraničních pracovníků v ČR / Lenka Jehličková, Lukáš Moravec.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.3 (2018), s. 7-14.
Deskriptory: práce-cizinci, cizinci, daně z příjmu, vysílání pracovníků, pracovníci v zahraničí, zaměstnávání agenturní, ČR, pracovníci migrující
ČR
Rekvalifikaci loni absolvovalo přes 18 tisíc lidí.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.3 (2018), s. 1.
Úřad práce ČR nabízí uchazečům o zaměstnání zabezpečovací rekvalifikační krzy. Jsou popsány podmíky a předpoklady, které musí zájemce splnit, aby byl zařazen do kurzu, který
je plně nebo částečně financován Úřadem práce ČR.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32997/Prace_socpol_03_18.pdf
Deskriptory: uchazeči o práci, politika zaměstnanosti, rekvalifikace, vzdělávání celoživotní,
financování, ČR
EU
Nejnižší minimální mzdu v EU mají Bulhaři.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.3 (2018), s. 8.
Srovnání úrovně minimální mzdy v jednotlivých zemích EU.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32997/Prace_socpol_03_18.pdf
Deskriptory: mzda minimální, EU, výše
EU
Polovina zaměstnanců v EU se v práci denně potýká se stresem.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.3 (2018), s. 7.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/32997/Prace_socpol_03_18.pdf
Deskriptory: podmínky pracovní, kvalita pracovního života, bezpečnost práce, neschopnost
pracovní, EU
ČR
Nejasnosti související se zahraničními pracovními cestami / Marie Salačová.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.4 (2018), s. 27-30.
Článek se zabývá defincí zahraničních pracovních cest, cestovními náhradmi a spornými
situacemi při jejich vyúčtování.
Dostupné
z:
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/FA8A0578-64D8-497C-B778B023D7F07EF8/21342/NP_4_2018_27.pdf
Deskriptory: náhrady cestovní, právo pracovní, ČR
ČR
Přestupky a následné sankce - I. část / Olga Bičáková.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.4 (2018), s. 16-18.
Jsou uvedeny některé případy, kdy jsou podle zákona o zaměstnanosti nedodrženy povinnosti fyzických a právnických osob, jako je zákaz diskriminace a porušení rovného zacházení, zprostředkování zaměstnání bez povolení, výkon nelegální práce a nesplnění oznamovací povinnosti. V případě jejich porušení hrozí sankce ve formě uložené pokuty.
Deskriptory: diskriminace pracovní, rovnost, zprostředkování práce, zaměstnanost skrytá,
inspekce práce, práce-cizinci, ČR
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EU; ČR
Labour costs in the European Union [Nákladyy práce v Evropské unii] / Vlastimil Beran.
In: Proceedings of 15th International Conference Economic Policy in the European Union
Member Countries / L. et al. (eds.) Filipová. - ISBN 978-80-248-4155-7. - Ostrava : VŠBTU Ostrava, (2018), s. 43-58. - lit., tab. - konference: 8.-10.11.2017, Kopřivnice.
Lidstvo dosáhlo stadia vývoje, v němž je lidská práce rychle nahrazována stroji. Přesto
zůstává potřeba lidské práce, pokud jde o výrobu zboží, tak i poskytování služeb. Náklady
na práci i nadále určují, co bude produkováno a kde. Tyto náklady ovlivňují konkurenceschopnost produktů, služeb a dokonce i jednotlivých států se zájmem o mezinárodní obchod. Tento příspěvek prezentuje výsledky konkurenceschopnosti faktoru produkce práce
v zemích EU za období 2010 až 2015. Výsledky byly sestaveny podle metodiky Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, schválené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR;
proto je kladen zvláštní důraz na postavení České republiky. Přestože je Evropská unie
partnerstvím jednotlivých států, jsou současně tyto země i nadále hospodářskými rivaly,
tj. konkurenty.
Deskriptory: EU, ČR, konkurenceschopnost, náklady práce, produktivita práce, VÚPSV
ČR
Risk of losing status of self-employed [Riziko ztráty postavení samostatně výdělečně
činné osoby] / Lenka Říhová.
In: Proceedings of 15th International Conference Economic Policy in the European Union
Member Countries / L. et al. (eds.) Filipová. - ISBN 978-80-248-4155-7. - Ostrava : VŠBTU Ostrava, (2018), s. 226-238. - lit., obr., tab. - konference: 8.-10.11.2017.
Příspěvek se zaměřuje na určení ztráty postavení samostatně výdělečně činné osoby. Riziko je měřeno výší částky, o kterou osoba samostatně výdělečně činná přichází, nebo na
druhé straně získává přechodem mezi postavením samostatně výdělečně činné osoby, zaměstnance a nezaměstnaného, který mění status dotyčného subjektu. Předpokladem pro
určení rizika ztráty postavení osoby samostatně výdělečně činné je předpoklad, že riziko
vzniká v případě, že alternativní použití faktoru předmětu, který byl předmětem samošetření, je nižší než u podnikatelské činnosti. Cílem příspěvku je proto určit úroveň
výdělku osob samostatně výdělečně činných, od které je ztráta postavení samostatně výdělečně činného rizikem.
Deskriptory: ČR, samostatní, příjmy, nezaměstnaní, zaměstnanci, VÚPSV
ČR
Přestupky na úseku zaměstnanosti / Olga Bičáková.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.12, č.2 (2018), s. 21-23.
Přehled o povinnostech, které pro zaměstnavatele a podnikatele zakotvuje zákon č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Výše pokut za jejich porušení.
Deskriptory: ČR, zaměstnanost, zákonodárství, inspekce práce, kontrola
ČR
Míra (ne)využití vzdělanostního potenciálu zahraničních pracovníků v Česku /Ondřej Valenta, Dušan Drbohlav.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.12, č.2 (2018), s. 2-10. - tab.,obr.,lit.
Článek se zaměřuje na problematiku míry využití vzdělanostního potenciálu (a v rámci ní
zejména "převzdělanosti") vysokoškolsky vzdělaných zahraničních pracovníků na českém
trhu práce. Výsledky analýzy ukazují, že míra využití vzdělanostního potenciálu zahraničních pracovníků se pohybuje okolo 70-80%, přičemž podíl i počet "převzdělaných" pracovníků od roku 2009 stoupá. Rozdíly v míře "převzdělanosti" se pak zásadně liší mezi zahraničními pracovníky na úrovni jednotlivých občanství.
Deskriptory: ČR, práce-cizinci, zaměstnanost, trh práce, cizinci, vzdělání dosažené, výzkum, statistika, vývoj
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ČR
Průměrný a pravděpodobný výdělek / Růžena Klímová.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.4 (2018),
s. 20-25.
Problematika je vysvětlena na příkladech.
Deskriptory: ČR, mzda průměrná, právo pracovní, definice, výpočet, příjmy
ČR
Evidence pracovní doby / Aleš Kalvoda.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.4 (2018), s. 30-31.
Na konkrétním případu, který se dostal až před Nejvyšší správní soud, jsou rozebrány
povinnosti zaměstnavatele a jejich porušování při evidenci pracovní doby.
Deskriptory: doba pracovní, kontrola, právo pracovní, ČR, inspekce práce
ČR
Specifikace rozdílů v interakci managementu a zaměstnanců s přihlédnutím na
genderové vztahy na pracovišti z pohledu psychologie práce / Marek Merhaut, Karel
Chadt.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.12, č.2 (2018), s. 16-21. - tab.,lit.
Vztahy na pracovišti. Psychologie práce. Ženy a muži v pracovním procesu z pohledu psychologie práce. Genderová problematika jako sociální konstrukt. Základní aspekty současných genderových rolí. Historie zaměstnanosti zohledňující aspekt gender v České republice. Reflexe současné situace na genderovou problematiku z pohledu psychologie práce.
Deskriptory: ČR, vztahy pracovní, zaměstnanci, zaměstnavatelé, psychologie práce, gender, muži, ženy, strategie personální
ČR
Tržní mzdy a "spravedlivé" odměňování / Jan Urban.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.4 (2018), s. 39-44.
Článek se zabývá tržními a netržními faktory utvářejícími mzdové relace včetně těch, které
nejsou bezprostředně viditelné. Uvádí i některé mýty týkající se představ o "spravedlivosti"
mezd.
Deskriptory: mzdy, odměňování, produktivita práce, motivace, trh práce, potřeby pracovních sil, ČR, ekonomika
ČR
Lidé nad 50 let budou patřit mezi klíčové hráče na trhu práce.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.4 (2018), s. 3.
