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ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ POLITIKA
prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc., ve vzpomínkách / Jiřina Šiklová.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.6, č.14 (2018), s. 5-7.
Deskriptory: politika sociální, osobnost, historie, ČR, práce sociální
Igor Tomeš: Sociálním pracovníkem jsem se stal v důsledku okupace Československa sovětskými vojsky aneb Jak sociální práce přežila normalizaci / Pavla Kodymová.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.6, č.14 (2018), s. 8-10.
Vzpomínka na působení prof. Tomeše v oblasti podnikové sociální práce v Technicko-ekonomickém ústavu pro výzkum v hutnictví v 70. letech minulého století, kdy položil základ
znovuzavedení sociální práce v podniku a návrat sociálních pracovníků do této oblasti.
Deskriptory: politika sociální, práce sociální, osobnost, historie, ČR
Život pod vlajkou sociálního zabezpečení / Zdena Bočarovová.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.6, č.14 (2018), s. 11-14.
Rozhovor s prof. Tomešem o jeho kariéře, který je součástí publikace 90 let sociálního
pojištění v České republice, kterou vydala Česká správa sociálního zabezpečení v roce
2016.
Deskriptory: politika sociální, práce sociální, zab. sociální, právo SZ, osobnost, historie, ČR
Evropská komise navrhla 1,26 miliardy eur na posílení Evropského sboru solidarity.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.7-8 (2018), s. 8.
V rámci dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021-27 předložila Evropská komise nový
program Evropského sboru solidarity po roce 2020. V něm vyhrazuje 1,26 miliardy eur na
rozšíření příležitostí, které sbor nabízí. Mladým lidem poskytuje příležitost zapojit se do
řady solidárních činností, jejichž cílem je řešit náročné situace v celé EU i za jejími hranicemi prostřednictvím dobrovolnické činnosti, stáží a práce.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33880/Prace_socpol_07_18.pdf
Deskriptory: solidarita, pomoc sociální, činnost dobrovolná, financování, EU, mládež

DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
03
Jak výnosné je spoření ve třetím dobrovolném pilíři českého penzijního systému?
/ Jan Molek.
In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Roč.20, č.2 (2018), s. 213-221. - lit., tab.
Spoření ve třetím dobrovolném pilíři penzijní systému je v České republice velice oblíbené.
Jedním z jeho fundamentálních problémů, který nepřispívá k jeho zatraktivnění, je ale
zhodnocení vkladů, neboť zhodnocení přiznané klientům nezřídka stačí pouze na pokrytí
inflace. Je proto často terčem oprávněné kritiky účastník.
Dostupné
z:
http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/administrace/clankyfile/20180607112302826309.pdf
Deskriptory: zab. důchodové, připojištění, spoření, 3. pilíř, fondy, ČR, systém
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Retrospektivní modelová mikroekonomická analýza důchodového valorizačního
mechanizmu v období 2006-2017 / Jiří Vopátek.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.12, č.4 (2018), s. 2-12. - lit., tab,.
příl.
Příspěvek se zabývá problematikou valorizace řádně přiznané důchodové dávky v roce
2005 v pěti modelových situacích předdůchodového příjmu z pohledu důchodového systému ČR. Vymezuje právní prostředí valorizačního mechanizmu systému v období 2005 až
2017. Nastavený mechanizmus popisuje z pohledu indexu spotřebitelských cen za domácnosti spolu s porovnáním reálné hodnoty důchodové dávky dle indexu spotřebitelských cen
za důchodce.
Deskriptory: zab. důchodové, důchod starobní, valorizace, ceny, domácnosti-důchodci, ČR

NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Co hýbe žlučí nastávajících rodičů aneb poplatky za přítomnost otců u porodu
/Martin Ježek.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.7 (2018), s. 1-8.
Deskriptory: ČR, zdravotnictví, financování, otcové, rodičovství, péče zdravotní, ceny
Dlouhodobé ošetřovné / Květoslava Cimlerová, Šárka Chotěborská.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.7-8 (2018),
s. 8-15.
Vznik, průběh a ukončení potřeby dlouhodobé péče, povinnosti zaměstnavatele, podávání
žádosti, způsob výplaty. Jsou připojeny vzorové tiskopisy k žádosti o dlouhodobé ošetřovné
a potvrzení o trvání /rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče.
Deskriptory: ošetřovné dlouhodobé, zab. nemocenské, ČR, podmínky nároku, péče dlouhodobá, péče o osobu blízkou
Shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění účinných v roce
2018 / Květoslava Cimlerová, Šárka Chotěborská.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.7-8 (2018),
s. 16-20.
Deskriptory: zab. nemocenské, ošetřovné dlouhodobé, dovolená otcovská, nemocenské,
výše, podmínky nároku, pojištění, ČR
Ukončení vybraných "státních kategorií" a zdravotní pojištění / Antonín Daněk.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.7-8 (2018),
s. 21-26.
Článek se zabývá postupem zaměstnavatele, případně pojištěnce v situaci, kdy pojištěnci
končí u zdravotní pojišťovny registrace a stát za něj přestává platit pojistné - odejmutí
důchodu, pobírání rodičovského příspěvku, zahájení nebo ukončení studia apod.
Deskriptory: pojištění zdravotní, pojistné, pojištěnci, ČR, agenda pojišťovací
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Zaměstnankyně na rodičovské dovolené z pohledu zdravotního pojištění / Antonín
Daněk.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.7-8 (2018),
s. 26-29.
Je uvedeno několik konkrétních situací, jak má zaměstnavatel správně splnit ohlašovací
povinnost vůči zdravotní pojišťovně v případě zaměstnankyň/zaměstnanců na rodičovské
dovolené.
Deskriptory: pojištění zdravotní, dovolená rodičovská, příspěvek rodičovský, pojistné, ČR
Minimální vyměřovací základ zaměstnance a potvrzení vystavované zaměstnavatelem / Antonín Daněk.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.7-8 (2018),
s. 29-31.
Deskriptory: pojištění zdravotní, pojistné, základ vyměřovací, ČR, agenda pojišťovací
Přehled vzorových tiskopisů pro uplatnění nároku na dlouhodobé ošetřovné a
jeho výplatu / David Marek.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.7 (2018), s. 7-13.
Jsou představeny vzorové tiskopisy - Žádost o dlouhodobé ošetřovné, Potvrzení o trvání
/Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče a Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče
a návod na jejich vyplnění.
Deskriptory: ošetřovné dlouhodobé, dávky, zab. nemocenské, výplata-způsob, ČR, agenda
pojišťovací
Studentské brigády a zdravotní pojištění / Antonín Daněk
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.7-8 (2018), s. 24-28.
Problematika je ukázána na příkladech.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, studenti, práce-studenti, základ vyměřovací, dohody,
práce konané mimo pracovní poměr
Dohody a zdravotní pojištění / Antonín Daněk .
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.7-8 (2018), s. 28-31.
Nejčastější chyby a správné postupy. Příklady.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, dohody, poměr pracovní, práce konané mimo pracovní poměr
Sčítání příjmů a minimální vyměřovací základ zaměstnance ve zdravotním pojištění / Antonín Daněk .
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.7-8 (2018), s. 32-34.
Problematika je vysvětlena na příkladech.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, základ vyměřovací, příjmy, pojistné, pojistné-výše
Kdo může čerpat novou dávku dlouhodobé ošetřovné?
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.7-8 (2018), s. 2.
Nová dávka nemocenského pojištění a podmínky nároku jejího čerpání
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33880/Prace_socpol_07_18.pdf
Deskriptory: ošetřovné dlouhodobé, péče dlouhodobá, podmínky nároku, zab. nemocenské, dávky, ČR
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Kontroly lidí na tzv. neschopence se konají i o víkendech a svátcích.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.7-8 (2018), s. 2.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33880/Prace_socpol_07_18.pdf
Deskriptory: neschopnost pracovní, nemocenské, kontrola, ČR

SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Memorandum sociálních pracovníků k výročí 100 let sociální práce v ČR.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.6, č.14 (2018), s. 15.
Deskriptory: práce sociální, pracovníci sociální, dohody, kvalifikace odborná, ČR
Supervize v sociálních službách - Popelka, nebo královna plesu? / Alžběta Šůstková.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.6, č.14 (2018), s. 16-17.
Deskriptory: služby sociální, kontrola, pracovníci sociální, motivace, psychologie práce, ČR,
práce sociální
Zákonnost zpracování osobních údajů zájemce o sociální službu (GDPR) / Zbyněk
Vočka.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.6, č.14 (2018), s. 24-25.
Deskriptory: údaje osobní, služby sociální, ČR, stav zdravotní, informace, zákonodárství
Pracovní spokojenost a psychická pracovní zátěž sociálních pracovníků v sociálních službách / Tomáš Mrhálek, Alena Kajanová.
In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Roč.20, č.2 (2018), s. 175-180. - lit., tab
Práce v rámci souboru sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách z Jihočeského kraje popisuje jejich pracovní spokojenost a hodnotí pracovní zátěž pomocí standardizovaných dotazníků.
Dostupné
z:
http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/administrace/clankyfile/20180607111248688949.pdf
Deskriptory: pracovníci sociální, uspokojení z práce, práce sociální, služby sociální, kvalita
pracovního života, výzkum, ČR, podmínky pracovní
Vnímání sociálních služeb z pohledu jejich uživatelů a poskytovatelů ve vybraném
regionu České republiky / Pavla Varvažovská, Martina Jarkovská.
In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Roč.20, č.2 (2018), s. 187-194. - lit.
Hlavním cílem práce je porovnání kvality sociálních služeb z hlediska spokojenosti uživatelů
v návaznosti na poskytovatele. Zjišťuje, zdali jsou možnosti těchto zařízení v poskytování
sociálních služeb srovnatelné, jestli dokážou naplnit potřeby cílové skupiny seniorů a zda
jsou senioři s touto službou spokojeni.
Dostupné
z:
http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/administrace/clankyfile/20180607133432722182.pdf
Deskriptory: služby sociální, staří, šetření, ústavy, financování, kvalita sociálních služeb,
ČR
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Vybrané principy kritické sociální práce v kontextu kontroly nedobrovolných
klientů / Radka Janebová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.3 (2018), s. 5-21. - lit.
Cílem textu je představit čtyři vybrané principy kritické sociální práce, které jsou využitelné
při práci s nedobrovolnými klienty v rámci přípravné fáze, fáze úvodního dojednávání podmínek spolupráce, fáze posuzování životní situace klienta a fáze volby intervence. Jsou
vysvětleny klíčové pojmy - "kontrola" v sociální práci, koncept nedobrovolnosti klienta,
kritická sociální práce a posléze jsou představeny využitelné principy kritické sociální práce
v kontextu kontroly nedobrovolných klientů a možnosti jejich praktické aplikace.
Deskriptory: práce sociální, kontrola, pracovníci sociální, metody, ČR, skupiny znevýhodněné, ochrana sociálně-právní, děti, rodina problémová
"Šok i osvěžení": participace expertů - uživatelů služeb ve výuce sociální práce
na vysoké škole / Magda Frišaufová, Markéta Geregová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.3 (2018), s. 84-100. lit.
Projekt vznikl jako součást Specifického výzkumu na Katedře SPSP FSS MU v roce 2016 a
2017.
Deskriptory: ČR, práce sociální, teorie, školství, vzdělávání-výcvik, metody, projekty
Kritická sociální práce - přiležitosti a výzvy. Pracovník tváří v tvář člověku hledajícímu pomoc / Michaela Límová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.3 (2018), s. 101-111. lit.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, cizinci, integrace, metody, teorie
Může být česká a slovenská sociální práce nástrojem podpory sociální změny?
/Oldřich Chytil, Ivana Kowaliková.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.3 (2018), s. 112-125. lit.
Deskriptory: ČR, SR, práce sociální, pracovníci sociální, výzkum, teorie, politika sociální
Kulatý stůl na téma Všeobecný lékař v pobytovém zařízení sociální péče / Lenka
Kaplanová.
In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718. - Roč.14, č.2 (2018), s. 6-7.
Setkání odborníků, které řešilo problematiku poskytování zdravotnické péče v pobytových
zařízeních sociálních služeb: Vztah lékař a pobytové zařízení, smluvní vztahy mezi lékařem
a domovem, kompetence sester, představy klientů a příbuzných o poskytovaných službách.
Celé číslo dostupné z: http://www.rezidencnipece.cz/archiv/casopis/1802.pdf
Deskriptory: služby sociální, ústavy, péče zdravotní, péče zdravotní-ústavy, ČR, péče sociálně zdravotní
Transformační změny v praxi / Lenka Kaplanová.
In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718. - Roč.14, č.2 (2018), s. 8-9.
Rozhovor s ředitelem Domova sociálních služeb ve Slatiňanech, který prošel transformací
nejen stavební, ale i v poskytování služeb a péče pro klienty.
Celé číslo dostupné z: http://www.rezidencnipece.cz/archiv/casopis/1802.pdf
Deskriptory: služby sociální, práce sociální, ústavy, bydlení chráněné, postižení mentálně,
rehabilitace pracovní, ČR
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Péče o stárnoucí rodiče / Lenka Kaplanová.
In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718. - Roč.14, č.2 (2018), s. 14-15.
Rozhovor s Mgr. J. Prajznerovou, která pracovala v domově pro seniory, kde často řešila s
rodinami, jak se postarat o stárnoucího a nemocného příbuzného. Na základě svých zkušeností založila facebookovou skupinu, kde pečující sdílejí své zkušenosti jak empaticky a
efektivně pečovat o své příbuzné, ale reší i praktické problémy týkající se fyzické péče,
vyřizování příspěvků, pomůcek a sociálních služeb pro seniory.
Celé číslo dostupné z: http://www.rezidencnipece.cz/archiv/casopis/1802.pdf
Deskriptory: staří, péče dlouhodobá, pečovatelé, pomoc sociální v rodině, ČR, péče o osobu
blízkou
Gratia Futurum 913: Odbornosti 913 se blýská na lepší časy / Lenka Kaplanová.
In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718. - Roč.14, č.2 (2018), s. 4-5.
Cílem společnosti GF913 je změna v postavení poskytovatelů zvláštní ambulantní péče v
pobytových sociálních službách a narovnání podmínek ve financování ošetřovatelské péče
poskytované v odbornosti 913 (zdravotní sestra). Rozhovor s Petrem Boťanským, jedním
ze zakladatelů GF913
Celé číslo dostupné z: http://www.rezidencnipece.cz/archiv/casopis/1802.pdf
Deskriptory: péče zdravotní-ústavy, pojištění zdravotní, zdravotníci, financování, péče sociálně zdravotní, ČR
V České republice vznikají první centra pro rodinné pečující. Městům a obcím mohou ušetřit finanční prostředky a rodinám usnadnit orientaci v nabídce sociálních
a zdravotních služeb / Jana Tiahan Wojtoňová.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.12, č.4 (2018), s. 26.
Informace o projektu České asociace pečovatelské služby "Systém sociálně-zdravovní péče
o osoby 50+ s využitím inovativního komunitního modelu", který reaguje na současnou
situaci rodin pečujících o své blízké. Výstupem projektu je ověření činnosti nové služby,
Centra pro rodinné pečující. Centra by měla nabízet poradenský servis, vzdělávací kurzy,
poskytnutí podpory pro zvládnutí náročné životní situace a sdílení zkušeností s jinými rodinnými pečujícími.
Deskriptory: péče sociálně zdravotní, péče zdravotní domácí, pečovatelé, poradenství, příspěvek na péči, péče zdravotní, staří, služby sociální, ČR
Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016-2025.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.12, č.4 (2018), s. 27-31. - Celý
dokument je dostupný na adrese: https://www.mpsv.cz/files/clanky/29624/NSRSS.pdf.
Rámcový dokument sociální politiky České republiky, který navazuje na národní strategii
rozvoje sociálních služeb na rok 2015 a přináší střednědobý výhled na systém sociálních
služeb v širším kontextu. Je rozpracován do podoby cílů a opatření, kterých je možné
prostřednictvím působení sociálních služeb v horizontu 2016-2025 dosáhnout.
Deskriptory: politika sociální, služby sociální, financování, péče sociálně zdravotní, koncepce budoucí, ČR
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POSTIŽENÍ OBČANÉ
Petra Lafková: Velké výzvy jsou před námi / Zdeněk Jirku .
In: MŮŽEŠ. - ISSN 1213-8908. - č.9 (2018), s. 11-12.
Rozhovor s vedoucí sociálního odboru Ústeckého kraje o reformě a decentralizaci financování a řízení sociálních služeb a jejich dopadu na úroveň služeb, konkrétně v Ústeckém
kraji.
Deskriptory: služby sociální, reforma, financování, kraje, ČR, pracovníci sociální

STAŘÍ LIDÉ
uložené 2178
Průvodce seniora: Jak neprodělat při předčasném odchodu ze zaměstnání / Jiří
Šatava.
Praha : Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2018. - 32 s., obr., tab., příl. - (Studie
7 / 2018). - ISBN 978-80-7344-464-8.
Tato studie analyzuje finanční důsledky základních možností typizovaných seniorů, kteří
dva roky před dosažením řádného důchodového věku ztratili práci nebo ji z nejrůznějších
důvodů vykonávat nechtějí nebo nemohou. Analýza kvantifikuje důsledky jednotlivých rozhodnutí z pohledu jejich dopadů na výši jak budoucích měsíčních příjmů, tak celkových
budoucích příjmů.
On-line
dostupné
15.8.2018
z:
https://idea.cergeei.cz/files/IDEA_Studie_7_2018_Pruvodce_seniora/mobile/index.html
Deskriptory: ČR, staří, pracovníci starší, nezaměstnaní, odchod do důchodu předčasný,
situace ekonomická

PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY
Praxe Mediačního Centra Olomouc - zapojování dětí do mediace / Lenka Poláková.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.7 (2018), s. 8-14.
Deskriptory: ČR, poradenství sociální, rodina, rodina problémová, děti, poradenství, pracovníci sociální
Manželství versus nesezdané soužití (3.) / Romana Rogalewiczová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.7 (2018), s. 14-20.
Výhody a nevýhody z pohledu rodičů a dětí.
Deskriptory: ČR, manželství, soužití nesezdané, děti, rodičovství
Zjišťování názoru dítěte v soudním řízení - volba školy / Romana Lužná.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.7 (2018), s. 20-24.
Deskriptory: ČR, děti, řízení soudní, rodičovství, ochrana sociálně-právní, právo občanské
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Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.7-8 (2018), s. 6.
Informace o publikaci vydané Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33880/Prace_socpol_07_18.pdf
Deskriptory: rodina, sociologie rodiny, šetření, sladění pracovního a rodinného života, rodičovství, děti, ČR
Kritická reflexe konstrukce mateřství a otcovství v sociální práci s rodinou /Barbora Gřundělová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.3 (2018), s. 40-53. - lit.
Cílem textu je zjistit, jak se projevuje kontrukce matek-klientek a otců-klientů v sociální
práci s rodinou a sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi. Pro zodpovězení otázky
byla použita parciální data z kvalitativního výzkumného šetření. Získaná data ukazují, že
sociální pracovnice a pracovníci konstruují matky v prvé řadě jako pečovatelky a otce jako
živitele. Tento tradiční model rolí v rodině je sociálními pracovníky považován za přirozený
a funkční, přičemž není kriticky reflektován.
Deskriptory: práce sociální, rodina, otcové, matky, gender, děti, ČR, metody, rodičovství,
služby sociální, šetření
Názor dítěte z pohledu účastníka soudního řízení v opatrovnické péči / Oldřiška
Luňáčková.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.8 (2018), s. 1-6.
Právo dětí vyjádřit svůj názor při rozhodování opatrovnických sporů soudy. Úloha pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany zastupijícího zájmy dítěte a zjišťování názoru dítěte
prostřednictvím znaleckého posudku.
Deskriptory: děti, řízení soudní, opatrovnictví, rozvody, právo rodinné, ČR, ochrana sociálně-právní
Participace rezidentního rodiče na relizaci styku / Silvia Borovská.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.8 (2018), s. 7-11.
Jsou popsány situace, k nimž může docházet při předávání dítěte rezidenčním rodičem (tj.
rodič, kterému bylo dítě svěřeno do péče) nerezidenčnímu rodiči v souvislosti s výkonem
práva styku s dítětem a několik vyjádření Ústavního soudu k této problematice.
Deskriptory: rozvody, děti, právo rodinné, ČR
Občanské postoje a participace u adolescentů žijících v dětských domovech /Lucie
Sodomková, Jan Šerek, Dana Juhová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.3 (2018), s. 126-143. tab.,lit.
Cílem studie je prozkoumat, zda se rozdíly mezi mladými lidmi z dětských domovů a běžných rodin projevují rovněž v oblasti politických a společenských postojů a občanské participace.
Deskriptory: ČR, děti, výchova mimo vlastní rodinu, výzkum, ústavy, psychologie dítěte,
psychologie sociální
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uložené 2177
Komu školka (ne)pomůže? Zkušenosti ze série reforem rané a předškolní péče v
Německu / Filip Pertold, Lucie Zapletalová.
Praha : Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2018. - 20 s., lit., obr., tab. - (Studie 6
/ 2018). - ISBN 978-80-7344-463-1.
Tato krátká studie shrnuje klíčové závěry tří výzkumů zabývajících se různými aspekty
vlivu institucionální předškolní péče na rozvoj dětí v Německu. Německá zkušenost, kde v
posledních patnácti letech došlo díky sérii legislativních změn k razantnímu navýšení docházky dětí jak do školek, tak do zařízení rané péče o děti, je zdrojem poznatků o vlivu
institucionální výchovy na rozvoj dětí.
On-line dostupné 15.8.2018 z: https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_6_2018_Predskolni_pece_v_Nemecku/mobile/index.html#p=10
Deskriptory: SRN, děti, zařízení péče o děti, zařízení předškolní, reforma, výzkum
uložené 2181
Analýza inovativních postupů a služeb pro rodiny a děti v České republice. - Praha
: MPSV, 2017. - 170 s., lit., obr., tab.
Analýza popisuje systém služeb pro ohrožené rodiny a děti v ČR v kontextu jejich možného
rozvoje a inovací a přináší také příklady inovativních služeb ze zahraničí. Cílem analýzy
bylo detailní zmapování služeb a postupů, které lze ve vztahu ke stávající praxi a právní
úpravě poskytování služeb pro cílovou skupinu dětí a jejich rodin označit za inovativní.
Analýza byla zpracována v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Systémový
rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí".
Dostupné 20.8.2018 z: http://www.socialnibydleni.mpsv.cz/cs/dokumenty/analyzycz#Analyza_inov
Deskriptory: ČR, Mezinárodní, rodina, rodina ohrožená, děti, děti ohrožené, služby sociální,
práce sociální, ochrana sociálně-právní, výzkum

ETNICKÉ SKUPINY
Etnizujúci prístup v sociálnej práci so sociálne exkludovanými a alternatívy kritickej sociálnej práce / Michal Kozubík, Alena Kajanová, Lucie Kozlová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.3 (2018), s. 70-83. obr.,tab.,lit.
Deskriptory: SR, Romové, skupiny etnické, vyloučení sociální, kultura, výzkum, práce sociální
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CHUDÍ
Mental health problems as one of the factors in the development and persistence
of homelessness [Problémy duševního zdraví jako jeden z faktorů ve vývoji a
přetrvávání bezdomovectví] / Tomáš Habánik.
In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Roč.20, č.2 (2018), s. 181-186. - lit.
Cílem studie je identifikovat přítomnost psychiatrických poruch (a různých typů) u bezdomovců a současně hledat souvislost mezi bezdomovectvím a problémy duševního zdraví.
Studie byla provedena jako kvalitativní výzkum v nízkoprahovém denním léčebném středisku v Trenčíně od 1. ledna do 1. října 2017. Výzkumný vzorek sestával z dvanácti uživatelů nízkoprahových sociálních služeb a prostřednictvím těchto účastníků jsme zkoumali a
identifikovali nejen rozsah vyskytujících se psychiatrických poruch, ale také současný stav
léčby a zájem účastníků na řešení stávajících problémů duševního zdraví spolu s jejich
vztahem k jejich sociálnímu prostředí.
Dostupné
z:
http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/administrace/clankyfile/20180607110544440753.pdf
Deskriptory: SR, bezdomovci, zdraví duševní, výzkum
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EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd / Petr Gola.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.7-8 (2018), s. 55-56. - tab.
Deskriptory: ČR, Mezinárodní, OECD, daně z příjmu, mzdy, příjmy, výpočet

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY
Diskriminace v přístupu k bydlení / Eva Nehudková.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.6, č.14 (2018), s. 18-20.
Na konkrétním případu jsou rozebrány otázky pronájmu bytu soukromého i obecného lidem
v nepříznivé sociální situaci. Cílem článku je pomoci sociálním pracovnicím a pracovníkům
diskriminaci v přístupu k bydlení rozpoznat a naznačit cesty, jak se tomuto protizákonnému
jednání bránit.
Deskriptory: bydlení, bydlení sociální, skupiny znevýhodněné, diskriminace, vyloučení sociální, obce, práce sociální, ČR, práva lidská

PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY
Jak správně zkrátit dovolenou / Růžena Klímová.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.7-8
(2018), s. 32-36.
Velmi často zaměstnanec nesplní podmínky pro přiznání celého nároku na dovolenou, a
proto je zaměstnavatel povinen přistoupit ke krácení tohoto nároku.
Deskriptory: dovolená, podmínky nároku, právo pracovní, ČR
Rozvázání pracovního poměru pro zdravotní nezpůsobilost a nárok na dvanáctiměsíční odstupné - část I. / Richard W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.7 (2018), s. 3-6.
Deskriptory: ukončení zaměstnání, zaměstnanci, stav zdravotní, kompenzace, řízení soudní, úrazy pracovní, náhrada škody, ČR, invalidita-služba posudková, právo pracovní
Katalog prací, povolání sociální pracovník a nové zařazení platových tříd / Ilona
Kolářová.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.6, č.14 (2018), s. 22-23.
Deskriptory: pracovníci sociální, klasifikace zaměstnání, odměňování, služba veřejná,
práce sociální, ČR
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené / Alena Chládková.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.7-8 (2018), s. 15-18.
Autorka uvádí zkušenosti z praxe ve stručném přehledu, příkladech a aktuálních otázkách.
Deskriptory: ČR, právo pracovní, dovolená, podmínky nároku, informace
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Pracovní režim - II. část / Dominik Bruha.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.7-8 (2018), s. 7-10.
Praktické problémy uplatňování různých pracovních režimů. Nepřetržitý režim versus nepřetržitý provoz. Pracovní režimy a odměňování. Pracovní režim a zaměstnanec pracující v
noci. Pracovní režimy ve vztahu k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Deskriptory: ČR, právo pracovní, doba pracovní, poměr pracovní, odměňování
Zaměstnanec v exekuci / Jiří Salač, Michal Dvořák.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.7-8 (2018), s. 11-14.
Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s exekučním řízením.
Deskriptory: ČR, právo pracovní, vztahy pracovní, zaměstnanci, zaměstnavatelé, řízení soudní
Cestovní náhrady jednatelů / Jaroslava Pfeilerová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.7-8 (2018), s. 19-23.
Poskytování cestovních náhrad. Daňové posouzení cestovních náhrad. Souběh funkce jednatele a zaměstnance v jedné osobě. Cestovní náhrady poskytované členům orgánů ostatních obchodních společností. Příklady.
Deskriptory: ČR, náhrady cestovní, podmínky nároku, daně z příjmu
Nabídková povinnost po odvolání vedoucího zaměstnance / Petr Bukovjan.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.7-8 (2018), s. 57-60.
Platnost výpovědi z pracovního poměru pro tzv. fiktivní nadbytečnost zaměstnance po jeho
odvolání z vedoucího pracovního místa. Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 14.3.2018,
sp. zn. 21 Cdo 4930/2016.
Deskriptory: ČR, vztahy pracovní, manažeři, ukončení zaměstnání, řízení soudní, pracovníci uvolňovaní
Výkladová stanoviska AKV (XXII.) / Petr Bukovjan, Bořivoj Šubrt.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.7-8 (2018), s. 66-76.
Stanoviska přijatá na zasedání Kolegia expertů AKV v Kolíně ve dnech 3. a 4. 11. 2017 II. část.
Deskriptory: ČR, vyjednávání kolektivní, konference, vztahy pracovní, právo pracovní
MPSV a Úřad práce ČR podporují zaměstnavatele osob se zdravotním postižením.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.7-8 (2018), s. 2.
Chtějí-li zaměstnavatelé žádat o příspěvky na podporu zaměstávání osob se zdravotním
postižením, musejí mít s Úřadem práce ČR uzavřenou dohodu o uznání za zaměstnavatele
osob se zdravotním postižením.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33880/Prace_socpol_07_18.pdf
Deskriptory: trh práce, práce-postižení, práce chráněná, zaměstnavatelé, plnění náhradní,
ČR, financování, ČR, podmínky nároku, dávky
Jaké jsou hlavní důvody fluktuace zaměstnanců?
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.7-8 (2018), s. 3.
Průzkum zaměstnaneckých preferencí Randstad Employer Brand Research zjišťoval, co
jsou hlavní důvody, kvůli kterým pracovníci opouštějí své zaměstnavatele a hledají nové.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33880/Prace_socpol_07_18.pdf
Deskriptory: zaměstnanci, mobilita pracovní, podmínky pracovní, šetření, ČR, kvalita pracovního života
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Jaké pokuty hrozí firmám za porušení zákona o zaměstnanosti?
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.7-8 (2018), s. 5.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33880/Prace_socpol_07_18.pdf
Deskriptory: zaměstnanost, podmínky pracovní, diskriminace pracovní, rovnost, agentury
práce, zaměstnanost skrytá, práce-postižení, stav zdravotní, kontrola, ČR, inspekce práce,
zákonodárství
uložené 2179
Dopady reformy rodičovských příspěvků v roce 2008 na pracovní zařazení matek
/ Barbara Pertold-Gebicka.
Praha : Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2018. - 20 s., lit., obr. - (Studie 8 /
2018). - ISBN 978-80-7344-465-5.
Cílem této studie je kvantifikovat dopad doby strávené na mateřské a rodičovské dovolené,
na pozici žen na trhu práce, hodnocenou podle jejich vykonávaného povolání 6 až 7 let po
porodu. Autorka vychází z předpokladu, že povolání, které člověk vykonává, vypovídá o
jeho znalostech a schopnostech potřebných k výkonu specifických úkolů daného povolání.
Tím, že srovnává pracovní zařazení žen, které strávily různě dlouhou dobu na rodičovské
dovolené, může odhadnout, jak byly absencí na trhu práce dotčeny jejich pracovní schopnosti.
On-line dostupné 15.8.2018 z: https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_8_2018_Dopady_reformy_rodicovskych_prispevku/mobile/index.html#p=1
Deskriptory: ČR, ženy, matky, trh práce, dovolená mateřská, dovolená rodičovská, kariéra
profesionální, výzkum
Využití sociálně znevýhodněných zaměstnanců, aneb za jakých podmínek lze zaměstnat osoby propuštěné z výkonu trestu v sektoru služeb / Marek Merhaut, Eliška
Suchá.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.12, č.4 (2018), s. 13-22. - lit., tab.
Osoby, které opouštějí vězení, by měly mít možnost plně se integrovat do běžného života,
aby si zajistily prostředky na uspokojení svých potřeb a zájmů. Článek se zabývá otázkami,
co ztěžuje propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody vstup na trh práce a jaké jsou v
současné době podmínky pro zaměstnávání těchto osob v sektoru služeb.
Deskriptory: trh práce, služby, péče postpenit., vězni propuštění, návrat do práce, šetření,
ČR
Workshop: Systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací a jejich využití při odměňování a ochraně zaměstnanců / Lenka Říhová.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.12, č.4 (2018), s. 24-25.
V rámci dlouhodobého projektu Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací a
jejich využití při odměňování a ochraně zaměstnanců uspořádali pracovníci Výzkumného
ústavu práce a sociálních věcí workshop, jehož hlavní náplní bylo seznámení účastníků s
cíli a významem projektu, s poznatky a zkušenostmi získanými z jeho dosavadní realizací
a získání zpětné vazby, názorů a připomínek účastníků k dosavadním výstupům a dalšímu
zaměření výzkumu.
Deskriptory: hodnocení práce, klasifikace zaměstnání, odměňování, ČR, VÚPSV, projekty,
výzkum

17

Ergotep zná recept / Radek Musílek.
In: MŮŽEŠ. - ISSN 1213-8908. - č.9 (2018), s. 13-15.
Informace o činnosti sociální firmy Ergotep, která se stala vítězem soutěže Zaměstnavatel
bez bariér v kategorii Neziskové organizace v roce 2018. Podnik zaměstnává tři stovky lidí
s postižením a vytváří podmínky pro jejich integraci do společnosti.
Deskriptory: práce-postižení, organizace neziskové, ekonomika sociální, zaměstnávání
podporované, práce chráněná, ČR

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK
Stravování zaměstnanců / Věra Hrouzková.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.7-8 (2018),
s. 2-7.
V článku jsou shrnuty podmínky, za jakých je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnancům stravování a jakým způsobem na něj přispívá - stravenky a stravné.
Deskriptory: péče o pracovníky, stravování, právo pracovní, ČR
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmy. XXI. Role odborů a zástupců pro oblast BOZP / Petr Kožmín.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.7-8 (2018),
s. 45-47.
Deskriptory: bezpečnost práce, zdraví, kontrola, odbory, zaměstnavatelé, dialog sociální,
ČR
Proč a jak zařazovat netradiční aktivity v kariérovém poradenství / Markéta Cudlínová.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.6, č.14 (2018), s. 21-22.
Deskriptory: poradenství pracovní, metody, pracovníci sociální, kariéra profesionální, ČR
Jak zvládat obtížné jednání na pracovišti / Jan Urban.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.7-8 (2018), s. 35-40.
Deskriptory: ČR, řízení personální, zaměstnanci, kvalita pracovního života
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací / Lenka
Říhová, Dominik Fojtík.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.7-8 (2018), s. 41-43. - tab.
Deskriptory: ČR, VÚPSV, odměňování, systém, výzkum
Vzdělávání zaměstnanců v českých organizacích / Hana Urbancová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.7-8 (2018), s. 44-47.
Deskriptory: ČR, vzdělávání-výcvik, vzdělávání celoživotní, zdroje lidské, péče o pracovníky, metody
Správný výběr uchazečů o zaměstnání v období 2.0 - 4.0 / Jiří Stýblo.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.7-8 (2018), s. 48-52.
Deskriptory: ČR, řízení personální, získávání a výběr pracovníků, metody

18

Outsourcing jako konkurenční výhoda / Petra Sonnenscheinová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.7-8 (2018), s. 53-54.
Deskriptory: ČR, řízení personální, organizace práce, plánování
Firmy snáze získají prostředky na vzdšlávání svých zaměstnanců.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.7-8 (2018), s. 1.
V rámci projektu POVEZ II mají firmy možnost získat finanční příspěvek na podporu odborného vzdělávání svých současných i budoucích zaměstnanců. Podmínky poskytnutí příspěvku.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33880/Prace_socpol_07_18.pdf
Deskriptory: podniky malé a střední, zaměstnanci, vzdělávání-výcvik, financování, podmínky nároku, ČR
Socio-demografické determinanty studijních výsledků a začátku pracovní kariéry
v České republice / Ondřej Nývlt.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - Roč.60, č.2 (2018), s. 111-123. - lit., tab.
Školní prospěch, přijetí na střední školu, přijetí na vysokou školu a vstup na trh práce tvoří
základní faktory, které jednoznačně ovlivňují další profesní život, v širším kontextu i celkovou kvalitu života. V příspěvku byla použita logistická regresivní analýza s využitím metody forward stepwise selection, která ukazuje klíčové faktory, které mají vliv na úspěšný
vstup do života (jak kvalita bydlení a dosažené vzdělání rodičů ovlivňují prospěch ve škole
a následně i postavení na trhu práce po ukončení studia).
Dostupné
z:
https://www.czso.cz/documents/10180/61449040/D+2_2018_web_clanek+Nyvlt.pdf/1c2d6eab-27cd-47f4-aa04-25303b285baa?version=1.0
Deskriptory: vzdělání dosažené, zdroje lidské, nezaměstnanost, kariéra profesionální,
přechod do zaměstnání, ČR, situace sociální, demografie

