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ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
Sněmovna schválila vládní návrh na zvýšení důchodů.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.5 (2018), s. 1.
V sněmovně je návrh na změnu zákona o důchodovém pojištění, cílem kterého je zvýšení
důchodů od ledna r. 2019.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33446/Prace_socpol_05_18.pdf
Deskriptory: zab. důchodové, důchod starobní, zvýšení, zákonodárství, ČR

NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Dlouhodobé ošetřovné / David Marek.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.5 (2018), s. 10-13.
Informace o nové dávce nemocenského pojištění - dlouhodobém ošetřovném, kterou od 1.
června 2018 zavádí novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
Dostupné
z:
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/7D463FF7-51BA-4EEF-BCE339A92271AA46/21940/NP_5_2018_1013.pdf
Deskriptory: ČR, podmínky nároku, zákonodárství, péče o osobu blízkou, ošetřovné dlouhodobé
Dlouhodobé ošetřovné - nová dávka nemocenského pojištění / Jan Přib.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.5 (2018), s. 21-24.
Informace o nové dávce - dlouhodobém ošetřovném, které se zavádí v oblasti nemocenského pojištění s účinností od 1. června 2018. (zákon č. 310/2017 Sb.)
Deskriptory: péče o osobu blízkou, péče zdravotní domácí, podmínky nároku, zákonodárství, zab. nemocenské, dávky, ošetřovné dlouhodobé, ČR
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva / Petr Bukovjan.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.5 (2018), s. 25-28.
Pracovní volno. Prokázání ze strany zaměstnance. Vážné provozní důvody. Doba trvání
pracovního volna. Návrat do zaměstnání. Zákaz výpovědi. Vazba na dovolenou.
Deskriptory: ČR, péče o osobu blízkou, péče zdravotní domácí, právo pracovní, vztahy
pracovní, zaměstnanci, podmínky nároku, ošetřovné dlouhodobé
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.5 (2018), s. 29-31.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, zaměstnanci, právo pracovní, vztahy pracovní, nemocní, pojistné, základ vyměřovací, dohody
Zaměstnavatelé a neukončování "státních kategorií" ve zdravotním pojištění /Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.5 (2018), s. 32-34.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, zaměstnavatelé, osoby, agenda pojišťovací
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Vedení ČSSZ se na celostátní poradě zabývalo aktuálním vývojem v lékařské posudkové službě.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.5 (2018), s. 2.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33446/Prace_socpol_05_18.pdf
Deskriptory: služba posudková, lékařství posudkové, zab. nemocenské, zab. důchodové,
invalidita-služba posudková, ČR
Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče a uplatnění nároku na dlouhodobé
ošetřovné / David Marek.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.6 (2018), s. 8-13.
Je popsána administrativa spojená s poskytováním nové dávky nemocenského pojištění dlouhodobým ošetřovným. Uplatnění nároku na dávku, rozhodnutí o její potřebě, potvrzení
o trvání a rozhodnutí o jejím ukončení.
Deskriptory: zab. nemocenské, péče dlouhodobá, péče o osobu blízkou, podmínky nároku,
dávky, správa, ČR, ošetřovné dlouhodobé
Postup zaměstnavatele při dodatečné úhradě pojistného / Antonín Daněk.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.6 (2018), s. 14-17.
Článek se zabývá případy, kdy jsou zaměstnavatelé z různých důvodů nuceni dodatečně
uhradit zdravotní pojišťovně dlužné pojistné.
Deskriptory: pojištění zdravotní, pojistné, zaměstnavatelé, základ vyměřovací, ČR
Dlouhodobé ošetřovné - nárok na vyplácení dávky a podpůrčí doba / Květoslava
Cimlerová, Šárka Chotěborská.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.6 (2018),
s. 8-15. - obr.
Důležité aspekty této dávky nemocenského pojištění. Podmínky nároku, podpůrčí doba,
výše dávky, možnost střídání ošetřujících osob při poskytování dlouhodobé péče. Jak probíhá vznik, průběh a ukončování potřebz dlouhodobé péče, jak se o dávku žádá a dopady
na zaměstnavatele.
Deskriptory: ČR, ošetřovné dlouhodobé, podmínky nároku, zákonodárství, zab. nemocenské, dávky, péče o osobu blízkou, výše, péče dlouhodobá
Zdravotní pojištění a plnění oznamovací povinnosti u dohod o pracovní činnosti
/Antonín Daněk.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.6 (2018),
s. 15-19.
Povinnosti zaměstnavatele v příkladech.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, zaměstnanci, základ vyměřovací, informace, dohody,
zaměstnavatelé
Zdravotní pojištění - kdy se neplatí pojistné z důvodu neplaceného volna /Antonín
Daněk .
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.6 (2018), s. 24-27.
Problematika je ukázána na příkladech.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, doba pracovní
Zdravotní pojištění a důležitost kalendářního měsíce / Antonín Daněk .
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.6 (2018), s. 28-31.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, zaměstnavatelé, informace, osoby
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OSVČ a dávky nemocenského pojištění.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.6 (2018), s. 34.
Statistika počtu osob samostatně výdělečně činných podle krajů k 31. 12. 2017 a výčet
dávek, které jsou z nemocenského pojištění poskytovány těmto osobám.
Deskriptory: samostatní, zab. nemocenské, dávky, podmínky nároku, statistika, ČR
Pečujete o nemocného příbuzného? Požádejte si o dlouhodobé ošetřovné!
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.6 (2018), s. 1.
Informace o nové dávce - dlouhodobém ošetřovném, které se zavádí v oblasti nemocenského pojištění s účinností od 1. června 2018.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33649/Prace_socpol_06_18.pdf
Deskriptory: ošetřovné dlouhodobé, péče zdravotní domácí, péče o osobu blízkou, pojištění
zdravotní, zab. nemocenské, ČR, podmínky nároku
Lidé stonají častěji, ale kratší dobu.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.6 (2018), s. 2.
Údaje o ukončených případech pracovní neschopnosti za leden až březen roku 2018.
Průměrná délka trvání, věkové kategorie stonajících, nejčastější diagnózy.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33649/Prace_socpol_06_18.pdf
Deskriptory: neschopnost pracovní, zab. nemocenské, nemocenské, ČR
Dlouhodobé ošetřovné - nová dávka v systému nemocenského pojištění od 1. 6.
2018 / Květoslava Cimlerová, Šárka Chotěborská.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.5 (2018),
s. 6-10.
Článek seznamuje s nejzákladnějšími pojmy a některými podmínkami týkajícími se nároku
na dlouhodobé ošetřovné.
Deskriptory: ošetřovné dlouhodobé, zab. nemocenské, péče o osobu blízkou, pečovatelé,
podmínky nároku, zákonodárství, ČR

DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ
Ženám po rodičovské pomáhají s návratem na trh práce i občanské poradny.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.5 (2018), s. 6.
Projekt Asociace občanských poraden v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, cílem kterého
je zlepšit postavení ohrožených žen na trhu práce.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33446/Prace_socpol_05_18.pdf
Deskriptory: práce-matky, sladění pracovního a rodinného života, návrat do práce, poradenství pracovní, matky osamělé, ČR
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ÚRAZOVÉ ZABEZPEČENÍ
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání při uplatňování zákonného
pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů / Martin Mikyska.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.6 (2018), s. 43-49.
Deskriptory: ČR, zaměstnavatelé, úrazy pracovní, choroby z povolání, kompenzace, odpovědnost za škodu, řízení soudní

SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Supervize jako nástroj v prevenci syndromu vyhoření / Veronika Benešová, Edita
Šmidmajerová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.2 (2018), s. 63-71. - lit.
V stati jsou zveřejněny výsledky výzkumného šetření, zaměřeného na výskyt syndromu
vyhoření u terénních sociálních pracovníků v Českých Budějovicích, a na jejich názor na
supervizi jako nástroj možné prevence
Deskriptory: pracovníci sociální, motivace, práce sociální, výzkum, prevence, ČR, kvalita
pracovního života
Institucionální pomoc v oblasti domácího násilí z perspektivy oběti domácího násilí v partnerském vztahu / Blanka Kissová, Romana Lukášová, Daniel Topinka.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.2 (2018), s. 72-84. - lit.
Text pojmenovává bariéry osob ohrožených domácím násilím a zabývá se možnostmi a
limity odborné pomoci a podpory, které ohrožené osoby čerpají z prostředí intervenčních
center. Překážky odchodu z násilného vztahu a formy pomoci představuje na základě kvalitativního výzkumu mezi ohroženými osobami.
Deskriptory: násilí v rodině, pomoc sociální, osoby v kritické situaci, služby sociální, výzkum, ČR, prevence
Nový institut v oblasti sociálního zabezpečení - dlouhodobé ošetřovné od
1.6.2018 / Klára Naušová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.6 (2018), s. 14-16.
Deskriptory: ČR, péče o osobu blízkou, dávky, zab. nemocenské, podmínky nároku, zákonodárství, výše, péče dlouhodobá, péče zdravotní domácí, ošetřovné dlouhodobé
Kdo pečuje? Studie zabývající se problémy a potřebami rodinných pečovatelů v
Evropě / Magdi Birtha, Kathrin Holm.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.12, č.3 (2018), s. 21-31.
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.
Deskriptory: pečovatelé, pomoc sociální v rodině, péče o osobu blízkou, sladění pracovního
a rodinného života, pomoc sociální, dávky, služby, EU, šetření
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Mezinárodní komparace systémů sociálních služeb v evropských zemích - inspirace pro úpravy systému sociálních služeb v naší zemi / Ladislav Průša.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.12, č.3 (2018), s. 9-15.
Cílem příspěvku je na základě studia systémů sociálních služeb v Rakousku, Německu a na
Slovensku nastínit principy některých konkrétních opatření, především co se týče financování, která by bylo vhodné implementovat i do systému sociálních služeb v České republice. Tyto země byly vybrány proto, že při řešení jednotlivých sociálních situací jsou v
nich uplatňovány v zásadě obdobné principy jako v naší zemi.
Deskriptory: služby sociální, systém, Rakousko, SRN, SR, VÚPSV, Mezinárodní, financování
Etika pro sociální služby / Klára Kovářová.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.12, č.3 (2018), s. 15-18.
Článek je příspěvkem do diskuse o opodstatnění etického poznání v sociálních službách.
Věnuje se otázkám, čím je etika pro sociální služby, zda a jak může obohacovat práci v
sociálních službách.
Deskriptory: služby sociální, filosofie, ČR, solidarita

POSTIŽENÍ OBČANÉ
Vzkazy ze Svitav / Zdeněk Jirku.
In: MŮŽEŠ. - ISSN 1213-8908. - č.6 (2018), s. 6-8. - obr.
Příklady dobré praxe z oblasti sociální politiky ve Svitavách - pomoc bezdomovcům, startovací byty pro mladé rodiny, činnost neziskových organizací, péče o děti vyžadující okamžitou péči.
Celé číslo dostupné z: http://www.muzes.cz/casopis/archiv/2018/cerven-2018/
Deskriptory: bezdomovci, vyloučení sociální, služby sociální, bydlení, rodina mladá, organizace neziskové, činnost dobrovolná, práce sociální, ČR
Vizuál, co není slyšet / Radek Musílek.
In: MŮŽEŠ. - ISSN 1213-8908. - č.6 (2018), s. 9-10.
Problémy nevidomých s používáním internetového bankovnictví a možnosti jejich řešení.
Celé číslo dostupné z: http://www.muzes.cz/casopis/archiv/2018/cerven-2018/
Deskriptory: postižení zrakově, internet, ČR