Podpora zaměstnávání osob v předdůchodovém věku Úřadem práce ČR prostřednictvím
projektů spolufinancovanými evropskými penězi, jejichž cílem je komplexně řešit situaci
této skupiny uchazečů a udržet je co nejvíce aktivní.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33197/Prace_socpol_04_18.pdf
Deskriptory: trh práce, pracovníci starší, politika zaměstnanosti, úřady práce, vzdělávání
celoživotní, ČR, projekty
ČR
Problém s nedostatkem pracovníků mohou firmy řešit nabídkou zkrácených
úvazků.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.4 (2018), s. 4.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33197/Prace_socpol_04_18.pdf
Deskriptory: trh práce, potřeby pracovních sil, zaměstnání na zkrácený úvazek, práce netypická, výhody zaměstnanecké, ČR
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ČR
K. Sadílková: Klademe větší důraz na cílenou a individuální práci s klienty.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.4 (2018), s. 3.
Informace o práci Úřadu práce ČR s uchazeči o práci - poradenství, individuální práce s
klienty, monitoring volných pracovních míst, rekvalifikační kurzy, poskytování příspěvku
na dojíždění do zaměstnání a na přestěhování za prací.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33197/Prace_socpol_04_18.pdf
Deskriptory: úřady práce, politika zaměstnanosti, uchazeči o práci, poradenství pracovní,
rekvalifikace, příspěvek na dopravu, dojížďka do zaměstnání, ČR
EU
Čím se bude zabývat nový Evropský orgán pro pracovní záležitosti?
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.4 (2018), s. 5.
Evropská komise navrhuje zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, který by měl
zajistit spravedlivou mobilitu pracovních sil v rámci zemí EU. V článku jsou popsány nejdůležitější úkoly, kterými by se měl zabývat.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33197/Prace_socpol_04_18.pdf
Deskriptory: trh práce, pracovníci migrující, pracovníci v zahraničí, mobilita pracovní, právo
pracovní, EU, dohody
ČR
V loňském roce přibylo případů nelegálně zaměstnaných cizinců.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.4 (2018), s. 7.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33197/Prace_socpol_04_18.pdf
Deskriptory: práce-cizinci, zaměstnanost skrytá, kontrola, inspekce práce, ČR
mezinárodní
Nerovnosti mezi muži a ženami na pracovním trhu přetrvávají ve většině zemí
světa.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.4 (2018), s. 8.
Informace o zprávě Mezinárodní organizace práce o rozdílech v přístupu na trh práce, v
nezaměstnanosti a pracovních podmínkách mezi muži a ženami.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33197/Prace_socpol_04_18.pdf
Deskriptory: trh práce, gender, nerovnost, ženy, muži, Mezinárodní, MOP, podmínky pracovní
ČR
V Česku žije přes půl milionu cizinců. Přicházejí hlavně za prací.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.4 (2018), s. 8.
Údaje o počtu cizinců a zahraničních pracovníků evidovaných v ČR ke konci roku 2016.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33197/Prace_socpol_04_18.pdf
Deskriptory: cizinci, práce-cizinci, migrace, statistika, ČR
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PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK
ČR
Pracovní náplň - nutnost nebo zbytečnost? / Ladislav Jouza.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.3 (2018), s. 29-31.
Je uvedeno několik příkladů ze soudní praxe, ze kterých je zřejmé, že je účelné, aby zaměstnavatel sjednal nebo stanovil vedle druhu práce i pracovní náplň zaměstnance, z jejíhož obsahu je zřejmé, jaké pracovní povinnosti musí zaměstnanec plnit.
Dostupné
z:
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/E274B02E-E928-4986-BF104D3224EC4BC9/20894/NP_3_2018_2931.pdf
Deskriptory: právo pracovní, podmínky pro vstup do zaměstnání, podmínky pracovní, zaměstnanci, ČR
ČR
Sjednání delší výpovědní doby při výpovědi z pracovního poměru / Richard W.
Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.3 (2018), s. 32-33.
Deskriptory: právo pracovní, ukončení zaměstnání, poměr pracovní, ČR
ČR
Uplatnění nároku na náhradu škody za zaměstnanci v adhezním řízení / Milan Kučera.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.3 (2018),
s. 2-6.
Deskriptory: náhrada škody, bezpečnost práce, řízení soudní, právo pracovní, ČR, odpovědnost za škodu, zaměstnanci
ČR
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávních celků / Klára Pondělíčková.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.3 (2018), s. 15-19.
Článek se zabývá některými ustanoveními zákona o úřednících územních samosprávných
celků, konkrétně právní úpravou pracovní smlouvy na dobu určitou a odvoláním vedoucího
úředníka.
Deskriptory: úředníci, kraje, poměr pracovní, práce netypická, ČR, právo pracovní
ČR
Změny v oblasti lékařských prohlídek v průběhu vzdělávání / Petr Bukovjan.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.3 (2018), s. 20-22.
Jsou popsány změny, které se dotkly posuzování zdravotní způsobilosti žáků a studentů
středních a vyšších odborných škol při výkonu odborné praxe, kterou vykonávají jako součást vzdělávacího procesu na základě smlouvy mezi školou a zaměstnavatelem.
Deskriptory: lékařství pracovní, stav zdravotní, žáci, studenti, vzdělávání-výcvik, kontrola,
ČR, zákonodárství, lékařství posudkové
ČR
Fluktuace z pohledu současné personalistiky / Jiří Stýblo.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.3 (2018), s. 41-47.
Deskriptory: řízení personální, zdroje lidské, trh práce, situace ekonomická, ekonomika,
mobilita pracovní, ČR
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ČR
Vědkyně v době pětiletek a v době soutěže: ženské vědecké dráhy před rokem
1989 a po něm / Marta Vohlídalová.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288. - Roč.54, č.1
(2018), s. 3-33. - lit., tab.
Článek se zaměřuje na ženské pracovní dráhy ve vědě a sleduje, jak se proměnily mezi
jednotlivými generacemi - mezi ženami, které velkou část své pracovní dráhy ve vědě
prožily před rokem 1989 a mladými vědkyněmi, které si svou kariéru budují v současné
době. Vychází z kvalitativní analýzy hloubkových rozhovorů s úspěšnými vědkyněmi aspirujícími na kritéria kvalitní a kompetitivní vědy, a to jak mezi mladými vědkyněmi, tak mezi
vědkyněmi starší generace. Zabývá se také proměnami podmínek kombinace vědecké
práce a mateřství.
Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/193-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-1-2018/3778
Deskriptory: vědci, ženy, dráhy životní, kariéra profesionální, výzkum, gender, ČR, sladění
pracovního a rodinného života, práce-matky
ČR
Jak získat nové pracovníky / Ladislav Jouza.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.4 (2018), s. 19-21.
Deskriptory: získávání a výběr pracovníků, agentury práce, zaměstnávání agenturní, dohody, práce netypická, právo pracovní, zapůjčování pracovníků, zaměstnání dočasné, zaměstnání na zkrácený úvazek, práce domácká, ČR
ČR
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě. XVIII. Home
office z pohledu BOZP / Petr A. Skřehot.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.4 (2018),
s. 26-28.
Deskriptory: ČR, bezpečnost práce, telework, práce domácká
ČR
Převedení zaměstnance na jinou práci / Petr Bukovjan.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.4 (2018), s. 15-18.
Některé problémy a otázky v souvisosti s uplatňováním převedení zaměstnance na jinou
práci. Důvody převedení, mzda po převedení.
Deskriptory: poměr pracovní, strategie personální, řízení personální, zaměstnavatelé, zaměstnanci, stav zdravotní, ukončení zaměstnání, ČR, zákonodárství, právo pracovní
ČR
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků - 2. část / Klára Pondělíčková.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.4 (2018), s. 19-23.
Článek se zabývá otázkou zástupu úředníka územního samosprávného celku a úpravou
dalšího odstupného při rozvázání pracovního poměru.
Deskriptory: právo pracovní, poměr pracovní, služba veřejná, úředníci, kraje, obce, práce
netypická, ČR, ukončení zaměstnání
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ČR
Soft Skills of Czech Graduates [Měkké dovednosti českých absolventů] / Jiří Balcar,
Milan Šimek, Lenka Filipová.
In: Národohospodářský obzor. - ISSN 1213-2446. - Roč.18, č.1 (2018), s. 45-60. - lit.,
tab.