OBYVATELSTVO, MIGRACE
24
Recent Household Trends in Europe: A Cross-Country Analysis [Poslední trendy
ve složení domácností: mezinárodní srovnání] / Pavlína Habartová.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - Roč.60, č.2 (2018), s. 98-110. - lit., obr.
Článek se zabývá rozdíly ve složení domácností v jednotlivých zemích Evropy. Popisuje
jednotlivé typy domácností - úplné domácnosti, neúplné domácnosti, domácnosti jednotlivců, domácnosti nesezdaných partnerů, domácnosti rodičů a "mladých dospělých".
Dostupné
z:
https://www.czso.cz/documents/10180/61449040/D+2_2018_web_clanek+Habartova.pdf/358b8ace-6d52-483e-b668-c5d6c443892f?version=1.2
Deskriptory: domácnosti, rodina, stárnutí, šetření, Mezinárodní, ČR, manželství, soužití nesezdané, struktura sociální
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RŮZNÉ
Prostorový vzorec kriminality v Česku / Jiří Nemeškal, Jana Jíchová.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - Roč.60, č.2 (2018), s. 124-139. - lit., obr., tab.
Článek nahlíží na kriminalitu z hlediska jejího rozložení v Česku a nachází souvislosti v
prostorových vzorcích zjištěné kriminality.
Dostupné
z:
https://www.czso.cz/documents/10180/61449040/D+2_2018_web_clanek+Nemeskal+Jichova.pdf/156123f7-f0b6-46e5-a823-dbab51421a5b?version=1.0
Deskriptory: kriminalita, regiony, ČR
Ještě k roli orgánu sociálně-právní ochrany dětí jako procesního opatrovníka v
řízení ve věcech péče soudu o nezletilé / Pavel Kotrady, Petr Šťastný.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.8 (2018), s. 16-22.
Polemika s názory Mgr. Adama Křístka k dané problematice, které byly uveřejněny v příspěvcích v předešlých číslech časopisu (3 a 4/2018).
Deskriptory: děti, řízení soudní, opatrovnictví, právo rodinné, právo občanské, ČR, ochrana
sociálně-právní
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ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ
uložené 2183
Paternity and parental leave policies across the EU - Assessment of current provision [Politiky otcovské a rodičovské dovolené v rámci EU - Posouzení stávajících
opatřen].
Brussels : European Commission, 2018. - 6 s. - Sprievodný materiál: lit., obr., tab.
Stručný přehled současných ustanovení týkajících se otcovské a rodičovské dovolené v
zemích EU, který zkoumá tato ustanovení proti změnám navrhovaným v rámci Evropského
pilíře sociálních práv a návrhu směrnice o rovnováze pracovního a soukromého života pro
rodiče a pečovatele.
Dostupné
29.8.2018
z:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8120&furtherPubs=yeshttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8120&furtherPubs=yes (published on: 25/07/2018)
Deskriptory: EU, dovolená otcovská, dovolená rodičovská, sladění pracovního a rodinného
života

ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI
uložené 2176
How demanding are activation requirements for jobseekers [Jak náročné jsou
aktivační požadavky pro uchazeče o zaměstnání] / Herwig Immervoll, Carlo Knotz.
Paris : OECD Publishing, 2018. - 54 s., lit., obr., tab. - (OECD Social, Employment and
Migration Working Papers, No. 215).
Tato zpráva prezentuje nové informace o aktivačních kritériích způsobilosti v oblasti nezaměstnanosti a souvisejících dávkách v zemích OECD a EU v roce 2017 a porovnává přísnost
prvků "způsobilosti" nastavených v dávkách v nezaměstnanosti mezi zeměmi a v průběhu
času. Kritéria způsobilosti pro dávky v nezaměstnanosti určují, co mají žadatelé dělat, aby
úspěšně uplatnili nárok na dávky, nebo je dále pobírali. Dávkové systémy obsahují specifická pravidla, která definují typ nabídek zaměstnání, které žadatelé musí přijmout, požadavky na podávání zpráv o výsledcích nezávislého úsilí hledat zaměstnání, povinnosti
účastnit se aktivních programů trhu práce, jakož i sankce za nesplnění těchto požadavků.
Cílem těchto pravidel je posílit pobídky pro hledání, přípravu a přijetí zaměstnání. Mohou
být také využity snížení nároků na dávkové systémy a na přidružené služby zaměstnanosti.
Přísné požadavky mohou také vyloučit některé stávající i budoucí příjemce z finanční podpory
a
podpory
při
opětovném
zaměstnávání
např.
tím
, že je odradí od uplatnění nároku. Tento dokument poskytuje podrobné informace o politických pravidlech v roce 2017, shrnuje je do celkového ukazatele přísnosti způsobilosti a
posuzuje nedávné politické trendy dokumentováním změn v opatřeních přísnosti.
Dostupné 17.7.2018 z: https://www.oecd-ilibrary.org/employment/how-demanding-areactivation-requirements-for-jobseekers_2bdfecca-en (published on: 11 Jul 2018)
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, EU, zab. v nezaměstnanosti, dávky, podmínky nároku,
uchazeči o práci, nezaměstnaní
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SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Marketisation policies in different contexts: Consequences for home care workers
in Germany, Japan and Sweden [Politiky marketingu v různých kontextech:
Důsledky pro pracovníky domácí péče v Německu, Japonsku a Švédsku] /Hildegard
Theobald, Marta Szebehely, Y Saito.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.27, č.3 (2018), s.
215-225. - tab.,lit.
Tento článek se zaměřuje na srovnání dopadů tržně orientovaných politik na restrukturalizaci infrastruktury domácí péče a situaci pečovatelů v různých systémech dlouhodobé
péče v Německu, Japonsku a Švédsku.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijsw.12298
Deskriptory: SRN, Japonsko, Švédsko, péče dlouhodobá, péče zdravotní domácí, pečovatelé, privatizace, reforma
Regulating social welfare services: Between compliance and learning [Regulace
služeb sociální péče: mezi dodržováním předpisů a uplatňováním odbornosti]
/Avishai Benish, Dana Halevy, Shimon Spiro .
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.27, č.3 (2018), s.
226-235. - lit.
Studie zkoumá charakter regulace privatizovaných sociálních služeb, který používá izraelský orgán pro ochranu mládeže (YPA) k regulaci domovů pro ohroženou mládež.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijsw.12304
Deskriptory: Izrael, Mezinárodní, služby sociální, privatizace, reforma, mládež problémová,
ústavy
Social welfare services staff burnout in Cyprus: Who is responsible? [Syndrom
vyhoření u pracovníků sociálních služeb na Kypru: Kdo je zodpovědný?] / Stavros
K. Parlalis, Panayiota Christodoulou.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.27, č.3 (2018), s.
248-257. - tab., lit.
Hlavní příčiny a stresové faktory, které vedou k vyhoření pracovníků sociálních služeb na
Kypru. Cílem bylo mj. identifikovat metody, které by minimalizovaly riziko vyhoření zaměstnanců.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijsw.12297
Deskriptory: Kypr, služby sociální, uspokojení z práce, perzekuce na pracovišti, pracovníci
sociální, práce sociální, výzkum, kvalita pracovního života
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STAŘÍ LIDÉ
Gender and health among older people: What is the role of social policies? [Gender a zdraví mezi staršími lidmi: Jaká je role sociálních politik?] / Bjorn Hogberg.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.27, č.3 (2018), s.
236-247. - tab.,lit.
Studie zkoumala, jak sociální politiky moderují vztah mezi pohlavím a zdravím mezi staršími lidmi v evropských zemích. Studie je první, která prezentuje komplexní představu o
roli sociálních politik v souvislosti s nerovností mezi pohlavími ve zdraví u starších Evropanů.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijsw.12309
Deskriptory: Mezinárodní, EU, gender, staří, stav zdravotní, rovnost, nerovnost, politika
sociální

PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY
uložené 2185
Changes in child and family policies in the EU28 in 2017 [Změny v dětských a
rodinných politikách v EU28 v roce 2017] / Barbara Janta, Eleftheria Iakovidou, Milda
Butkute.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - 37 slit., obr., tab. - ISBN
978-92-79-91263-4.
Tato výroční tematická zpráva Evropské platformy pro investice do dětí poskytuje přehled
posledních změn a nového vývoje v oblasti dětských a rodinných politik v celé EU v roce
2017. Zpráva se zaměřuje na situaci zranitelných dětí (migrujících děti, dětí v institucích
apod.) a na klíčové aspekty související se sociálně-ekonomickým znevýhodněním. Zdůrazňuje prohlášení Evropského pilíře sociálních práv jako nejvýznamnější změny v dětské a
rodinné politice v roce 2017.
Dostupné
29.8.2018
z:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8127&furtherPubs=yes
(published
on:
03/08/2018)
Deskriptory: EU, děti, rodina, politika populační, děti ohrožené, osoby migrující, skupiny
znevýhodněné, práva sociální, dovolená otcovská, dovolená rodičovská, dovolená mateřská
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ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY
Poor Support for Poor People? Assessing the Impacts of Improving Adequacy in
Minimum Income Scheme in Slovakia [Ubohá podpora pro chudé lidi? Posouzení
dopadů zlepšování adekvátnosti v systému minimálního příjmu na Slovensku]
/Daniel Gerbery, Tomáš Miklošovič.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - Roč.50, č.3 (2018), s. 246-267. - lit., tab
Příspěvek konceptualizuje a kvantifikuje dopady zlepšování přiměřenosti v systému minimálního příjmu na Slovensku. Vychází z předchozích zjištění týkajících se jeho významných
nedostatků a diskutuje je ve vztahu k myšlenkám aktivace, aktivního začleňování a sociálních investic. Jádro práce je založeno na mikroimimulaci účinků navrhovaných scénářů
reformy. Jsou zkoumány tři parametry schématu minimálního příjmu: stanovení nových
částek minimálního příjmu, zavedení garantovaných částek do systému minimálního
příjmu a změna měřítka ekvivalence. Dopady jsou identifikovány z hlediska míry chudoby,
rozdílu v chudobě, velikosti cílové populace a rozpočtových požadavků. Výsledky slouží
jako základ pro diskusi o budoucích reformách systému minimálního příjmu na Slovensku.
Dostupné z: http://www.sav.sk/journals/uploads/07041046Gerbery%20-%203-2018.pdf
Deskriptory: SR, chudoba, příjem minimální, příjem zaručený, koncepce budoucí, systém
Economic Characteristics and Subjective Well-Being [Ekonomické charakteristiky
a subjektívní pohoda] / Tomáš Želinský, Tatiana Soroková, Daniela Petríková.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - Roč.50, č.3 (2018), s. 334-364. - lit., obr., tab.
Hlavním cílem této studie je zkoumat vztah mezi ekonomickými charakteristikami a blahobytem jako jednou ze složek kvality života. Studie vychází z mikrodat získaných z reprezentativního průzkumu EU-SILC 2013, který pokrývá populaci ve věku 16 let a starší. Výsledky uvedené v této studii naznačují, že ekonomické faktory silně korelují s úrovní subjektivní pohody.
Dostupné 11.7.2018 z: http://www.sav.sk/journals/uploads/07041051Zelinsky%20%203-2018.pdf
Deskriptory: SR, kvalita života, úroveň životní, situace ekonomická, šetření
uložené 2175
Employment and Social Developments in Europe 2018 [Vývoj zaměstnanosti a
sociální vývoj v Evropě 2018].
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - 276 s., lit., obr., tab.,
příl. - ISSN 2315-2540; ISBN 978-92-79-77878-0.
Roční zpráva o zaměstnanosti a sociálním vývoji v Evropě analyzuje klíčové otázky zaměstnanosti a sociální otázky pro Evropskou unii a její členské státy. Letošní vydání se
zaměřuje na měnící se svět práce a jeho dopady na zaměstnanost a sociální oblast. Statistická příloha.
Dostupné
17.7.2018
z:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8110&furtherPubs=yes (Published on: 12/07/2018)
Deskriptory: EU, zaměstnanost, situace sociální, trh práce, nezaměstnanost, příjmy, nerovnost, vyloučení sociální, podmínky pracovní, vytváření prac. příležitostí, statistika
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PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY
uložené 2171
Exploring the connections between EU- and national-level social dialogue [Zkoumání vazeb mezi sociálním dialogem na úrovni EU a národní úrovni] / Eckhard
Voss, Andrea Broughton, Valeria Pulignano, Ricardo Rodriguez Contreras, Valentina
Franca.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - Dublin : Foundation for
the Improvement of Living and Working Conditions, 2018. - 68 s., lit., tab., příl. - ISBN
978-92-897-1663-5.
Studie se zabývá formulací a složitými víceúrovňovými vazbami mezi evropskou a národními úrovněmi sociálního dialogu. Zkoumá faktory, které usnadňují, i ty, které brání úspěšnému zapojení národních sociálních partnerů a jejich schopnosti účinně propagovat jejich
vlastní zájmy. Zdůrazňuje potřebu překonat některé mezery v koordinaci, zdrojích a kapacitách, zejména v těch zemích s nedostatečně rozvinutými strukturami bilaterálního sociálního dialogu na odvětvové úrovni, souvisejícími se sociálním dialogem na evropské úrovni.
Z výsledků vyplývá, že je zapotřebí dlouhodobější perspektiva víceúrovňové řízení zaměstnanosti v rámci EU, která by podpořila budování institucí v rámci odvětvového sociálního dialogu. Na základě případových studií a rozhovorů s odbory a organizacemi zaměstnavatelů studie ukazuje, že dobře fungující národní sociální dialog je klíčovým motorem pozitivní a efektivní spolupráce mezi všemi úrovněmi.
Dostupné 17.7.2018 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/exploring-the-connections-between-eu-and-national-level-social-dialogue (Published on: 13
July 2018)
Deskriptory: EU, vztahy industriální, dialog sociální, vyjednávání kolektivní, odbory, zaměstnavatelé
uložené 2172
Tackling Long-Term Unemployment through Risk Profiling and Outreach - Technical Dossier no. 6 [Řešení dlouhodobé nezaměstnanosti prostřednictvím profilování rizik a dosahu - Technická dokumentace č. 6] / Anette Scoppetta, Arthur Buckenleib.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - 25 slit., obr., tab. - ISBN
978-92-79-86546-6. - ISSN 2467-3153.
Tato diskusní zpráva zkoumá postupy členských států EU týkající se profilování rizik a aktivit zaměřených na řešení dlouhodobé nezaměstnanosti, a to na základě rozsáhlého
přehledu literatury.
Dostupné
17.7.2018
z:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8103&furtherPubs=yes (Published on: 08/06/2018)
Deskriptory: EU, nezaměstnanost dlouhodobá, politika zaměstnanosti
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uložené 2173
Labour market adjustments during the crisis and the role of flexibility [Úpravy
trhu práce během krize a role flexibility] / Vassilis Monastiriotis.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - nestr. (55 s.)., lit., obr.,
tab., příl. - ISBN 978-92-79-86947-1.
Krize v eurozóně znamenala výrazné rozdíly v trajektoriích nezaměstnanosti napříč (skupinami) zemí, což celkově vedlo k prohlubování rozdílů v nezaměstnanosti v rámci EU. Tato
výzkumná poznámka se snaží analyzovat, jak se různorodé národní zkušenosti projevily
na trzích práce 28 zemí EU pomocí nové aplikace standardní mikroekonometrické dekompoziční techniky. Analýza odhalila výrazné rozdíly mezi zeměmi v různých dimenzích: rozsah vystavení negativnímu šoku krize; načasování a trvání šoku; míra a tempo následného
zotavení; rozsah a typ úprav trhu práce ve vztahu k pozitivním a negativním šokům.
Dostupné
17.7.2018
z:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8109&furtherPubs=yes (Published on: 12/06/2018)
Deskriptory: EU, trh práce, krize ekonomická, výzkum, metody
uložené 2180
Overview of new forms of employment - 2018 update [Přehled nových forem zaměstnání - aktualizace 2018] / Irene Mandl, Isabella Biletta.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - Dublin : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2018. - 26 s., lit., obr. ISBN 978-92-897-1723-6.
V celé Evropě se objevují nové formy zaměstnání, které se výrazně liší od tradičních pracovních míst. Některé z těchto forem zaměstnání mění vztah mezi zaměstnavatelem a
zaměstnancem, zatímco jiní mění organizaci práce a pracovní modely. Často se jedná o
místa, která jsou mimo obvyklé prostory zaměstnavatele, nebo o rozsáhlé využívání informačních a komunikačních technologií. Tato zpráva identifikuje devět forem zaměstnání,
které jsou od roku 2000 buď nové, nebo jsou v Evropě stále důležitější. Všechny z diskutovaných devíti forem jsou zaměřeny na zvýšení flexibility pro zaměstnavatele a/nebo zaměstnance. Z některých mohou mít stejný prospěch zaměstnavatelé i zaměstnanci, ale v