STAŘÍ LIDÉ
Dlouhověkost jako nová otázka sociálních věd / Michaela Honelová, Marcela Petrová
Kafková.
In: Sociální studia. - ISSN 1214-813X. - Roč.14, č.2 (2017), s. 9-15. - lit.
Cílem textu je podnítit diskusi o dlouhověkosti v kontextu České republiky. Zabývá se
délkou lidského života, dlouhověkostí, aktivním stárnutím a konceptem houževnatosti
(schopnost řešit aktuální události, problémy a krize) v pokročilém věku.
Deskriptory: staří, stárnutí, stárnutí aktivní, ČR, výzkum
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Makroekonomické dopady rozšiřování sociálních služeb pro stárnoucí populaci
České republiky / Jitka Langhamrová, Martina Šimková, Jaroslav Sixta.
In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233. - Roč.66, č.2 (2018), s. 240-259. - lit., obr.,
tab.
Článek přispívá do diskuze o důsledcích stárnutí populace v jedné z nejdůležitějších oblasti
sociální péče, a sice v problematice národohospodářských nákladů na uspokojení požadavků na umístění seniorů v sociálním zařízení. Jsou prezentované odhady na úrovni regionů. Cílem článku je odhad dopadů rozšiřování sociálních služeb na krajské ekonomiky,
který je založen na modelu regionální input-output analýzy a o vyčíslení nákladů na uspokojení poptávky všech žadatelů o pobytové sociální služby.
Dostupné z: https://www.vse.cz/polek/1186
Deskriptory: stárnutí, služby sociální, ústavy, staří, regiony, ekonomika, výdaje, financování, ČR, Mezinárodní
Muži a ženy pečující o seniory v rodině / Radka Dudová, Marta Vohlídalová.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288. - Roč.54, č.2
(2018), s. 219-251. - lit., tab.
Článek zkoumá genderové souvislosti péče o seniory (se zaměřením na mezigenerační péči
poskytovanou dětmi rodičům), a to z různých úhlů pohledu a za použití různých metodologických přístupů. Na základě teoretických východisek a dostupných dat týkajících se péče
o seniory hledá odpověď na otázku, nakolik se v ČR na péči o seniory podílejí ženy a nakolik
muži, a jak se projevuje gender v poskytování péče podle vyprávění samotných pečujících.
Deskriptory: staří, pečovatelé, rodina, péče, péče o osobu blízkou, ČR, výzkum
Vybrané rozdíly v kvalitě života českých seniorů ve městě a na venkově / Lucie
Vidovićová.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.12, č.3 (2018), s. 2-8. - lit.
Příspěvek přináší vybrané pohledy na kvalitu života ve stáří z pohledu urbánního a rurálního
prostředí. Snaží se přispět k rozpravě, zda je venkov, anebo spíše město, místem k zestárnutí. Čtyřicet šest sledovaných indikátorů je rozděleno do osmi dimenzí kvality života:
vztahy s rodinou a přáteli, emocionální a materiální well-being,zdraví, ekonomická aktivita
a veřejné aktivity, pocit přináležení k lokální komunitě, osobní bezpečí a mobilita.
Deskriptory: staří, kvalita života, šetření, stárnutí, ČR, VÚPSV, příjmy, stav zdravotní, situace ekonomická, situace sociální
Jak zajistit starobním důchodcům důstojný život?
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.6 (2018), ě. 8.
Podle letošní zprávy Evropské komise o přiměrenosti důchodů většina členských států EU
reformuje své penzijní systémy, aby bylo možné zajistit současným i budoucím důchodcům
dostatečné příjmy po celou dobu jejich penze.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33649/Prace_socpol_06_18.pdf
Deskriptory: důchodci, důchod starobní, zab. důchodové, důchodci pracující, výše, úroveň
životní, EU
Nežádaná taxislužba / Radek Musílek.
In: MŮŽEŠ. - ISSN 1213-8908. - č.6 (2018), s. 14-16.
Článek se zabývá problémy vozíčkářů ve veřejné dopravě především v Praze. Popisuje
jejich zkušenosti i problémy s taxislužbou.
Celé číslo dostupné z: http://www.muzes.cz/casopis/archiv/2018/cerven-2018/
Deskriptory: postižení, služby sociální, mobilita, ČR
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PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY
Konflikty v rodině původu, osobní pohoda a duševní zdraví v dospělosti / Dana
Hamplová, Romana Trusinová.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288. - Roč.54, č.2
(2018), s. 199-218. - lit., tab.
Autorky si kladou otázku, nakolik mají rozbroje mezi členy rodiny dlouhodobé dopady na
duševní zdraví dětí, zda se u osob, které vyrůstaly v konfliktním prostředí, častěji vyskytují
depresivní symptomy a zda jsou v dospělosti méně šťastné a spokojené. V empirických
analýzách využívají česká data z Evropského sociálního výzkumu z roku 2014 a hodnotí
jejich výsledky.
Deskriptory: kvalita života, děti, rodina problémová, rodina, psychologie osobnosti, výzkum, ČR, Mezinárodní
Manželství versus nesezdané soužití (1.) Výhody a nevýhody z pohledu rodičů a
dětí / Romana Rogalewiczová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.5 (2018), s. 8-13.
Článek se zabývá otázkou, jak se česká právní úprava v různých právních odvětvích pro
různé životní situace (vyživovací povinnost, bydlení, domácí násilí, majetkové vztahy, sociální podpora) vyrovnává se skutečností, že jejími účastníky jsou manželé, nebo nesezdané páry, resp. že se týká dítěte narozeného v manželství nebo mimo manželství.
Deskriptory: právo rodinné, manželství, rodičovství, soužití nesezdané, děti, ČR
Střídavá péče ve světle judikatury / Karolína Kutnarová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.5 (2018), s, 14-18.
Je uvedeno několik nálezů Ústavního soudu týkajících se střídavé péče. V letech 2015 a
2016 soud opouští dříve zastávaný názor, že střídavá péče by měla být pravidlem a stanovuje kritéria, která musí obecné soudy zohlednit.
Deskriptory: rozvody, děti, rodina, řízení soudní, ČR
Problémové aspekty kontaktu rodičů s dětmi v případě jejich svěření do pěstounské péče / Martin Ježek.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.5 (2018), s. 19-24.
Popsány případy z praxe.
Deskriptory: ČR, péče pěstounská, výchova mimo vlastní rodinu, pěstouni, děti ohrožené,
řízení soudní, ochrana sociálně-právní
Dokazování prospěšnosti osvojení z ciziny / Tomáš Behr.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.6 (2018), s. 1-5.
Uznání cizozemského rozsudku o osvojení dítěte ze státu původu.
Deskriptory: ČR, výchova mimo vlastní rodinu, adopce, styky mezinárodní, řízení soudní,
zákonodárství
Manželství versus nesezdané soužití (2.) / Romana Rogalewiczová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.6 (2018), s. 9-13.
Problematika daně z příjmů fyzických osob, pracovního práva, trestního práva, dědění,
důchodového zabezpečení a ukončení vztahu.
Deskriptory: ČR, manželství, soužití nesezdané, daně z příjmu, právo pracovní, právo
trestní, právo občanské
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Klokánky žijí / Zdeněk Jirku.
In: MŮŽEŠ. - ISSN 1213-8908. - č.6 (2018), s. 11-13.
Rozhovor s ředitelkou Klokánku v Praze 8 o současné situaci Klokánků, i o důvodech, proč
jsou pořád potřebné.
Celé číslo dostupné z: http://www.muzes.cz/casopis/archiv/2018/cerven-2018/
Deskriptory: děti ohrožené, ochrana sociálně-právní, pomoc sociální, zařízení péče o děti,
ústavy, ČR
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ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY
Míra ohrožení příjmovou chudobou se v Česku snižuje.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.5 (2018), s. 2.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33446/Prace_socpol_05_18.pdf
Deskriptory: chudoba, vyloučení sociální, příjmy nízké, příjmy-domácnosti, ČR, výdajedomácnosti, úroveň životní
Zdroje nebezpečnosti v sociálně vyloučené lokalitě / Václav Walach.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288. - Roč.54, č.2
(2018), s. 253-275. - lit.
Studie se zaměřuje na obyvatelstvo vyloučených lokalit a jeho představy o nebezpečnosti
v daném kontextu.
Deskriptory: ČR, vyloučení sociální, regiony, sociologie, kriminalita
Životní a existenční minimum.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.6 (2018), s. 41-42.
Základní informace o životním a existenčním minimu a možnosti čerpání dávek pomoci v
hmotné nouzi.
Deskriptory: minimum, minimum existenční, ČR
V loňském roce se zvýšily nejen mzdy, ale i sociální příjmy domácností.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.6 (2018), s. 2.
Jak vyplývá z analýzy příjmů a výdajů domácnosti na rok 2017, průměrná nominální
měsíční mzda se zvýšila na 29 504 Kč a celkový objem sociálních příjmů převyšoval částku
509 miliard korun. Kompletní analýzu je možné si stáhnout z webových stránek ministerstva www.mpsv.cz.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33649/Prace_socpol_06_18.pdf
Deskriptory: příjmy-domácnosti, příjmy sociální, dávky, mzda průměrná, náklady životnídomácnosti, ČR
Sig: 6504
Analysis of Expenditures of Pensioners Households in the Czech Republic and EU
[Analýza výdajů domácností důchodců v České republice a EU] / Vlastimil Beran, Jiří
Franek.
In: Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 - ICEI
2018 / Michaela STANÍČKOVÁ. - ISBN 978-80-248-4169-4. - ISSN 2571-029x. - Ostrava
: VŠB – Technical University of Ostrava, (2018), s. 151-160. - lit., obr., tab.
Populace stárne. Tento nepopiratelný fakt je obecně uznáván ve všech rozvinutých zemích
světa. V tomto článku demonstrujeme v evropském kontextu, na základě údajů z Eurostatu
a Českého statistického úřadu, situaci spotřeby důchodců v České republice a EU. Analýza
se zabývá výdaji domácností důchodců na jejich spotřebu. Přechod z ekonomicky aktivní
fáze života na stav důchodce je často charakterizován snížením příjmu jednotlivců nebo
domácností. Finanční nástroje v České republice, které by zajistily jednotlivce v důchodu,
jsou stále nedostatečně rozvinuté. Je to nepochybně v případě osob s nízkými příjmy a
domácností s podprůměrným příjmem. Důchodci proto musí snížit svou spotřebu. Tento
jev může být zveličován růstem nerovnosti domácností s nižšími a vyššími příjmy.
Deskriptory: ČR, EU, důchodci, domácnosti-důchodci, příjmy, výdaje, výdaje-domácnosti,
nerovnost, VÚPSV
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¨
PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY
Změny zákoníku práce v souvislosti s dlouhodobým ošetřovným / Richard W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.5 (2018), s. 20-30.
Informace o změnách v pracovněprávní oblasti, ke kterým dochází v souvislosti se zavedením nové dávky nemocenského pojištění - dlouhodobého ošetřovného s účinností od 1.
června 2018.
Dostupné
z:
http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/7D463FF7-51BA-4EEF-BCE339A92271AA46/21941/NP_5_2018_2024.pdf
Deskriptory: ČR, právo pracovní, péče o osobu blízkou, náhrada mzdy, neschopnost pracovní, zaměstnanci, návrat do práce, ošetřovné dlouhodobé
Přestupky a následné sankce - část II. / Olga Bičáková.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.5 (2018), s. 31-34.
Povolení ke zprostředkování zaměstnání. Zastřené zprostředkování zaměstnání. Nevedení
evidence zaměstnávaných osob se zdravotním postižením nebo pracovních míst vyhrazených pro tyto osoby. Neplnění povinnosti zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve
výši povinného podílu. Nesplnění oznamovací povinnosti nebo nevedení evidence. Nevykázání dlužných mzdových nároků zaměstnanců v písemné formě. Zaměstnavatel nemá v