Najít zaměstnání je mnohem snazší pro lidi, kteí jsou lépe vybaveni měkkými dovednostmi,
jelikož jsou produktivnější. Článek se proto zabývá hodnocením měkkých dovedností absolventů českých veřejných univerzit.
Deskriptory: ČR, absolventi VŠ, kvalifikace odborná, zaměstnatelnost
ČR
Zvládají personalisté kompetence budoucího období? / Jiří Stýblo.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.4 (2018), s. 45-50.
Jsou popsány nároky, které na práci personálních pracovníků klade a bude klást "budoucí
období" - etapa digitalizace a elektronizace.
Deskriptory: řízení personální, koncepce budoucí, psychologie práce, automatizace, ČR

OBYVATELSTVO, MIGRACE
ČR
Odhad obvykle bydlícího obyvatelstva České republiky v intercensálním období 1. část / Magdaléna Baštecká, Roman Kurkin.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - Roč.60, č.1 (2018), s. 5-20. - lit., obr., grafy.
Článek se zabývá výsledky studie proveditelnosti poskytování dat obvyklého pobytu obyvatelstva u jednotlivých komponentů (narození, zemřelí, vnitřní a zahraniční migrace českých občanů, počet cizinců, nelegální migrace) podle pohlaví, věku a regionu NUTS3.
Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/61449042/bastecka.pdf/79ee5841c650-4a22-8e88-df42a1f54625?version=1.0
Deskriptory: demografie, statistika-metody, statistika, cizinci, sčítání lidu, porodnost,
úmrtnost, migrace vnitřní, migrace tajná, struktura populace, metody, ČR, vývoj
ČR; mezinárodní
Mladí demografové z celého světa již podeváté na Albertově / Klára Hulíková Tesárková.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - Roč.60, č.1 (2018), s. 72-76.
Informace o programu a průběhu deváté konference Mladých demografů.
Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/61449042/zpravy.pdf/25baed0422b3-4545-bebe-83a92fda054c?version=1.0
Deskriptory: demografie, konference, informace, ČR, Mezinárodní
ČR
160 let od konání přechodového sčítání lidu na území České republiky (1857)
/Jiřina Růžková.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - Roč.60, č.1 (2018), s. 78-82.
Informace o sčítání lidu v roce 1857, které je označováno jako přechod, resp. významný
předěl mezi soupisy obyvatelstva a moderním sčítáním lidu.
Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/61449042/prehledy.pdf/03e4577c5d72-4ec2-9931-f0461be7691a?version=1.0
Deskriptory: sčítání lidu, historie, ČR
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ČR
Znečištění ovzduší a migrace z Ostravy / Jakub Vontroba.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.12, č.2 (2018), s. 11-15. tab.,obr.,lit.
Článek se zabývá tím, jak se liší vnímání Ostravy a životního prostředí v něm osobami,
které migraci mimo město zvažují oproti osobám, které migraci zcela vylučují. Data z dotazníkového šetření realizovaného v rámci tvorby Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023, přičemž pozornost byla omezena pouze na zaměstnané osoby
s vysokoškolským vzděláním a s trvalým bydlištěm v Ostravě.
Deskriptory: ČR, struktura populace, migrace vnitřní, ekologie, vzdělání dosažené, šetření

RŮZNÉ

ČR
Využívání předškolního vzdělávání v České republice: Komu chybí místa ve školkách? /Lenka Slepičková, Petr Fučík.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288. - Roč.54, č.1
(2018), s. 35-61. - lit., tab., grafy.
Analýza se zaměřuje na data vypovídající o míře využívání předškolního vzdělávání českými domácnostmi s různými charakteristikami, a to prostřednictvím sekundární analýzy
několika zdrojů. Cílem je zjistit, zda péči využívají ve větší míře děti lépe situovaných rodičů, jak je tomu v jiných zemích, a zda tolik diskutovaný nedostatek míst v mateřských
školách generuje nerovnost v přístupu k předškolnímu vzdělávání.
Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/193-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-1-2018/3779
Deskriptory: zařízení předškolní, rodina, vzdělání dosažené, děti, matky, vzdělávání, ČR,
sladění pracovního a rodinného života, výzkum, příjmy-domácnosti, situace ekonomická
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ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ POLITIKA
Nizozemí
Do institutions matter? The interplay between income benefit design, popular
perceptions, and the social legitimacy of targeted welfare [Záleží na institucích?
Vzájemná souvislost mezi návrhem dávkového příjmu, lidovým vnímáním a sociální legitimitou cíleného sociálního zabezpečení] / Tijs Laenen.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.28, č.1 (2018), s. 4-17. lit., obr., tab.
Pravidelným tématem ve výzkumu sociálního státu je, že veřejná podpora sociálního zabezpečení souvisí s institucionálním návrhem sociálních politiky. Silné empirické důkazy
pro institucionální zakotvení postojů sociálního zabezpečení však dosud chybí a základní
teoretické mechanismy zůstávají nedostatečně prověřené. Tento článek se odchyluje od
rozšířeného makroekonomického pohledu na teorii režimů sociálního zabezpečení tím, že
posouvá zaměření své analýzy od zemí k dávkovým příjmovým systémům v heterogenním
sociálním kontextu Nizozemska.
Deskriptory: Nizozemí, politika sociální, dávky, mínění veřejné, správa
Mezinárodní
The case for welfare state universalism, or the lasting relevance of the paradox
of redistribution [Případ univerzálizmu sociálního státu nebo trvalá relevance paradoxu
redistribuce] / Olivier Jacques, Alain Noel.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.28, č.1 (2018), s. 70-85. lit., obr., tab.
V roce 1998 Walter Korpi a Joakim Palme navrhli politické a institucionální vysvětlení, které
by odpovídalo většímu redistributivnímu úspěchu sociálních států, které se spoléhaly více
na univerzální než na cílené programy.
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, chudoba, nerovnost, redistribuce, stát sociální
uložené 2153
Mezinárodní
World Social Protection Report 2017-19: Universal social protection to achieve
the Sustainable Development Goals [Světová zpráva o sociální ochraně 2017-19: Univerzální sociální ochrana pro dosažení cílů udržitelného rozvoje].
Geneva : ILO, 2017. - 431 s. - lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-92-2-130015-1
Tato stěžejní zpráva MOP poskytuje celkový přehled o současných trendech v systémech
sociální ochrany. Na základě nových údajů nabízí širokou škálu globálních, regionálních a
národních údajů o pokrytí sociální ochrany, dávkách a veřejných výdajích na sociální
ochranu. Zpráva vychází z přístupu založeného na životním cyklu, počínaje sociální ochranou pro děti, po níž následují programy pro ženy a muže v produktivním věku, včetně
ochrany v případě mateřství, nezaměstnanosti, pracovního úrazu a zdravotního postižení,
a pro starší osoby včetně důchodů. Rovněž hodnotí pokrok směrem k univerzálnímu pokrytí
ve zdravotnictví. Zpráva obsahuje komplexní statistické přílohy s nejnovějšími údaji o sociální ochraně.
Dostupné 18.4.2018 z: http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_604882/lang--en/index.htm
Deskriptory: Mezinárodní, MOP, ochrana sociální, systém, zab. sociální, děti, rodina, výdaje
sociální, muži, ženy, zab. v nezaměstnanosti, zab. úrazové, zab. v mateřství, osoby, nezaměstnaní, postižení, staří, zab. důchodové, důchody, rovnost, péče dlouhodobá, poměr
náhradový, reforma, péče zdravotní, zab. nemocenské, financování, vyloučení sociální,
chudoba, úrazy pracovní, odchod do důchodu, hranice věková, statistika
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Mezinárodní
Introduction: Vulnerability and Social Justice [Úvod: Zranitelnost a sociální spravedlnost] / Kate Brown.
In: Social Policy and Society. - ISSN 1474-7464. - Roč.16, č.3 (2017), s. 423-427. - lit. Tematická sekce o zranitelnosti a sociální spravedlnosti.
Deskriptory: Mezinárodní, skupiny znevýhodněné, spravedlnost sociální

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Belgie
Federalism, policy change, and social security in Belgium: Explaining the decentralization of family allowances in the Sixth State Reform [Federalismus, politická
změna a sociální zabezpečení v Belgii: Vysvětlení decentralizace rodinných přídavků v šesté
státní reformě] / Daniel Béland, André Lecours.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.28, č.1 (2018), s. 55-69. lit.