několika případech existují obavy týkající se jejich dopadu na pracovní podmínky a na trh
práce. Zpráva zdůrazňuje potřebu uvědomit si potenciální problémy a záchranných sítí pro
pracovníky.
Dostupné 15.8.2018 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2018/overview-of-new-forms-of-employment-2018-update (Published on: 25 July
2018)
Deskriptory: EU, trh práce, práce netypická, vztahy pracovní, organizace práce, flexibilita
pracovní, podmínky pracovní, zaměstnanci, zaměstnavatelé
Recession, austerity and gender: A comparison of eight European labour markets
[Recese, úspornost a gender: Srovnání osmi evropských trhů práce] /Hélène Périvier.
In: International Labour Review. - ISSN 0020-7780. - Roč.157, č.1 (2018), s. 1-37. - lit.,
obr.
Kolaps HDP způsobený globální ekonomickou krizí v roce 2008 ovlivnil zaměstnanost žen
méně než zaměstnanost mužů, zatímco úsporná opatření dopadla zvláště drsně na ženy.
Tento genderový dopad popsaný v literatuře jako "he‐ cession to sh(e)‐ austerity”. Článek
analyzuje genderové trendy na trzích práce v osmi evropských zemích, rozkládá čtvrtletní
změny v zaměstnanosti žen a mužů a v oblasti zaměstnanosti podle odvětví. Scénář "he‐
cession to sh(e)‐ austerity” není pozorován ve všech zemích. Další způsoby, kterými mohou politiky úspor ohrozit genderovou rovnost a práva žen, jsou identifikovány s ohledem
na typologii takových politik.
Deskriptory: EU, trh práce, krize ekonomická, zaměstnanost, muži, ženy, gender, rovnost
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Job polarization in European industries [Polarizace zaměstnání v evropských odvětvích] / Valeria Cirillo.
In: International Labour Review. - ISSN 0020-7780. - Roč.157, č.1 (2018), s. 39-63. - lit.,
obr., tab., příl.
V evropském průmyslu se objevuje polarizace zaměstnání místo čistého zlepšování. Tento
článek se zaměřuje na polarizaci struktury zaměstnanosti a přispívá empirickými důkazy,
aby vysvětlil vzorce změny zaměstnání ve vztahu ke čtyřem hlavním skupinám: manažerům, úředníkům, řemeslníkům a manuálním pracovníkům. Na základě strukturálního
přístupu se autor snaží analyzovat dynamiku zaměstnanosti na sektorové úrovni a osvětlit
trendy polarizace pracovních míst v Evropě.
Deskriptory: EU, zaměstnanost, příležitosti pracovní, kvalita
Occupational segregation by hours of work in Europe [Pracovní segregace podle
pracovní doby v Evropě] / Theo Sparreboom.
In: International Labour Review. - ISSN 0020-7780. - Roč.157, č.1 (2018), s. 65-82. - lit.,
obr., tab., příl.
Tento článek kvantifikuje míru pracovní segregace mezi zaměstnáním na částečný a plný
úvazek s využitím údajů z ELFS pro 15 evropských zemí. Rovněž se pokouší identifikovat
některé determinanty segregace pomocí regresní analýzy pomocí tří skupin ukazatelů
(množství zaměstnání, kvalita zaměstnání a institucionální faktory). Pracovní segregace
podle pracovní doby je obecně vyšší u mužů než u žen a je také vyšší u mladých pracovníků
oproti dospělým pracovníkům.
Deskriptory: EU, zaměstnanost, kvalita pracovního života, doba pracovní, zaměstnání na
zkrácený úvazek
The gender pay gap at labour market entrance: Evidence from Germany [Gender
platové rozdíly při vstupu na trh práce: důkazy z Německa] / Andreas Behr, Katja
Theune.
In: International Labour Review. - ISSN 0020-7780. - Roč.157, č.1 (2018), s. 83-105. lit., obr., tab., příl.
Autoři zkoumají mzdové rozdíly mezi německými mužskými a ženskými absolventy při
vstupu na trh práce ve všech percentilech mzdové distribuce
Deskriptory: SRN, mzdy, muži, ženy, přechod do zaměstnání, absolventi VŠ, nerovnost
Inter‐country wage differences in the European Union [Mzdové rozdíly mezi
zeměmi v Evropské unii] / João Pereira, Aurora Galego.
In: International Labour Review. - ISSN 0020-7780. - Roč.157, č.1 (2018), s. 101-128. lit., obr., tab., příl.
Tento článek zkoumá determinanty mzdových rozdílů mezi zeměmi EU v mzdové distribuci
metodou navrhovanou Firpem, Fortinem a Lemieuxem (2009) a (2011). Autoři dospěli k
závěru, že dopady mzdové struktury i kompozice přispívají k vysvětlení mzdových rozdílů,
ale že dopad mzdové struktury je významnější.
Deskriptory: EU, mzdy, diferenciace
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Wage differentials within a female dominated occupation: Domestic workers in
informal and flexible jobs in Portugal [Mzdové rozdíly v zaměstnání, kde dominují
ženy: Domácí pracovníci v neformálních a flexibilních zaměstnáních v Portugalsku] / Fátima Suleman, Maria da Conceição Figueiredo.
In: International Labour Review. - ISSN 0020-7780. - Roč.157, č.1 (2018), s. 129-152. lit., tab., příl.
Mzdové rozdíly v zaměstnání, kde dominují ženy: Domácí pracovníci v neformálních a flexibilních zaměstnáních v Portugalsku.
Deskriptory: Portugalsko, zaměstnanost, pracovníci domáčtí, flexibilita pracovní, mzdy,
práce domácká, podmínky pracovní
Unions and unequal pay: The establishment of the "family wage” [Odbory a nerovné platy: Zavedení "rodinné mzdy"] / Lilach Lurie.
In: International Labour Review. - ISSN 0020-7780. - Roč.157, č.1 (2018), s. 153-167. lit., tab., příl.
Zákony o rovném platu v mnoha zemích OECD stanovují právo mužů a žen na stejnou
odměnu za práci stejné hodnoty. Nicméně v průběhu první poloviny 20. století před přijetím
zákonů o rovném odměňování zaměstnavatelé a odbory v několika zemích podporovaly
nerovné platy prostřednictvím opatření "rodinné mzdy". Tento článek se snaží zlepšit porozumění historickému a sociologickému původu "rodinné mzdy", a to jak prostřednictvím
komparativního výzkumu, tak i důkladného historického archivního výzkumu týkajícího se
opatřeních "rodinné mzdy" v Izraeli.
Deskriptory: Izrael, OECD, mzdy, nerovnost, muži, ženy
uložené 2182
Early activation and employment promotion [Včasná aktivace a podpora zaměstnanosti] / Márton Csillag, Anna Adamecz-völgyi.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - 70 s., lit., obr., tab., příl.
- ISBN 978-92-79-89018-5.
Tato studie zkoumá důvody pro poskytování služeb a intervencí uchazečům o zaměstnání,
které nejlépe řeší jejich potenciální překážky zaměstnání při hledání práce, a to co nejdříve.
Dostupné
29.8.2018
z:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8118&furtherPubs=yes (published on: 20/07/2018)
Deskriptory: EU, uchazeči o práci, nezaměstnaní, služby zaměstnanosti, poradenství pracovní, přechod do zaměstnání
uložené 2184
Labour market policy Statistics - Methodology 2018 [Statistika politiky trhu práce
- Metodologie 2018].
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - 76 s., obr., tab., příl.
- ISBN 978-92-79-91299-3.
Statistiky politiky trhu práce (LMP) jsou jedním ze zdrojů údajů pro monitorování Pokynů
zaměstnanosti (Employment Guidelines). Pokyny konkrétně odkazují na ustanovení aktivních politik trhu práce, která se týkají opatření LMP a služeb LMP a odpovídajících systémů
sociálního zabezpečení, které zahrnují podporu LMP. Komplexní metodologie definuje rozsah shromažďování dat LMP, statistickou jednotku a pokrytí, popisuje klasifikační systém
intervencí LMP a poskytuje přesné pokyny pro údaje, které mají být poskytnuty. Tato publikace uvádí metodiku LMP 2018, která zahrnuje řadu změn schválených pracovní skupinou
LMP a expertní skupinou.
Dostupné
29.8.2018
z:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8126&furtherPubs=yes (published on: 03/08/2018)
Deskriptory: EU, trh práce, politika zaměstnanosti, služby zaměstnanosti, ukazatele, statistika, metody
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uložené 2186
Organised Decentralisation of Collective Bargaining: Case studies of Germany,
Netherlands and Denmark [Organizovaná decentralizace kolektivního vyjednávání: Případové studie Německa, Nizozemska a Dánska] / Christian Lyhne Ibsen,
Maarten Keune, Andrea Garnero.
Paris : OECD Publishing, 2018. - 35 s., lit., obr., tab. - (OECD Social, Employment and
Migration Working Papers, No. 217).
Tato zpráva zkoumá různé variace tzv. organizované decentralizace kolektivního vyjednávání v Německu, Nizozemsku a Dánsku. Organizovaná decentralizace probíhá v rámci
odvětvových dohod, které výslovně umožňují stanovení podmínek na podnikové úrovni a
často stanovují určité (minimální) standardy, stejně jako postupy, které je třeba respektovat.
Dostupné 5.9.2018 z: https://www.oecd-ilibrary.org/employment/organised-decentralisation-of-collective-bargaining_f0394ef5-en
(published
on:
04
Sep
2018)
Deskriptory: SRN, Nizozemí, Dánsko, OECD, vyjednávání kolektivní, dialog sociální, podmínky pracovní, standardy pracovní