místě pracoviště kopie dokladů. Neprovedení vyšetření zdravotního stavu.
Deskriptory: ČR, zaměstnanost, zákonodárství, inspekce práce, zprostředkování práce,
práce-postižení, zaměstnavatelé, agentury práce
Vysílání cizinců v rámci poskytování služeb / Petr Seidl, Monika Chromečková.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.5 (2018), s. 35-40.
Deskriptory: ČR, práce-cizinci, vysílání pracovníků, zákonodárství, definice, služby, cizinci
Konec existence nelegální práce / Jaroslav Stádník , Petr Kieler.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.5 (2018), s. 41-45.
Cílem článku je pozastavit se nad některými zásadními závěry v oblasti umožnění výkonu
nelegální práce, které byly prezentovány v rozsudku Krajského soudu v Brně.
Deskriptory: ČR, zaměstnanost skrytá, řízení soudní
Vláda navrhla zpomalit růst platů představitelů státní moci.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.5 (2018), s. 1.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33446/Prace_socpol_05_18.pdf
Deskriptory: odměňování, mzdy, poslanci, ČR
V dubnu bylo nejméně lidí bez práce za posledních 21 let.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.5 (2018), s. 3.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33446/Prace_socpol_05_18.pdf
Deskriptory: trh práce, nezaměstnanost, statistika, regiony, uchazeči o práci, zab. v nezaměstnanosti, ČR
Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti významně zlepšují situaci na trhu práce.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.5 (2018), s. 3.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33446/Prace_socpol_05_18.pdf
Deskriptory: trh práce, politika zaměstnanosti, služba veřejná, rekvalifikace, úřady práce,
ČR
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V novelizovaném zákoně o zaměstnanosti se objevila řada nových pojmů a definic.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.5 (2018), s. 4.
Nové pojmy v zákonu o zaměstnanosti - zastřené zprostředkování zaměstnání, kauce za
povolení ke prostředkování zaměstnání, pracovní místo zřízené pro osobu se zdravotním
postižením, chráněný trh práce, elektronická evidence plnění povinného podílu, povinnosti
uchazeče o zaměstnání v režimu dočasné neschopnosti.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33446/Prace_socpol_05_18.pdf
Deskriptory: právo pracovní, zaměstnanost, zákonodárství, zprostředkování práce, prácepostižení, uchazeči o práci, neschopnost pracovní, práce chráněná, ČR
Za umožnění výkonu nelegální práce hrozí vysoké pokuty.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.5 (2018), s. 4.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33446/Prace_socpol_05_18.pdf
Deskriptory: ekonomika skrytá, zaměstnanost skrytá, práce-cizinci, poměr pracovní, právo
pracovní, ČR
Vliv vybraných aspektů globalizace na trh práce a nezaměstnanost se zaměřením
na Moravskoslezský kraj / Ivana Němcová, Dušan Polonský, Vojtěch Malátek.
In: Scientia et Societas. - ISSN 1801-7118. - Roč.14, č.1 (2018), s. 57-71. - obr.,tab.,lit.
Negativní dopady globalizace na národní trh práce, vyvolávající nové formy diskriminace a
ovlivňující míru nezaměstnanosti. Článek využívá zahraniční a domácí literární zdroje, statistická data a výsledky z vlastního výzkumu v letech 2015-2016 v Moravskoslezském kraji
týkající se flexibilních pracovních úvazků.
Celé
číslo
dostupné
z:
http://files.sets.cz/200000246-3929e3a241/Scientia
1_2018_web.pdf
Deskriptory: ČR, globalizace, trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost, konkurenceschopnost, cizinci, statistika, výzkum, regiony, zaměstnání na zkrácený úvazek, flexibilita
pracovní
Intersekcionální přístup ke zkoumání nezaměstnanosti / Hana Hašková, Alena
Křížková, Kristýna Pospíšilová.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288. - Roč.54, č.2
(2018), s. 171-197. - lit., tab.
Cílem článku je kriticky zhodnotit možnost aplikace meziskupinového intersekcionálního
přístupu při zkoumání sociálních nerovností na příkladu empirického šetření EU-SILC. Analýza odhaluje některé z faktorů a jejich interakcí, které souvisejí s vyšší či nižší šancí na
nezaměstnanost v ČR v letech 2007-2013. Doplňuje tak poznání o zdrojích nerovností na
trhu práce v ČR.
Deskriptory: nezaměstnanost, nerovnost, gender, výzkum, trh práce, situace ekonomická,
situace sociální, nezaměstnaní, šetření, Mezinárodní, ČR, teorie, modelování sociologie
Nelegální práce / Olga Bičáková.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.6 (2018), s. 18-21.
Definice nelegální práce, její znaky, prokazování existence pracovněprávního vztahu,
právní důsledky umožnění nelegální práce.
Deskriptory: ekonomika skrytá, zaměstnanost skrytá, práce-cizinci, ČR, právo pracovní
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days / Eva Benešová.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.6 (2018),
s. 2-4.
Deskriptory: ČR, zaměstnanci, nemocní, výhody zaměstnanecké, podmínky nároku
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Působení odborové organizace u zaměstnavatele / Petr Bukovjan.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.6 (2018),
s. 29-32.
Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21.12.2017, sp. zn. 21 Cdo 2622/2017.
Deskriptory: ČR, odbory, právo pracovní, řízení soudní, zaměstnavatelé
Pracovní režim / Dominik Bruha.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.6 (2018), s. 6-9.
Typy pracovního režimu: jednosměnný, dvousměnný, třísměnný a nepřetržitý. Příklady.
Deskriptory: ČR, doba pracovní, právo pracovní, informace
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování / Bořivoj Šubrt.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.6 (2018), s. 10-14.
Problematika je ukázána na příkladech.
Deskriptory: ČR, mzdy, výpočet, doba pracovní, práce přesčasová
Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele, ochrana osobních práv zaměstnance a inspekce práce / Aleš Kalvoda.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.6 (2018), s. 15-19.
Deskriptory: ČR, právo pracovní, vztahy pracovní, zaměstnanci, zaměstnavatelé, údaje
osobní, inspekce práce
Zaměstnanec versus neplatící zaměstnavatel / Richard W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.6 (2018), s. 27-30.
Jsou uvedeny možnosti,jak řešit situaci, kdy zaměstnavatel nevyplatí mzdu nebo plat zaměstnanci po určitou dobu: Okamžité zrušení pracovního poměru, nárok na odškodnění při
insolvenci, možnost získat dlužnou mzdu a náhradu mzdy na úřadu práce.
Deskriptory: zaměstnanci, zaměstnavatelé, mzdy, náhrada mzdy, insolvence, úřady práce,
poměr pracovní, ukončení zaměstnání, ČR
Výkladová stanoviska AKV (XXII.) / Petr Bukovjan, Bořivoj Šubrt.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.6 (2018), s. 52-55.
Stanoviska přijatá na zasedání Kolegia expertů AKV v Kolíně ve dnech 3. a 4.11. 2017 - 1.
část.
Deskriptory: ČR, odbory, vyjednávání kolektivní, informace
Pracující ženy a zaměstnanecká nejistota (Post-krizové mezery v rámci pohlaví)
/ Marek Merhaut.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.12, č.3 (2018), s. 19-21. - lit.
Autor se zabývá otázkami genderové rovnosti v pracovním poměru. Uvádí, že princip rovnosti občanů bez ohledu na pohlaví je součástí základních práv demokratické společnosti.
Stáleo všem přetrvává předsudek, že muži jsou ve společnosti rozhodující ekonomickou
apolitickou silou, zatímco ženy se věnují pouze "doplňkovým činnostem", jakými jsou
například vytváření sociálního zázemí či výchova dětí.
Deskriptory: práce-ženy, gender, rovnost, trh práce, Mezinárodní, diskriminace pracovní,
ekonomika
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Prioritou v podpoře zaměstnanosti je kvalitní zprostředkovatelská práce.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.6 (2018), s. 3.
Priority Úřadu práce při zprostředkování zaměstnání - lepší zmapování situace na trhu
práce, vyšší informovanost a spolupráce se zaměstnavateli, účinnější profesní poradenství
a přesnější zacílení nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33649/Prace_socpol_06_18.pdf
Deskriptory: trh práce, regiony, poradenství pracovní, úřady práce, zprostředkování práce,
politika zaměstnanosti, ČR
Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2018.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.6 (2018), s. 5.
Informace o tom, jaký má vliv výše průměrné mzdy a zvýšení minimální mzdy na poskytování dáve , příspěvků náhrad a odvodů v letošním roce. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci, ve zvláštních případech, výše příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa, překlenovací příspěvek při zahájení samostatné výdělečné
činnosti, příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program, příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením, plnění povinného podílu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33649/Prace_socpol_06_18.pdf
Deskriptory: trh práce, zab. v nezaměstnanosti, dávky, plnění náhradní, práce-postižení,
ČR, mzda minimální, mzda průměrná, výpočet, podmínky nároku
Kontroly dodržování minimální a zaručené mzdy jsou opodstatněné / Dalimila
Solnická.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.6 (2018), s. 7.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33649/Prace_socpol_06_18.pdf
Deskriptory: inspekce práce, mzda minimální, mzda zaručená, kontrola, ČR, zaměstnavatelé
Pracovníci v EU musejí být připraveni na nové formy práce a digitalizaci.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.6 (2018), s. 8.
Evropská komise předložila v květnu každoroční doporučení pro jednotlivé země, v nichž
dává pokyny členským státům EU k hospodářské politice na dalších 12 až 18 měsíců. Letos
se zaměřila zejména na zaměstnanost a sociální otázky. Zvláštní pozornost je věnována
výzvám v rámci Evropského pilíře sociálních práv.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33649/Prace_socpol_06_18.pdf
Deskriptory: trh práce, politika sociální, práva sociální, dohody, EU, zaměstnanost, situace
ekonomická, dialog sociální, automatizace
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr / Růžena
Klímová.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.5 (2018),
s. 17-22.
Příklady výpočtu průměrného měsíčního výdělku zaměstnance činného na základě dohody
o provední práce.
Deskriptory: právo pracovní, mzdy, mzda průměrná, výpočet, práce konané mimo pracovní
poměr, dohody, ČR
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Důležitost výše zúčtovaného příjmu ve zdravotním pojištění / Antonín Daněk.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.5 (2018),
s. 10-16.
Deskriptory: pojištění zdravotní, pojistné-výše, zaměstnanci, příjmy, výše, základ vyměřovací, výpočet, ČR
Rychlejší získávání pracovníků z Ukrajiny pomůže nejen ekonomice.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.6 (2018), s. 1 a 3.
Začátkem srpna 2016 byl spuštěn projekt režim Ukrajina, ktrerý částečně pomáhá firmám
uspokojit v současné době chybějící pracovníky na trhu práce. Cílem projektu je zkrátit
dobu přijetí uchazeče o zaměstnaneckou kartu k osobnímu pohovoru.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33649/Prace_socpol_06_18.pdf
Deskriptory: trh práce, získávání a výběr pracovníků, práce-cizinci, Ukrajina, ČR