Diskuse o změně sociální politiky není pouze o vyvíjející se povaze sociálních dávek, ale
také o změně jejich územní organizace. Tato územní otázka je v Belgii rozhodující. V roce
2011 6. státní reforma představovala decentralizaci rodinných přídavků, součásti sociálního
zabezpečení. Tento článek vysvětluje, proč taková decentralizace nastala v Belgii, a to i
přes skutečnost, že frankofonní strany, které mají pravomoc vetovat ústavní reformu, dlouho trvaly na tom, aby žádná část sociálního zabezpečení nikdy nebyla transferována na
ústavní jednotky. Článek také diskutuje o politice a politických důsledcích decentralizace
rodinných přídavků v Belgii.
Deskriptory: Belgie, politika sociální, zab. sociální, přídavky rodinné, správa
Mezinárodní
Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2016 [Programy sociálního
zabezpečení ve světě: Evropa, 2016].
Washington : SSA, 2016. - Geneva : ISSA, 2016. - 340 s. - tab.
uložené 2152
Publikace přináší aktualizovaný přehled programů sociálního zabezpečení v evropských
zemích: důchodové zabezpečení včetně invalidních dávek, nemocenské zabezpečení a
dávky v mateřství, úrazové zabezpečení, zabezpečení v nezaměstnanosti, přídavky na děti
(u jednotlivých typů programů je uveden příslušný zákon, pokrytí, zdroje financování, podmínky nároku na příslušné dávky). Publikovaná data jsou založena na zákonech a předpisech platných v lednu 2016.
Dostupné z: https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2016-2017/europe/index.html
Deskriptory: Mezinárodní, EU, Evropa střední a východní, zab. sociální, systém, zab.
důchodové, zab. nemocenské, zab. v mateřství, zab. v nezaměstnanosti, zab. úrazové,
přídavky rodinné, podmínky nároku, financování
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DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
uložené 2141
Lotyšsko
OECD Reviews of Pension Systems: Latvia [OECD přehled důchodových systémů: Lotyšsko]. - Paris : OECD, 2018. - 164 s. - lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-92-64-28939-0.
Tato zpráva hodnotí výkonnost všech složek penzijního systému Lotyšska. Lotyšsko bylo
první zemí, která v roce 1996 plně realizovala NDC program. Fondový povinný od výdělku
odvozený program doplnil program NDC od roku 2001. Dobrovolné soukromé penze pokrývají jen omezený počet lidí. Za posledních 20 let ukázala silná hospodářská krize, stárnutí obyvatelstva a velká emigrace silné i slabé stránky lotyšského důchodového systému.
V přehledu se hodnotí také programy minimálního a základního důchodu, které poskytují
první vrstvu ochrany proti chudobě ve stáří, zejména pro osoby s krátkou nebo neúplnou
kariérou. Samostatná analýza se zaměřuje na programy invalidního a předčasného
důchodu, včetně programů pro pracovníky v náročných a nebezpečných povoláních. Podrobná analýza vede k uzpůsobeným doporučením, jak zlepšit výkonnost každého prvku i
důchodového systému jako celku.
Dostupné 3.4.2018 z: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/oecdreviews-of-pension-systems-latvia_9789264289390-en
Deskriptory: Lotyšsko, OECD, zab. důchodové, systém, 1. pilíř, 2. pilíř, financování, pojištění soukromé, stárnutí, chudoba, důchodci, důchod minimální, důchod starobní, důchod
invalidní, důchod předčasný, odchod do důchodu, hranice věková, poměr náhradový
Jižní Amerika
Non-Contributory Benefits, Pension Re-Reforms and the Social Protection of
Older Women in Latin America [Nepříspěvkové dávky, důchodové re-reformy a sociální
ochrana starších žen v Latinské Americe] / Camila Arza.
In: Social Policy and Society. - ISSN 1474-7464. - Roč.16, č.3 (2017), s. 361-375. - lit.
Genderové nerovnosti jsou klíčovou otázkou pro většinu důchodových systémů v Latinské
Americe. Příspěvkové důchodové systémy, které spojují nároky na dávky s prací a výdělky,
mají tendenci odrážet v poskytovaných dávkách genderové mezery, které převažují na
trhu práce. To se prohloubilo se zavedením individuálních soukromých účtů v rámci strukturálních důchodových reforem v řadě zemí. Tento článek hodnotí, jak nedávné důchodové
politiky, včetně opatření zaměřených na rozšíření pokrytí a tzv. re-reformy důchodů, řešily
genderové rozdíly v důchodech ve čtyřech latinskoamerických zemích. Ukazuje se, že rozšíření nepříspěvkových důchodů a větší důraz na přerozdělování jsou důležité pro ochranu
starších žen v kontextu genderových trhů práce a nerovného rozdělení placené a neplacené
práce mezi ženami a muži. Při pohledu na případy Argentiny, Bolívie, Brazílie a Chile identifikuje článek pokrok, ale i přetrvávání gender rozdílů v důchodech a zdůrazňuje potřebu
dalších opatření na podporu odpovídající sociální ochrany pro starší ženy.
Deskriptory: Jižní Amerika, zab. sociální, zab. důchodové, systém, gender, nerovnost,
ženy, pracovníci starší
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SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
V. Británie
Pragmatic, Progressive, Problematic: Addressing Vulnerability through a Local
Street Sex Work Partnership Initiative [Pragmatické, progresivní, problematické: Řešení zranitelnosti prostřednictvím Iniciativy místního partnerství sex streetwork] / Kate
Brown, Teela Sanders.
In: Social Policy and Society. - ISSN 1474-7464. - Roč.16, č.3 (2017), s. 429-441. - lit. Tematická sekce o zranitelnosti a sociální spravedlnosti.
Deskriptory: V. Británie, streetwork, prostitutky, kriminalita, nepřizpůsobení
uložené 2149
EU
WHO CARES? Study on the challenges and needs of family carers in Europe [Kdo
pečuje? Studie o problémech a potřebách rodinných pečovatelů v Evropě] / Magdi Birtha,
Kathrin Holm.
Brussels : COFACE, 2017. - 67 s. - lit., obr., tab.
Tato zpráva shrnuje zjištění významného sběru údajů, kterou společnost COFACE Families
Europe provedla, aby zhodnotila potřeby a problémy rodinných opatrovatelů v Evropě v
roce 2017. Na základě více než 1000 odpovědí od rodinných pečovatelů z 16 evropských
zemí studie poskytuje obraz situace v Evropě a nabízí politická doporučení od rodinných
pečovatelů, která by lépe odpovídala jejich potřebám a vypořádala se s jejich sociálním
vyloučením. Rodinní pečovatelé jsou evropská neviditelná pracovní síla a představují jednu
z nejvíce umlčených sociálně vyloučených skupin. Tato studie prezentuje bližší pohled na
to, kdo jsou rodinní pečovatelé, a jaké jsou hlavní výzvy, kterým čelí, pokud jde o přístup
ke zdrojům, službám a flexibilním časovým uspořádáním.
Dostupné 8.4.2018 z: http://www.coface-eu.org/wp-content/uploads/2017/11/COFACEFamilies-Europe_Study-Family-Carers.pdf
Deskriptory: EU, pomoc sociální v rodině, pečovatelé, sladění pracovního a rodinného života, vyloučení sociální, šetření, pomoc sociální, dávky, služby, flexibilita pracovní, kvalita
života, situace sociální
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CIZINCI
uložené 2155
Mezinárodní
Working Together for Local Integration of Migrants and Refugees [Spolupráce za
účelem místní integraci migrantů a uprchlíků].
Paris : OECD, 2018. - 190 s. - lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-92-64-08535-0.
Za každou migrační statistikou jsou jednotlivci nebo rodiny, začínají nový život na novém
místě. Místní úřady ve spolupráci se všemi úrovněmi správy a jinými místními partnery
hrají klíčovou roli při integraci těchto nově příchozích a posílení jejich schopnosti přispívat
k jejich novým komunitám. Integrace musí probíhat všude tam, kde jsou lidé: na jejich
pracovištích, v sousedstvích, školách, kam posílají své děti, a na veřejných prostranstvích,
kde budou trávit svůj volný čas. Tato zpráva popisuje, co je zapotřebí při formulaci místního
přístupu k integraci prostřednictvím společného úsilí napříč úrovněmi správy i mezi státními
a nestátními subjekty. Vychází z kvantitativních důkazů ze statistické databáze a kvalitativních důkazů z průzkumu 72 měst, které jsou předmětem hloubkových případových
studií. Zpráva také prezentuje 12bodový kontrolní seznam, nástroj, který může každé
město nebo region využít k tomu, aby se snažil prosadit účinnější integraci migrantů napříč
úrovněmi
správy
a
s
dalšími
místními
akté
ry.