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK
uložené 2174
Promoting adult learning in the workplace - Final report of the ET 2020 Working
Group 2016 – 2018 on Adult Learning [Podpora vzdělávání dospělých na pracovišti - závěrečná zpráva ET 2020 pracovní skupiny pro roky 2016 - 2018 pro
vzdělávání dospělých].
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - 57 s., lit., obr., příl.
- ISBN 978-92-79-85480-4.
Úlohou pracovní skupiny pro vzdělávání a odbornou přípravu o vzdělávání dospělých 20162018 bylo identifikování politik, které podporují vzdělávání dospělých na pracovišti, zahrnující: - dospělé, kteří se snaží číst, psát, dělat jednoduché výpočty a používat digitální
nástroje; - dospělé se středními dovednostmi, kteří potřebují zvýšit kvalifikaci. Tato zpráva
prezentuje výsledky její práce. Identifikuje klíčová poselství pro tvorbu politik spolu s případovými studiemi, které inspirovaly nové myšlení.
Dostupné
17.7.2018
z:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8112&furtherPubs=yes (Published on: 28/06/2018)
Deskriptory: EU, vzdělávání-výcvik, pracovníci
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NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY
 SIG: 6505
Ode dna / Michal Matoušek
Praha : Petr Štengl, 2015. - 72 stran. - 1. vydání. - ISBN 978-80-87563-29-8.
Deskriptory: ČR, bezdomovci, vyloučení sociální
 SIG: 6500
Pracovní právo / Margerita Vysokajová
Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2018. - 109 stran. - Vydání první. - ISBN 97880-7408-158-3.
Deskriptory: právo pracovní, zaměstnanci, doba pracovní, dovolená, dohody, náhrada
mzdy, náhrada škody
 SIG: 6496
Rodinné právo / Milada Hrušáková, Zdeňka Králíčková, Lenka Westphalová, a kol.
Praha : C.H.Beck, 2017. - XL + 355 stran. - 2. vydání. - ISBN 978-80-7400-644-9.
Deskriptory: právo rodinné, rodina, rodičovství, děti, matky, otcové, manželství, ochrana
sociálně-právní, výchova mimo vlastní rodinu, násilí v rodině, péče náhradní rodinná,
opatrovnictví
 SIG: 6507
Sociálna práca v socialnych službách / Kvetoslava Repková
Bratislava : Inštitút pre výskum práce a rodiny, 2018. - 230 stran. - Prvé vydanie. ISBN 978-80-7238-163-1.
Deskriptory: práce sociální, služby sociální, výzkum
 SIG: 6490
Zákon o pomoci v hmotné nouzi : Zákon o životním a existenčním minimu. Praktický komentář / Petr Beck, Ivana Grunerová, Miroslava Pavelková
Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2018. - XX + 367 stran. - 2. vydání. - ISBN 978-807552-108-8.
Deskriptory: zákonodárství, nouze hmotná, minimum existenční
 SIG: 6499
Nezaměstnoost a determinanty trhu práce v podmínkách moderních evropských
ekonomik / Jiří Dušek, a kol.
České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017. - 145 stran. (Studia). - ISBN 978-80-7556-023-0.
Deskriptory: trh práce, nezaměstnanost, ČR, EU, krize ekonomická
 SIG: 6494
Sociální integrace cizinců / Edit. Kristina Koldinská, Edit. Harald Christian Scheu, Edit.
Martin Štefko.
Praha : Auditorium, 2016. - 350 stran. - ISBN 978-80-87284-60-5.
Deskriptory: cizinci, integrace evropská, ČR, EU, ochrana sociální, integrace, péče zdravotní, trh práce, služby sociální, migrace
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 SIG: 6491
Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářem k 1.3.2018 / Karel Eliáš, Petr Bezouška, Petr Hůrka
Olomouc : ANAG, 2018. - 879 stran. - 4. aktualizované vydání. - ISBN 978-80-7554132-1.
Deskriptory: zákonodárství, právo pracovní, právo občanské, ČR
 SIG: 6493
Výzkumná data a výzkumné databáze : Právní rámec zpracování a sdílení vědeckých poznatků / Michal Koščík, Radim Polčák, Matěj Myška
Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017. - XIV. + 164 stran. - (Právní monografie). - Vydání
první. - ISBN 978-80-7552-952-7.
Deskriptory: výzkum, zákonodárství, věda, právo, informace
 SIG: 6497
Právo sociálního zabezpečení / Kristina Koldinská, Petr Tröster
Praha : C.H.Beck, 2018. - XXVI. + 289 stran. - 7., podstatně přepracované vydání. ISBN 978-80-7400-692-0.
Deskriptory: ČR, zab. sociální, právo, právo pracovní, podpora sociální, pomoc sociální,
pojištění zdravotní
 SIG: 6495
Úplné znění. Penzijní spoření a připojištění : Zákon o doplňkovém penzijním spoření, zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem, zákon o ukončení
důchodového spoření, zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, prováděcí vyhlášky.
Ostrava : Sagit, 2018. - 160 stran. - ISBN 978-80-7488-294-4.
Deskriptory: zákonodárství, spoření, připojištění, důchody
 SIG: 6478
Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje)
Praha : Český statistický úřad, 2018. - 369 stran. - (Vícetematické informace ; 37002-17
(618/2018-15)). - ISBN 978-80-250-2834-6.
Deskriptory: ČR, Mezinárodní, EU, trh práce, demografie, ekonomika, HDP, statistika sociální, služby, školství, kultura, ekologie, situace ekonomická, situace sociální, zdravotnictví, populace ekonomicky aktivní, populace ekonomicky neaktivní, struktura sociální, struktura populace, struktura ekonomická, nezaměstnanost, ceny
 SIG: 6489
Jací jsme rovnostáři? : Výdělky, příjmy a situace domácností v Česku v porovnání s Evropou / Jiří Večerník, Martina Myšíková
Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2017. - 114 stran. - První vydání. - ISBN 978-807330-306-8.
Deskriptory: ČR, EU, situace ekonomická, příjmy, domácnosti, chudoba, dávky, nerovnost, společnost
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 SIG: 6488
Uplatnění absolventů škol na trhu práce - 2017 / Gabriela Doležalová, Daniela Chamoutová, Jana Trhlíková, a kol. - Vydání první.
Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2018. - 83 stran. - Uspořádala Pavla Chomová. ISBN 978-80-7481-204-0.
Deskriptory: trh práce, absolventi SŠ, absolventi VŠ, nezaměstnanost, vzdělání dosažené
 SIG: 6510
Soumrak otců : Archetyp otce a dějiny otcovství / Luigi Zoja
Praha : Prostor, 2017. - 343 stran. - V českém jazyce vydání druhé, rozšířené a revidované autorem. - ISBN 978-80-7260-347-3.
Deskriptory: otcové, historie
 SIG: 6512
Bulletin No 33 : Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2017 [Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic
1990 - 2017] / Sylva Höhne, Anna Šťastná
Praha : VÚPSV, v.v.i., 2018. - 66 + 3 stran. - ISBN 978-80-7416-325-8.
Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem
1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity,
zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a
vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní, pojistného a sociálně zdravotního
systému. Dále se zabývá demografickými charakteristikami, odvětvovou strukturou zaměstnanosti a mezinárodním srovnáním vybraných demografických ukazatelů v zemích
EU.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/bullNo33.pdf
Deskriptory: VÚPSV, ČR, ukazatele sociální, mzdy, zaměstnanost, zab. sociální, ekonomika
sociální, pojistné-výše, minimum existenční, daně z příjmu, nezaměstnanost
 SIG: 6511
Zaměstnávání osob ve výkonu trestu a po výkonu trestu odnětí svobody a
přístup zaměstnavatelů k těmto osobám / Jiří Mertl, Pavel Bareš. - 1. vydání. Praha : VÚPSV, v.v.i., 2018. - 42 + 3 stran. - ISBN 978-80-7416-323-4.
Monografie seznamuje s výsledky výzkumu realizované v projektu „Dopady digitalizace
práce na zaměstnanost, kolektivní vyjednávání a sociální zabezpečení zaměstnanců“.
Vzhledem ke specifickému zaměření se ale zadání tohoto výzkumu od zaměření ostatních
výzkumů realizovaných v rámci uvedeného širšího projektu podstatně odlišovalo.
Výzkum se zaměřil na vyhodnocení situace, do níž se propuštěná osoba dostává po propuštění, a byl v rámci něho proveden detailnější rozbor toho, jak tato situace ovlivňuje
pracovní historii propuštěné osoby. Výzkum se zaměřil na stěžejní okolnosti, které ovlivňují
pracovní život jedince, a na vzájemné souvislosti mezi pracovní historií dotazovaných osob
a její trestní minulostí. Díky tomu byly identifikovány a popsány některé důležité faktory,
které zlepšují nebo naopak zhoršují šance propuštěných osob na trhu práce. Zaměření
výzkumu na pracovní historii propuštěných osob také umožnilo lépe zachytit vnitřní dynamiku okolností určujících možnosti zaměstnání propuštěných osob.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_441.pdf
Deskriptory: VÚPSV, ČR, vyloučení sociální, vězni propuštění, vězni, zaměstnanci, skupiny
znevýhodněné, trh práce, zaměstnavatelé
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 SIG: 6492
Sociální právo EU / Kristina Koldinská, Igor Tomeš, Filip Křepelka
Praha : Wolters Kluwer, 2017. - XXIX. + 309 stran. - (Právní monografie). - Vydání
první. - ISBN 978-80-7552-701-1.
Deskriptory: EU, ochrana sociálně-právní, ochrana sociální, právo, zab. sociální, zákonodárství
 SIG: 6481/II
Informační systém o průměrném výdělku. Rok 2017. Mzdová sféra.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2018. - 84 stran.
Deskriptory: mzda průměrná, mzdy, doba pracovní, statistika, šetření, klasifikace zaměstnání, ČR
 SIG: 6482/II
Informační systém o průměrném výdělku. Rok 2017. Platová sféra.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2018. - 66 stran.
Deskriptory: mzdy, mzda průměrná, doba pracovní, šetření, statistika, klasifikace zaměstnání, ČR
 SIG: 6509
Příjmy a životní podmínky domácností za rok 2017.
Praha : Český statistický úřad, 2018. - 271 stran. - ISBN 978-80-250-2837-7.
Deskriptory: ČR, výdaje-domácnosti, příjmy-domácnosti, domácnosti, bydlení, statistika,
úroveň životní, situace ekonomická
 SIG: 6498, 6506
Sociální souvislosti aktivního stáří / Edit. Igor Tomeš, Edit. Kateřina Šámalová, a kol.
Praha : Karolinum, 2017. - 254 stran. - Vydání první. - ISBN 978-80-246-3612-2.
Deskriptory: ČR, stárnutí, stárnutí aktivní, kvalita života, práce sociální, péče sociálně
zdravotní, důchodci, staří
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