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK
Osobní údaje v pracovněprávních vztazích. Změní se něco podle GDPR? / Alena
Chládková.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.5 (2018), s. 6-15.
Deskriptory: ČR, pracovníci, údaje osobní, vztahy pracovní, právo pracovní, řízení personální, zaměstnanci
Osobní údaje v elektronické podobě a GDPR / Miroslav Bulla.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.5 (2018), s. 16-20.
Deskriptory: ČR, zaměstnanci, pracovníci, údaje osobní, řízení personální
Řízení projektů a projektových týmů / Jan Urban.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.5 (2018), s. 46-52.
Deskriptory: ČR, organizace práce, řízení personální, projekty, řízení
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance / Petr Bukovjan.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.5 (2018), s. 53-55.
Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19.12.2017, sp. zn. 21 Cdo 4568/2017.
Deskriptory: ČR, ukončení zaměstnání, řízení soudní, pracovníci uvolňovaní
uložené 2163
Systémy hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací a jejich využití
při odměňování a ochraně zaměstnanců / Lenka Říhová, Július Szabo.
Praha : VÚPSV, v.v.i., 2018. - 33 s.
Význam hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací a činností ve společenském kontextu, vpracovních a obdobných vztazích a vsystémech odměňování. Analytická
metoda hodnocení prací. Dílčí zjištění a probíhající práce: etalon prací, testování metody,
plánované
výstupy.
Testování
současné
analytické
metody
v
ČR.
Výstup z workshopu, který se konal 25. 5. 2018 v Praze.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/ul_2163.pdf
Deskriptory: ČR, odměňování, analýza práce, hodnocení práce, VÚPSV
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Pár poznámek k dohodě o rozvázání pracovního poměru / Petr Bukovjan.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.6 (2018),
s. 5-7.
Deskriptory: ČR, poměr pracovní, ukončení zaměstnání, dohody, právo pracovní, kompenzace, zab. v nezaměstnanosti-dávky
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě. / Lukáš Petik.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.6 (2018),
s. 24-28.
Inspekce práce a sankční postihy.
Deskriptory: ČR, bezpečnost práce, inspekce práce, kontrola, orgány správní
Proplacení dovolené při skončení pracovního poměru před SDEU / Jana Komendová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.6 (2018), s. 20-23.
Z rozsudku Soudního dvora EU ze dne 29. listopadu 2017 ve věci C.King proti The Sash
Window Workshop Ltd. a Richardu Dollarovi, který přiznává právo na dobolenou osobě,
která vykovávala práci v postavení OSVČ na základě smlouvy o provizi.
Deskriptory: EU, ukončení zaměstnání, dovolená, náhrada mzdy, řízení soudní
Proč a jak koučovat sebe sama / Jan Urban.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.6 (2018), s. 32-37.
Deskriptory: ČR, řízení personální, motivace, metody
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a právo na odstupné / Petr Bukovjan.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.6 (2018), s. 38-42.
Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 30.1.2018, sp. zn. 21 Cdo 5825/2016.
Deskriptory: ČR, právo pracovní, postižení, práce-postižení, ukončení zaměstnání, řízení
soudní, kompenzace
Perspektiva slibné kariéry zvyšuje loajalitu k zaměstnavateli.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.6 (2018), s. 4.
Výsledky mezinárodního průzkumu Paylab Compensation Monitor, který se uskutečnil v
letošním roce na vzorku přes 57 tisíc respondentů ve 12 zemích Evropy. Zjišťoval, jaké
faktory přispívají k loajalitě k zaměstnavateli, jaká je podle respondentů ideální doba práce
pro jednoho zaměstnavatele, zda se vyplatí zůstat loajální, nebo naopak je výhodnější
zaměstnavatele měnit častěji.
Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/33649/Prace_socpol_06_18.pdf
Deskriptory: mobilita pracovní, kvalita pracovního života, motivace, podmínky pracovní,
Mezinárodní, šetření
Úpadek personální agentury v praxi / Vladimír Rejmont.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.5 (2018),
s. 2-5.
Deskriptory: agentury práce, insolvence, pojištění, právo pracovní, náhrada mzdy, zaměstnanci, ČR
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RŮZNÉ
Jednočlenné domácnosti mladých lidí v České republice / Michaela Kvapilová Bartošová, Petr Fučík.
In: Sociální studia. - ISSN 1214-813X. - Roč.14, č.2 (2017), s. 49-72. - lit.,tab., grafy.
Studie se zabývá problematikou samostatných domácností mladých lidí ve věku 18-35 let.
Prostřednictvím deníkové metody a sledováním vybraných aspektů životního stylu se snaží
nalézt specifika tohoto fenoménu. Zaměřuje se na pozici těchto lidí na trhu práce a na
jejich životní styl. Pro kvantitativní sekundární analýzu využívá dva zdroje dat - českou
verzi šetření EU-SILC (EU-Statistics on Income and Living Conditions) a rozsáhlého panelového výzkumu CHPS (Czech Household Panel Survey).
Dostupné z: https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/8953
Deskriptory: mládež, domácnosti, situace ekonomická, situace sociální, šetření, ČR, sociologie
ČEPILOVÁ Tereza
Rec. na: Žena za socialismu. Československo 1945-1974 a reflexe vývoje před rokem 1989 a po něm / Alena Wagnerová. - Praha : Sociologické nakladatelství (SLON),
2017. - 262 s.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288. - Roč.54, č.2
(2018). - s. 301-304.
Deskriptory: ČR, sociologie, sociologie ženy, vývoj, práce-ženy, ženy, zaměstnanost, historie
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ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ POLITIKA
Introducing social protection in the Middle East and North Africa: Prospects for a
new social contract? [Zavedení sociální ochrany na Blízkém východě a v severní Africe:
Vyhlídky na novou společenskou smlouvu?] / Markus Loewe, Rana Jawad.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč.71, č.2 (2018), s. 3-18.
- lit. - Themed issue: Social protection in the MENA countries: Prospects for a new social
contract?.
Úvodní článek tohoto speciálního čísla se zabývá genezí, charakteristikami a problémy systémů sociální ochrany na Středním východě a v severní Africe (MENA).
Deskriptory: Afrika, Asie, ochrana sociální, politika sociální