Dostupné
2.5.2018
z:
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/working-together-for-local-integration-of-migrants-and-refugees_9789264085350en (published: 18 Apr 2018)
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, cizinci, osoby migrující, integrace, politika migrační,
obce, regiony, správa

CHUDÍ

V. Británie, Austrálie
The Sustainability of the Youth Foyer Model: A Comparison of the UK and Australia
[Udržitelnost modelu Youth Foyer: Srovnání Spojeného království a Austrálie] /Adam
Steen, David Mackenzie.
In: Social Policy and Society. - ISSN 1474-7464. - Roč.16, č.3 (2017), s. 391-404. - lit.,
tab.
Model "Youth Foyer" byl navržen tak, aby poskytl balíček podpory včetně ubytování pro
bezdomovce nebo ohrožené mladé lidi, založený na účasti ve vzdělávání, odborném výcviku a/nebo zaměstnanosti jako podporovaném přechodu k nezávislému životu a udržitelnému živobytí. Počátkem 90. let se Velké Británii vyvinulo velké množství foyerů, zatímco Austrálie je tento typ podpůrného bydlení pro mládež relativně nováčkem.
Deskriptory: V. Británie, Austrálie, bezdomovci, mládež, chudí, pomoc sociální, bydlení,
zaměstnanost
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ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY
uložené 2143
Mezinárodní
Mechanics of replacing benefits systems with a basic income: Comparative results
from a microsimulation approach [Mechanismus nahrazení dávkových systémů základním příjmem: Srovnávací výsledky z mikrosimulačního přístupu] / James Browne, Herwig
Immervoll.
Paris : OECD Publishing, 2018. - 31 s. - lit., obr., tab.
Nedávné debaty o návrzích základního příjmu (BI) jsou užitečným osvětlením problémů,
kterým stále více čelí tradiční formy podpory příjmů, a upozorňují na nedostatky v sociálních opatřeních, které do značné míry závisí na příjmech nebo zaměstnaneckém statusu.
Univerzální "bezpodmínečný" veřejný transfer by byl jednoduchý a měl tu výhodu, že by
nikdo nezůstal bez podpory. Ale bezpodmínečná platba všem na smysluplné, ale fiskálně
realistické úrovni by pravděpodobně vyžadovala zvýšení daní a také snížení stávajících
dávek. Autoři rozvíjejí komplexní BI scénář, který usnadňuje posouzení výsledných fiskálních a distribučních efektů v komparativním kontextu, provádí mikrosimimulační studii za
účelem jejich kvantifikace a navrhují jednoduchý rozklad k identifikaci mechanismů, které
ovlivňují dopady v kontextu různých zemí.
Dostupné 3.4.2018 z: https://www.oecd-ilibrary.org/employment/mechanics-of-replacing-benefits-systems-with-a-basic-income_ec38a279-en (published: 09 Mar 2018)
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, ochrana sociální, příjem minimální, redistribuce, chudoba
EU
Did Food Insecurity rise across Europe after the 2008 Crisis? An analysis across
welfare regimes [Zvýšil se nedostatek potravin v Evropě po krizi v roce 2008? Analýza
sociálních systémů] / Owen Davis, Ben Baumberg Geiger.
In: Social Policy and Society. - ISSN 1474-7464. - Roč.16, č.3 (2017), s. 343-360. - lit.,
obr., tab.
Deskriptory: EU, úroveň životní, krize ekonomická, ochrana sociální, spotřeba
EU
What does it mean to be rich? Some conceptual and empirical issues [Co znamená
být bohatý? Některé koncepční a empirické otázky] / Pierre Concialdi.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.20, č.1 (2018), s. 3-20.
- lit., obr., tab., příl.
Během uplynulého desetiletí literatura hodně osvětlila nárůst nerovností na samém vrcholu
příjmové distribuce. Nelze pochybovat o tom, že takové extrémní nerovnosti ohrožují sociální soudržnost a že pro vyřešení této otázky jsou zapotřebí nějaké veřejné politiky. Navrhování těchto politik vyžaduje stanovení některých kritérií, která by mohla sloužit
alespoň jako pokyny pro podporu úsilí směrem ke snížení nerovností. Stejně tak, jako boj
proti chudobě může těžit ze snah výzkumných pracovníků definovat chudobu, může boj
proti extrémním nerovnostem také těžit z nějaké definice bohatých lidí. Definic bohatých
však bylo věnováno v akademické literatuře velmi málo pozornosti. Cílem příspěvku je
pokusit se vyplnit tuto mezeru. Čerpá z předchozích definic linie blahobytu a navrhuje
některé odhady pro tři země (Francie, Irsko a Spojené království).
Deskriptory: EU, Francie, Irsko, V. Británie, bohatí, definice, chudoba, nerovnost
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PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY
uložené 2142
EU, OECD
The effect of computer use on job quality: Evidence from Europe [Účinek využití
počítače na kvalitu zaměstnání: Důkazy z Evropy] / Andrea Salvatori, Seetha Menon, Wouter Zwysen.
Paris : OECD Publishing, 2018. - 41 s. - - lit., obr., tab. - OECD Social, Employment and
Migration Working Papers, No. 200
Tato zpráva zkoumá změny v používání počítačů a kvalitě pracovních míst v EU-15 v letech
1995 až 2015. Dokumentuje, že zatímco se podíl pracovníků využívajících počítače zvýšil
ze 40 % na více než 60 % během dvaceti let, zůstávají mezi zeměmi výrazné rozdíly i v
rámci stejných povolání. Několik zemí zaznamenalo výrazný nárůst využívání počítačů i u
nízkokvalifikovaných povolání, které se obecně pokládají za méně ovlivněné technologií.
Dostupné 3.4.2018 z: https://www.oecd-ilibrary.org/employment/the-effect-of-computeruse-on-job-quality_1621d67f-en (published: 16 Feb 2018)
Deskriptory: EU, OECD, příležitosti pracovní, kvalita, kvalita pracovního života, počítače
EU, USA
Stemming the tide: What have European Union countries done to support lowwage workers in an era of downward wage pressures? [Zastavení přílivu: Co dělají
země Evropské unie pro podporu pracovníků s nízkými platy v době, kdy dochází k poklesu
mzdových tlaků?] / Sarah Marchal, Ive Marx .
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.28, č.1 (2018), s. 18-33. lit., obr., tab.
Vlády v celé EU se snaží dostat více lidí do práce, přičemž zároveň uznávají, že je zapotřebí
více udělat, aby se práce vyplatila. Tato snaha však přichází v době, kdy strukturální ekonomické posuny vyvíjejí tlak na mzdy, zejména na méně kvalifikované pracovníky. Tento
článek se zaměřuje na trendy v oblasti minimálních mezd, daní z příjmů a dávek souvisejících s prací v rámci výběru 15 zemí EU pro období 2001-2012, přičemž jako referenční
případy jsou zahrnuty tři státy USA.
Deskriptory: EU, USA, mzdy, politika sociální, příjmy nízké, mzda minimální, daně z příjmu,
dávky, pracovníci
Španělsko, EU
Trade unionism and social pacts in Spain in comparative perspective [Odborářství
a sociální pakty ve Španělsku ve srovnávací perspektivě] / Marcial Sánchez Mosquera.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.24, č.1 (2018), s.
23-38. - lit., tab.
V tomto článku autor přispívá ke srovnávací literatuře o odborech a sociálních paktech
prostřednictvím analýzy španělských zkušeností v letech 1996 až 2016. Nejprve specifikuje
fáze dohody ("konkurenční korporatismus") a konfrontaci. Za druhé, zkoumá dopad dohod
a následné rozdělení tripartitního sociálního dialogu na dva nejreprezentativnější odborové
svazy. To umožňuje vysvětlit, proč tyto odbory akumulovaly v době konsenzu tak malou
sílu a jejich zjevnou slabost a rizika, kterým čelily od počátku krize.
Deskriptory: Španělsko, EU, vyjednávání kolektivní, odbory, krize ekonomická, zaměstnavatelé, organizace
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Rakousko, Švédsko
When weak governments confront inclusive trade unions: The politics of protecting labour market outsiders in the age of dualization [Když slabé vlády čelí inkluzivním odborovým svazům: Politika ochrany outsiderů trhu práce ve věku dualizace] /
Philip Rathgeb.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.24, č.1 (2018), s.
5-22. - lit., tab., obr.
Některé evropské sociální státy chrání outsidery před ekonomickou nejistotou lépe než
ostatní. Konvenční teorie to připisují buď materiálním zájmům skupiny producentů, nebo
snahám o hlasy politických stran. Tento článek se naopak zaměřuje na vzájemné působení
mezi odbory a vládami na základě empirických zkušeností v Rakousku a Švédsku.
Deskriptory: Rakousko, Švédsko, vztahy industriální, trh práce, odbory, politika zaměstnanosti
Kanada, Francie
Crafting alternatives to corporate restructuring: Politics, institutions and union
power in France and Canada [Vytváření alternativ ke korporátní restrukturalizaci: Politika, instituce a odborová moc ve Francii a Kanadě] / Mathieu Dupuis.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.24, č.1 (2018), s.
39-54. - lit.
Tento článek zkoumá, jak místní odboráři mobilizují politiky a instituce před hrozbami restrukturalizace. Zaměřuje se na tři otázky: 1) jak rozdíly v typech režimů a institucionálních
"hustotách" ovlivňují uzavírání podniků; 2) moc a sociální vztahy místních aktérů; a 3)
eventuality spojené s organizačními charakteristikami nadnárodních korporací. Porovnává
dvě pracoviště ve Francii a dvě v Kanadě, abych vysvětlil rozdíly v odborové strategii a
zjistil, že mocenské zdroje a strategické schopnosti místních odborů byly rozhodující.
Deskriptory: Kanada, Francie, trh práce, organizace, společnosti zahraniční, restrukturalizace, odbory
uložené 2146
Řecko
Youth in Greece [Mladí lidé v Řecku] / Stavroula Demetriades.
Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2018. 14 s. - lit., obr., tab. - ISBN 978-92-897-1635-2.
Účelem této krátké zprávy je poskytnout řecké vládě syntézu údajů a analýz Eurofoundu
o situaci mladých lidí v Řecku. Nedávná ekonomická krize zhoršila problém integrace mladých lidí na trhu práce v EU a Řecko bylo neúměrně postiženo. Zatímco nezaměstnanost
mládeže v této zemi je již dlouho součástí politické diskuse, podmínky jsou dnes velmi
odlišné od podmínek před krizí. Hospodářská krize, socioekonomický vývoj, globalizace a
všudypřítomný účinek informačních technologií a digitalizace změnily charakteristiky trhu
práce. Přechody mladých lidí do dospělosti a na trh práce sledují různé trajektorie a stávají
se složitějšími.
Dostupné 3.4.2018 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2018/youth-in-greece (published: 06 March 2018)
Deskriptory: Řecko, mládež, situace ekonomická, zaměstnanost, trh práce, integrace, nezaměstnanost mládeže, přechod do zaměstnání
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Dánsko, Austrálie
Partnership under pressure: A process perspective on decentralized bargaining
in Danish and Australian manufacturing [Partnerství pod tlakem: Procesní pohled na
decentralizované vyjednávání v dánské a australské výrobě] / Anna Ilsoe, Andreas Pekarek, Ray Fells.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.24, č.1 (2018), s.
55-71. - lit., tab.
Decentralizace kolektivního vyjednávání se rozšířila ve vyspělých ekonomikách a politiky
EU tento trend dále posunuly. Autoři používáme metodologii sledování procesů, aby prozkoumali důsledky decentralizace pro reprodukci partnerských vyjednávacích vztahů na
podnikové úrovni. Porovnávají dva případy decentralizovaného vyjednávání ve výrobě, jeden v Dánsku a jeden v Austrálii.
Deskriptory: Dánsko, Austrálie, vyjednávání kolektivní, průmysl, vztahy industriální
Skandinávie
Government employers in Sweden, Denmark and Norway: The use of power to
control wage and employment conditions [Vládní zaměstnavatelé ve Švédsku, Dánsku
a Norsku: Využití moci ke kontrole mzdových a pracovních podmínek] / Nana Wesley Hansen, Åsmund Arup Seip.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.24, č.1 (2018), s.
73-89. - lit., tab.
Jak vládní zaměstnavatelé uplatňují moc ve vysoce dobrovolnických vyjednávacích modelech? Tento článek analyzuje potenciální moc veřejných zaměstnavatelů ve Švédsku, Dánsku a Norsku a zkoumá, jak využívají tento potenciál. Upozorňuje na tři oblasti, v nichž
vládní zaměstnavatelé uplatňují svou moc: přímá politická intervence, pokusy decentralizovat mzdové vyjednávání a kontrola mzdových pohybů.
Deskriptory: Skandinávie, Dánsko, Norsko, Švédsko, zaměstnavatelé, sektor veřejný, vyjednávání kolektivní
Francie, Norsko, V. Británie
Licensed to skill? The impact of occupational regulation on fitness instructors [Povolování odbornosti? Dopad profesní regulace na instruktory fitness] / Caroline Lloyd, Jonathan Payne.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.24, č.1 (2018), s.
91-108. - lit., tab.
Profesní licensování, které omezuje vstup do zaměstnání na osoby s určitou kvalifikací, je
tradičně spojováno s odborníky. Mohou takové formy profesní regulace podporovat rozvoj
odbornosti a vyšší platy na pracovním trhu? Mezinárodní srovnání konkrétního povolání
může osvětlit rozdíly v regulaci a vzájemné působení mezi vytvářením odbornosti a institucemi industriálních vztahů. Článek porovnává regulaci povolání instruktora fitness ve
Velké Británii, Francii a Norsku se zaměřením na dopad na odborné kvalifikace a mzdy a
naznačuje, že zatímco licencování nabízí některé přínosné výsledky, vztah s těmito dalšími
institucemi je kritický.
Deskriptory: Francie, Norsko, V. Británie, kvalifikace odborná, podmínky pro vstup do zaměstnání, mzdy
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uložené 2145
EU
Involvement of the national social partners in the European Semester 2017: Social dialogue practices [Zapojení národních sociálních partnerů do evropského semestru
2017: Postupy sociálního dialogu] / Ricardo Rodriguez Contreras.
Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2018. 55 s. - (Research Report). - lit., tab., příl.
Cyklus evropského semestru 2016-2017 zdůraznil řadu otázek týkajících se kvality zapojení sociálních partnerů do vypracování národních reformních programů roku 2017, jakož
i do implementace doporučení pro jednotlivé země. Tato zpráva se zabývá různými postupy
v oblasti sociálního dialogu v členských státech a úlohou národních orgánů, umožňujících
zapojení organizací zaměstnavatelů a odborů do politických reforem.
Dostupné 3.4.2018 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/involvement-of-the-national-social-partners-in-the-european-semester-2017-social-dialoguepractices (published: 06 March 2018)
Deskriptory: EU, vztahy industriální, dialog sociální, odbory, zaměstnavatelé, organizace
uložené 2147
EU
Salary-setting mechanisms across the EU [Mechanismy stanovení platů v EU] / Barbara Gerstenberger.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - European Foundation for
Improvement of Living and Working Conditions, 2018. - 8 s. - (Ad Hoc Report). - lit., obr.,
tab. - ISBN 978-92-897-1638-3.
Eurofound má značné množství výzkumných poznatků, které se zabývají stanovením
úrovně platů v členských státech EU. Tato zpráva se zabývá mechanismy používanými pro
stanovení zákonných minimálních mezd, používáním systémů proměnlivé mzdy v podnicích
v EU a národními systémy doplňkového platu. Tato ad hoc zpráva byla vypracována v
reakci na žádost bulharského předsednictví EU.
Dostupné 3.4.2018 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2018/salary-setting-mechanisms-across-the-eu (published: 27 March 2018)
Deskriptory: EU, mzdy, systém, mzda minimální
uložené 2151
Mezinárodní
OECD Labour Force Statistics 2017 [OECD statistika pracovních sil 2017].
Paris : OECD, 2018. - 157 s. - tab. - ISBN 978-92-64-28703-7.
Toto roční vydání poskytuje podrobné statistiky o pracovních silách, zaměstnanosti a nezaměstnanosti, členěné podle pohlaví a věkových skupin, údaje o trvání nezaměstnanosti,
postavení v zaměstnání, zaměstnanosti podle odvětví a zaměstnanosti na částečný úvazek.
Data jsou k dispozici pro všechny země OECD, OECD jako celek, eurozónu a EU. Časové
řady pokrývají většinou 10 let (2007-2016).
on-line publication: https://read.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-labour-force-statistics-2017_oecd_lfs-2017-en#page1
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, EU, zdroje lidské, trh práce, nezaměstnanost, zaměstnanost, gender, skupiny věkové, statistika
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uložené 2148
EU
Discrimination against men at work: Experiences in five countries [Diskriminace
mužů v práci: Zkušenosti v 5 zemích] / Karel Fric, Camilla Galli Da Bino.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - European Foundation for
Improvement of Living and Working Conditions, 2018. - 18 s. - (Research Report). - lit.,
tab. - ISBN 978-92-897-1643-7.
Zatímco diskriminace žen v práci je již dlouhou dobu rozšířeným tématem výzkumné literatury, pouze okrajová pozornost je věnována diskriminaci mužů. Tato krátká zpráva zkoumá, zda muži čelí diskriminaci na základě pohlaví na pracovišti. Zabývá se výsledky EWCS
2015 a poté zkoumá případy z pěti zemí (Bulharsko, Kypr, Dánsko, Francie a Spojené
království). Diskriminace je zkoumána v takových oblastech, jako je nábor, vzdělávání,
služby související se zdravotní péčí, pracovní doba a rodičovství a sexuální obtěžování.
Případy demonstrují, že muži skutečně zažívají diskriminaci z důvodu pohlaví, a to zejména
tam, kde dominují ženy a v případech úpravy pracovní doby ve vztahu k rodičovským
povinnostem.
Dostupné 3.4.2018 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/discrimination-against-men-at-work-experiences-in-five-countries (published: 27 March 2018)
Deskriptory: EU, Bulharsko, Kypr, Dánsko, Francie, V. Británie, diskriminace pracovní,
muži, gender, rovnost, vztahy industriální, nerovnost, sladění pracovního a rodinného života, podmínky pracovní
uložené 2154
EU
The Role of PES in Outreach to the Inactive Population: Study report [Úloha PES v
dosahu neaktivní populace: Studijní zpráva].
Brussels : European Commission, 2018. - 93 s. lit., obr., tab. - ISBN 978-92-79-77876-6.
Neaktivní obyvatelstvo není tradiční cílovou skupinou pro veřejné služby zaměstnanosti
(PES), ačkoli její podstatná část chce pracovat a je potenciálně pro práci k dispozici. Studie
prozkoumává stávající politické režimy a opatření pro tři cílové skupiny mezi neaktivními,
které jsou ústředním bodem současných politických diskusí o zvýšení participace na trhu
práce a sociálním začleňování: 1) neaktivní starší pracovníci; 2) ženy v aktivním věku,
které nejsou na trhu práce; a 3) etnické menšiny a migranti. Podrobněji také popisuje šest
případových studií z Rakouska, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska a Švédska.
Dostupné
24.4.2018
z:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8075&furtherPubs=yes (published: 19/03/2018)
Deskriptory: EU, politika zaměstnanosti, služby zaměstnanosti, populace ekonomicky neaktivní, pracovníci starší, ženy, skupiny etnické, pracovníci migrující
Portugalsko
Liberalised dualisation. Labour market reforms and the crisis in Portugal: A new
departure [Liberalizovaná dualizace. Reformy trhu práce a krize v Portugalsku: Nový
směr] / Daniel Cardoso, Rui Branco.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.20, č.1 (2018), s. 3148. - lit., obr., tab.
Na základě kvantitativních a kvalitativních údajů tento článek zkoumá, jak se v Portugalsku
během krize státních dluhů v období 2011 až 2014 změnily hlavní dimenze právních předpisů týkajících se trhu práce (ochrana zaměstnanosti, zabezpečení v nezaměstnanosti, kolektivní vyjednávání a aktivační politiky).
Deskriptory: Portugalsko, trh práce, reforma, krize ekonomická
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PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK
uložené 2144
Mezinárodní
Automation, skills use and training [Automatizace, využití odborných znalostí a odborný výcvik] / Ljubica Nedelkoska, Glenda Quintinii.
Paris : OECD Publishing, 2018. - 124 s. - (OECD Social, Employment and Migration Working
Papers, No. 202). - lit., obr., tab., příl.
Tato studie se zaměřuje na riziko automatizace a její interakce s odborným výcvikem a
využíváním odborných dovedností v práci. Na základě odborného posouzení provedeného
v roce 2013 Carlem Freyem a Michalem Osbornem zpráva odhaduje riziko automatizace
pro jednotlivá zaměstnání založené na průzkumu odborných dovedností dospělých
(PIAAC). Analýza vylepšuje další mezinárodní odhady individuálního rizika automatizace s
využitím více rozčleněné profesní klasifikace a identifikace stejných úzkých profilů automatizace vyplývajících z odborné diskuse. Dále tato studie zkoumá stejnou metodiku s
využitím národních údajů z Německa a Spojeného království, poskytujících pohled na robustnost výsledků. Riziko automatizace se odhaduje pro 32 zemí OECD, které se dosud
účastnily průzkumu odborných dovedností dospělých (PIAAC). Kromě podílu pracovních
míst, která mohou být významně narušena automatizací výroby a služeb, je kladen důraz
na charakteristiky těchto pracovních míst a charakteristiky pracovníků, kteří je zastávají.
Riziko je také hodnoceno proti využívání ICT v práci a roli odborného výcviku při pomoci
pracovníkům při přechodu na nové kariérní příležitosti.
Dostupné 3.4.2018 z: https://www.oecd-ilibrary.org/employment/automation-skills-useand-training_2e2f4eea-en (published: 08 Mar 2018)
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, kariéra profesionální, vzdělávání-výcvik, kvalifikace odborná, automatizace

RŮZNÉ

EU
Investing in education in Europe: Evidence from a new survey of public opinion
[Investice do vzdělání v Evropě: Důkazy z nového průzkumu veřejného mínění] / Marius
R. Busemeyer, Julian L. Garritzmann, Erik Neimanns, Roula Nezi.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.28, č.1 (2018), s. 34-54. lit., obr.
Výzkum veřejného mínění zjistil, že zvýšení investic do vzdělávání je obecně velmi populární u občanů v západní Evropě. Tyto důkazy z veřejně dostupných průzkumů veřejného
mínění však mohou být zavádějící, protože tyto průzkumy nenutí respondenty upřednostňovat mezi různými částmi vzdělávacího systému nebo mezi vzdělávacími a jinými sociálními politikami, ani neposkytují informace o ochotě občanů platit za dodatečné investice
do vzdělávání. Za účelem řešení těchto nedostatků jsme provedli originální reprezentativní
průzkum veřejného mínění o vzdělání a souvisejících politikách v osmi evropských zemích.
Deskriptory: EU, vzdělávání, výdaje, financování, mínění veřejné, šetření
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Nizozemí
Repressive administrative law: Assessing culpability in Dutch social security regulation [Represivní správní právo: Posuzování provinění v nizozemském ustanovení sociálního zabezpečení] / Albertjan Tollenaar.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.20, č.1 (2018), s. 2130. - lit., obr., tab.
Se zavedením striktních povinností a sankcí v sociálním zabezpečení se zdá, že tradiční
hranice mezi trestním právem a správním právem se ztrácejí. Správní pokuty usnadňují
zejména přísné, dobře fungující a efektivní vymáhání práva. Navzdory skutečnosti, že
správní pokuty jsou součástí správního práva, jsou stále použitelná opatření trestního
práva. To by mohlo způsobit problémy, jelikož správní orgány a správní soudci nemusí být
nutně seznámeni s těmito principy trestního práva. Tento článek se zabývá otázkou, jak
správní orgány a správní soudci posuzují provinění při rozhodování o správních pokutách
v Nizozemsku.
Deskriptory: Nizozemí, právo správní, právo trestní, řízení soudní, zab. sociální
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NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY
 SIG: 6466
Výchova dětí : měly by děti mladší 3 let navštěvovat jesle? : význam rodičovské
péče a lásky v prvních letech života pro zdárný vývoj dětí [Raising babies - should
under 3s go to nursery?] / Steve Biddulph , Prekl. Stanislav Souhrada.
Dub : Impakt, 2017. - 204 stran. - s předmluvou Evy Labusové a Jeronýma Klimeše. ISBN 978-80906350-1-2.
Deskriptory: péče, vývoj, děti, rodičovství, rodina, psychologie dítěte, skupiny věkové
 SIG: 6463
První střípky ze síťování aneb Pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám z pohledu síťování.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017. - 57 stran. - ISBN 978-80-7421-142-3.
Deskriptory: systém, péče sociálně zdravotní, děti ohrožené, rodina, projekty, služby sociální, prevence, práva sociální, ČR
 SIG: 6465
Náhradní péče o dítě / Lucie Trnková.
Praha : Wolters Kluwer, 2017. - XIV, 151 stran. - (Právo prakticky). - ISBN 978-80-7552864-3.
Deskriptory: péče náhradní rodinná, ochrana sociálně-právní, děti, vývoj, pěstouni, opatrovnictví, výchova mimo vlastní rodinu, ČR
 SIG: 6467
Zákoník práce : provádějící nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1.2.2018. - 11. aktualizované vydání.
Olomouc : ANAG, 2018. - 1295 stran. - ISBN 978-80-7554-115-4.
Deskriptory: zákonodárství, právo pracovní, vztahy pracovní, právo rodinné, právo občanské
 SIG: 6464
Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 - 2025 / David Pospíšil, Linda
Sokačová.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2016. - 157 stran. - ISBN 978-80-7421-1225.
Deskriptory: bydlení sociální, ČR, koncepce budoucí
 SIG: 6486
Škálovanie základné jednodimenzionálne metódy / Juraj Schenk, Anna Hrabovská.
2. nezmenené vydanie.
Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - 214 stran. - ISBN 978-80-223-3835-6.
Deskriptory: sociologie, výzkum, metody
 SIG: 6479
Robustní statistické metody / Jana Jurečková.
Praha : Univerzita Karlova, 2001. - 132 stran. - ISBN 80-246-0259-8.
Deskriptory: statistika, matematika, metody, modelování

42

 SIG: 6483
Faktory ovlivňující rozhodnutí o odchodu do strarobního důchodu / Milan Šlapák,
Martin Holub, Ladislav Průša. - 1. vydání.
Praha : VÚPSV, v. v. i., 2017. - 80 + 5 stran. - ISBN 978-80-7416-320-3.
Cílem práce je analyzovat problematiku rozhodnutí o odchodu do starobního důchodu v
podmínkách České republiky. Jádrem projektu je zmapovat interakci mezi faktory významnými pro žadatele o důchod při rozhodování o odchodu do důchodu a chováním těchto
jedinců při rozhodování o odchodu do důchodu. Výstup projektu bude mít formu certifikované metodiky umožňující tvorbu důchodové politiky, aby zohledňovala:
- identifikované faktory ovlivňujících rozhodnutí jedinců o odchodu do důchodu,
- relativní význam těchto faktorů,
- existenci různých segmentů účastníků systému se specifickými charakteristikami.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_435.pdf
Deskriptory: ČR, důchod starobní, systém, odchod do důchodu, důchody, VÚPSV
 SIG: 6484
Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se
zřetelem na motivační a výkonnostní složku platu / Jan Vlach. - 1. vydání.
Praha : VÚPSV, v. v. i., 2017. - 181 + 5 stran. - ISBN 978-807416-316-6.
Platové systémy zaměstnanců veřejné správy, resp. služeb, jsou v jednotlivých zemích EU
předmětem průběžných diskuzí. Jejich cílem je nalézt nástroje a postupy, které zajistí stabilitu zaměstnanců, jejich vysokou odbornost, flexibilitu a loajalitu a vytvoří účinné motivační prostředí pro výkon kvalitní a efektivní služby. Projevem jsou průběžné dolaďování
platových systémů nebo celkové nebo kvalitativní úpravy.
Cílem monografie bylo podat přehled o různých systémech odměňování ve specifických
podmínkách civilní státní služby, analyzovat zahraniční zkušenosti, trendy a současný stav
odměňování státních zaměstnanců a na tomto základě posoudit jejich motivační potenciál.
Rozbor byl zaměřen na systémy využívané v Belgii, Švédsku, Německu, Slovensku, Rakousku, Francii a v České republice.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_434.pdf
Deskriptory: ČR, EU, odměňování, systém, zaměstnanci státní, motivace, VÚPSV
 SIG: 6485
Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti / Sylva Höhne, Olga Nešporová,
Kamila Svobodová. - 1. vydání.
Praha : VÚPSV, v. v. i., 2018. - 94 +6 stran. - ISBN 978-80-7416-315-9.
Monografie popisuje dopady úmrtí do socioekonomické situace různých typů domácností.
Předně byly zjišťovány náklady bezprostředně související s úmrtím blízkého, to znamená
výdaje, které pozůstalým vznikají v návaznosti na vypravení pohřbu, a vydání spojená s
dědickým řízením a vypořádáním pozůstalosti. Celkové náklady se pohybují v řádech desetitisíců Kč. Liší se přitom v závislosti na hodnotě pozůstalosti a složitosti pozůstalostního
řízení, na způsobu pohřbení a také regionálně. Samostatnou část studie představuje modelové srovnání dopadů úmrtí člena rodiny na příjmovou situaci této rodiny. Konkrétně
byla sledována změna příjmové situace v případě úmrtí starobního důchodce ze seniorského páru, hlavního živitele v úplných rodinách s dětmi, jednoho z bezdětných partnerů
v produktivním věku a dítěte vychovávaného samoživitelem. V prvních čtyřech měsících
po úmrtí osoby, než se vyřídí žádosti o pozůstalostní důchody a další sociální dávky a také
než proběhne dědické řízení, lze očekávat okamžitý propad příjmů domácnosti. Nemají-li
pozůstalí vlastní finanční rezervy, dostávají se do finančně velmi složité situace.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_436.pdf
Deskriptory: domácnosti, ČR, důchody pozůstalostní, pohřebné, příjmy, úmrtnost, VÚPSV

43

 SIG: 6487
Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí / Vlastimil Beran, Lenka Říhová. - 1. vydání.
Praha : VÚPSV, v. v. i., 2017. - 42 + 6 stran. - ISBN 978-80-7416-321-0.
Exekuce se odráží v mnoha rovinách života exekuovaného. Ovlivňuje jeho život v oblasti
psychologické, sociální i ekonomické. Při znalosti možných důsledků exekuce je nezbytné,
aby zainteresované instituce měly dostatečné informace z této oblasti. Informační základna
jim umožní efektivně konat a zmírňovat tak dopady exekuce. Výzkumný tým proto v rámci
prvotní výzkumné sondy oslovil vybrané veřejné instituce, svazy, komory a sdružení.
Hlavní výstupy výzkumné sondy odhalily, že žádná z oslovených zainteresovaných institucí
nedisponuje ucelenou databází o jedincích v exekuci. Následně výzkumný tým provedl
kvantitativní šetření u 261 pracovišť zainteresovaných institucí. Při analýze odpovědí z tohoto šetření vyšlo najevo, že stěžejním problém v této oblasti je nedostupnost dat (datové
základny) pro jakékoliv analýzy, které by měli podpořit rozhodovací procesy institucí zabývající se touto problematikou. Byly proto navrženy klíčové otázky v oblasti exekucí. Znalost odpovědí na každou z těchto otázek u každého případu exekuce poskytne odpovědi,
které v celku zajistí ústředním orgánům státní správy informace nezbytné pro efektivní
řešení problémů spojených s exekucí v České republice.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_437.pdf
Deskriptory: exekuce, dluhy, výzkum, ČR, šetření, úroveň životní, nerovnost, VÚPSV
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Hlavní náplní ústavu je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na
regionální, celostátní i mezinárodní úrovni, formulovaný podle aktuálních potřeb
orgánů státní správy, popřípadě neziskových či privátních subjektů. Ústav také
vykonává konzultantskou činnost pro uživatele výsledků výzkumů a organizuje
semináře a konference. Výzkumné projekty se každý rok připravují ve spolupráci se
zainteresovanými subjekty s ohledem na kontinuitu vývoje vědy a výzkumu v
předmětných oblastech. Mezi hlavní výzkumné zájmy ústavu patří:
• trh práce a zaměstnanost;
• sociální dialog a pracovní vztahy;
• sociální ochrana;
• rodinná politika;
• příjmová a mzdová politika;
• rovné příležitosti;
• teorie sociální politiky.
Významnou činností ústavu je poskytování komplexních knihovnicko-informačních
služeb v oblasti práce a sociálních věcí široké odborné veřejnosti. Uživatelům je
k dispozici obsáhlý fond domácích i zahraničních informačních pramenů z dané oblasti,
ale i z příbuzných oborů a průřezových vědních disciplin.
http://www.vupsv.cz