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Sickness and disability policies: Reform paths in OECD countries between 1990
and 2014 [Reformy v oblasti politiky nemocenského a invalidního pojištění v zemích OECD
v letech 1990-2014] / Rene Boheim, Thomas Leoni.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.27, č.2 (2018), s.
168-185. - obr.,tab.,lit.
Mezinárodní analýza politiky sociálního zabezpečení pro případ nemoci a invalidity u populace v produktivním věku v zemích OECD v období 1990 - 2014. Ukazuje se, že došlo k
významným změnám a posunu od pasivního přijímání pomoci k aktivizaci a integraci zpět
na trh práce. Výsledky studie naznačují, že země prosazovaly různé typy reforem, které
se skládají z kombinace integračních i kompenzačních opatření. Rozmanitost nastavení zásad pro jednotlivé země však zůstává značná.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ijsw.12295
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, reforma, zab. sociální, invalidita, zab. nemocenské, modelování

DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
An actuarial balance sheet of the Swiss old‐ age pension scheme [Pojistně-matematická bilance švýcarského systému starobního důchodu] / Christoph Metzger.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč.71, č.1 (2018), s. 2549. - lit., tab., příl.
Po nedávné aktualizaci mezinárodního Systému národních účtů (2008 SNA) budou brzy k
dispozici mezinárodně srovnatelné odhady časově rozlišených penzijních závazků (accrued‐ to‐ date pension liabilities - ADL) nefondových důchodových systémů sociálního
zabezpečení v doplňkové tabulce Národních účtů. Na tomto základě tento článek analyzuje
střednědobou udržitelnost švýcarského systému starobního důchodu. Toho je dosaženo
odhadem "švédské" pojistně-matematické rozvahy, která porovnává důchodové závazky s
explicitními a implicitními aktivy důchodového systému.
Deskriptory: Švýcarsko, Švédsko, zab. důchodové, systém, důchod starobní, financování,
matematika pojistná
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Towards an adequate and sustainable replacement rate in defined benefit pension systems: The case of Spain [K dosažení adekvátního a udržitelného náhradového
poměru v dávkově definovaných důchodových systémech: Případ Španělska] / Juan José
Alonso Fernández, José Enrique Devesa Carpio, Mar Devesa Carpio, Inmaculada Domínguez Fabián, Borja Encinas Goenechea, Robert Meneu Gaya.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč.71, č.1 (2018), s. 5170. - lit., obr., tab.
Hlavním záměrem tohoto článku je na základě interních údajů stanovit náhradové poměry
pro dávkově definovaný důchodový systém se dvěma cíli: přiměřenost důchodů - měřená
z hlediska výdajů důchodců - a udržitelnost systému. Pro tento účel jsou použity dva nástroje: vnitřní míra návratnosti a techniky založené na systémech fiktivních účtů. Tyto
údaje, odvozené z interních dat, budou sloužit ve srovnání s náhradovým poměrem systému k posouzení toho, zda je systém více zaměřen na adekvátnost nebo udržitelnost.
Studovaným systémem je systém Španělska.
Deskriptory: Španělsko, zab. důchodové, systém, dávky, poměr náhradový, matematika
pojistná
uložené 2157
Pension adequacy report 2018 – Current and future income adequacy in old age
in the EU: Volume 1 [Zpráva o přiměřenosti důchodů 2018 - Současná a budoucí přiměřenost příjmu ve stáří v EU: Svazek 1]
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - 184 s. - lit., obr., tab.,
příl. - ISBN 978-92-79-85657-0.
Vydání zprávy za rok 2018 analyzuje, jak současné a budoucí důchody pomáhají předcházet chudobě ve stáří a zachovat příjem mužů a žen po dobu jejich důchodu.
Svazek 1 se věnuje srovnávací analýze přiměřenosti důchodů v EU-28. Zkoumá současnou
životní úroveň starších lidí, a jak jsou formováni důchodovými systémy, provádí přehled
nedávných důchodových reforem a v závěru analyzuje hlavní problémy adekvátnosti budoucích důchodů a způsoby jejich řešení. Mezi jiným tato zpráva osvětluje gender rozdíly
v nárocích na důchod, adekvátnost důchodů osob v nestandardní nebo samostatně výdělečné
činnosti
a
úlohu
doplňkových
důchodů.
Svazek 2 (viz uložené 2158) poskytuje podrobnější popis důchodového systému a přiměřenosti důchodů v každém z 28 členských států.
Dostupné 16.5.2018 z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8084&furtherPubs=yes (published: 26/04/2018)
Deskriptory: EU, zab. důchodové, systém, reforma, důchody, poměr náhradový, důchodci,
staří, chudoba, úroveň životní, důchod doplňkový, 3. pilíř, podmínky nároku, samostatní,
práce netypická
uložené 2162
Pension Markets in Focus 2017 [Zaostřeno na penzijní trhy 2017]
Paris : OECD, 2018. - 38 s. - lit., obr., tab., příl.
Každoročně publikovaná zpráva, která nyní zahrnuje 85 zemí, podává přehled o soukromých penzijních systémech a zachycuje nejnovější vývoje. Posuzuje výši aktiv ve fondových a soukromých penzijních programech, popisuje způsob, jakým jsou tato aktiva investována na finančních trzích, a zkoumá, jakým způsobem byly investice provedeny, a to jak
v uplynulém roce, tak v posledním desetiletí. Poskytuje přesné, komplexní, srovnatelné a
aktuální statistiky, které pomáhají tvůrcům politik, regulátorům a účastníkům trhu měřit,
porovnávat a vyhodnocovat programové vývoje a zkušenosti zemí po celém světě.
Dostupné 30.5.2018 z: http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/pensionmarketsinfocus.htm
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, zab. důchodové, pojištění soukromé, fondy, financování,
ukazatele, statistika
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uložené 2158
Pension adequacy report 2018 – Current and future income adequacy in old age
in the EU: Country profiles - Volume 2 [Zpráva o přiměřenosti důchodů 2018 - Současná a budoucí přiměřenost příjmu ve stáří v EU: Národní profily - Svazek 2]
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - 284 s. - tab., příl. - ISBN
978-92-79-85660-0.
Svazek 2 poskytuje podrobnější popis důchodového systému a přiměřenosti důchodů v
každém z 28 členských států.
Svazek 1 (viz uložené 2157) se věnuje srovnávací analýze přiměřenosti důchodů v EU-28.
Zkoumá současnou životní úroveň starších lidí, a jak jsou formováni důchodovými systémy,
provádí přehled nedávných důchodových reforem a v závěru analyzuje hlavní problémy
adekvátnosti budoucích důchodů a způsoby jejich řešení. Mezi jiným tato zpráva osvětluje
gender rozdíly v nárocích na důchod, adekvátnost důchodů osob v nestandardní nebo samostatně výdělečné činnosti a úlohu doplňkových důchodů.
Dostupné 16.5.2018 z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8085&furtherPubs=yes (published: 26/04/2018)
Deskriptory: EU, zab. důchodové, systém, reforma, důchody, poměr náhradový, důchodci,
staří, chudoba, úroveň životní, důchod doplňkový, 3. pilíř, podmínky nároku, samostatní,
práce netypická

NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
The rocky road to universal health coverage in Egypt: A political economy of health insurance reform from 2005–15 [Kamenitá cesta k univerzálnímu zdravotnímu
pokrytí v Egyptě: Politická ekonomika reformy zdravotního pojištění v letech 2005-15]
/Sharif A. Ismail.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč.71, č.2 (2018), s. 79101. - lit., obr., tab. - Themed issue: Social protection in the MENA countries: Prospects
for a new social contract?.
Tento článek prezentuje případovou studii v oblasti reformy veřejné politiky se zaměřením
na snahy o rozšíření pokrytí zdravotním pojištění v Egyptě.
Deskriptory: Afrika, pojištění zdravotní, zab. sociální, financování, reforma

DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ
Universal social protection in Tunisia: Comparing the effectiveness and cost‐ efficiency of food and energy subsidies with a proposed universal child allowance
programme [Univerzální sociální ochrana v Tunisku: Srovnání efektivity a nákladové efektivity potravinových a energetických dotací s navrhovaným programem univerzálních příspěvků na děti] /Mario Györi, Fabio Veras Soares.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč.71, č.2 (2018), s. 1937. - lit., obr., tab. - Themed issue: Social protection in the MENA countries: Prospects for
a new social contract?.
Tento článek porovnává účinnost a efektivitu programu příplatků na potraviny a energie,
který v současné době implementuje tuniská vláda, a univerzálního programu přídavků na
děti, který je diskutován jako alternativa k těmto příplatkům.
Deskriptory: Afrika, děti, dávky, ochrana sociální, přídavky rodinné
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SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY

Micro-level dynamics of social assistance receipt: Evidence from four European
countries [Mikroúrovňová dynamika příjmu sociální pomoci: Srovnání čtyř evropských
zemí] / Sebastian Königs.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.27, č.2 (2018), s.
146-156. - obr.,lit.
Dynamika poskytování dávek sociální pomoci v Lucembursku, Nizozemsku, Norsku a Švédsku v období 2001-2008.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ijsw.12279
Deskriptory: EU, Norsko, Švédsko, Nizozemí, Lucembursko, pomoc sociální, dávky

POSTIŽENÍ OBČANÉ
Families of adult people with disability: Their experience in the use of services
run by social cooperatives in Italy [Rodiny dospělých osob se zdravotním postižením:
Zkušenosti s využíváním služeb poskytovaných sociálními družstvy v Itálii] / Fiorella Bucci,
Stijn Vanheule.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.27, č.2 (2018), s.
157-167. - obr.,tab.,lit.
Italská studie vychází ze šetření mezi rodinnými příslušníky osob s různými druhy postižení
a prezentuje výsledky o využívání dostupných služeb pro postižené osoby.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ijsw.12283
Deskriptory: Itálie, postižení, služby sociální, rodina, postižení tělesně, družstva, ekonomika sociální, šetření, výzkum

PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY

Responding to child maltreatment: Comparison between the USA and China [Reakce na týrání dětí: Srovnání mezi USA a Čínou] / Yanfeng Xu, Charlotte Lyn Bright,
Haksoon Ahn.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.27, č.2 (2018), s.
107-120. - tab.,lit.
Odhaduje, že více než jedna čtvrtina dětí v Číně trpí špatným zacházením. Cílem této studie
bylo analyzovat americkou a čínskou politiku péče o děti, identifikovat mezery v oblasti
syndromu týraného a zanedbávaného dítěte a vydat doporučení pro zlepšení péče o děti v
Číně na základě kulturních hodnot a stávajících politických struktur.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ijsw.12287
Deskriptory: Čína, USA, děti ohrožené, děti týrané, ochrana sociální, výchova mimo vlastní
rodinu, péče pěstounská, adopce
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ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY

Intergenerational income mobility and inequality in South Korea [Mezigenerační
příjmová mobilita a nerovnost v Jižní Koreji] / Jaehyun Nam.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.27, č.2 (2018), s.
132-145. - tab.,obr.,lit.,příl.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ijsw.12299
Deskriptory: Asie, příjmy, příjmy-domácnosti, statistika, úroveň životní, příjmy nízké, rodina
uložené 2160
The EU-wide income distribution: inequality levels and decompositions [Distribuce
příjmů v celé EU: úrovně nerovností a rozložení] / Stefano Filauro.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - 26 s. - lit., obr., tab., příl.
- ISBN 978-92-79-85626-6.
Tato studie analyzuje distribuci příjmů v EU-28 a na úrovni eurozóny. Konkrétněji ukazuje
vývoj nerovnosti v oblasti čistých disponibilních příjmů v období před a po krizi (20062014). Analýza ukazuje, že příjmová nerovnost v EU jako celku klesala až do krize a následně se stabilizovala. V eurozóně se ve stejném období mírně zvýšila.
Dostupné 30.5.2018 z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8096&furtherPubs=yes (published: 25/05/2018)
Deskriptory: EU, příjmy, nerovnost
uložené 2164
Living and working in Europe 2017 [Život a práce v Evropě 2017].
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - Dublin : European Foundation for the Improvement, 2018. - 81 öbr., tab.s. - ISBN 978-92-897-1586-7. - ISSN
2363-0302.
Ročenka Eurofoundu z roku 2017 poskytuje přehled nejnovějšího vývoje v oblasti práce a
života Evropanů, jak je popsáno ve výzkumných aktivitách Eurofondu v průběhu roku
2017. Vzhledem k tomu, že se ekonomika zotavuje, Eurofound informoval o pozitivních
trendech v oblasti zaměstnanosti, s rostoucími počty lidí v práci a pokračující expanzi zaměstnanosti v dobrých pracovních místech. Poskytuje také aktualizovaný přehled kvality
života v Evropě po skončení krize a ukazuje, že v mnoha dimenzích se Evropanům daří
stejně dobře jako před krizí, ne-li lépe. Nicméně problémy přetrvávají: trhy práce jsou
sužovány dlouhodobou nezaměstnaností, podzaměstnaností a vysokými úrovněmi neaktivity; kvalita života je v mnoha směrech u některých skupin populace špatná a rozdíly mezi
zeměmi jsou někdy ostré. Práce Eurofoundu je zdrojem znalostí pro informování tvůrců
politik na úrovni EU i na národních úrovních při řešení těchto problémů.
Dostupné
12.6.2018
z:
https://www.eurofound.europa.eu/publications/annual-report/2018/living-and-working-in-europe-2017 (published: 12 June 2018)
Deskriptory: EU, kvalita života, kvalita pracovního života, trh práce, podmínky pracovní,
vztahy industriální, zaměstnanost, nezaměstnanost, dialog sociální, služby, kvalita, vyloučení sociální
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PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY

Pracovní spokojenost na úřadech práce v České republice z perspektivy teorie
odcizení od politiky / Michaela Hiekischová.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - Roč.50, č.2 (2018), s. 119-148. - tab.,lit.
Deskriptory: ČR, ČR, uspokojení z práce, úřady práce, správa veřejná, zaměstnanci státní
Recognition and gendered identity constructions in labour activation [Rozpoznání
a genderová koncepce identity v oblasti pracovní aktivizace] / Helle Cathrine Hansen.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.27, č.2 (2018), s.
186-196. - lit.
Norská studie se zabývá genderovou otázkou v oblasti pracovní integrace. Závěry naznačují, že ženy vnímají pracovní aktivizaci jako proces napomáhající zvýšenému pocitu společenské hodnoty a postavení. Naopak muži žádnou takovou změnu nepociťují.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ijsw.12294
Deskriptory: Norsko, politika zaměstnanosti, gender, trh práce, muži, ženy
The meaning of work among immigrants living in poverty in Israel: Replanting
roots of belonging [Význam práce mezi přistěhovalci žijícími v chudobě v Izraeli] /Laura
I. Sigad, Zvi Eisikovits, Roni Strier, Eli Buchbinder.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.27, č.2 (2018), s.
197-206. - tab.,lit.
Globální finanční krize zvýšila počet pracujících přistěhovalců žijících v chudobě po celém
světě. Článek popisuje a analyzuje propojení práce, přistěhovalectví a chudoby mezi pracujícími imigranty v Izraeli.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ijsw.12282
Deskriptory: Izrael, cizinci, chudoba, příjmy nízké, úroveň životní, práce-cizinci
uložené 2156
The contribution of migration to the dynamics of the labour force in OECD countries: 2005-2015 [Příspěvek migrace k dynamice pracovní síly v zemích OECD: období
2005-2015] / Gilles Spiegelvogel, Michela Meghnagi.
Paris : OECD Publishing, 2018. - 42 s. - (OECD Social, Employment and Migration Working
Papers, No. 203). - lit., obr., tab., příl.
Tato zpráva prezentuje metodiku i výsledky společného projektu OECD-EC Migrační demografická databáze: Monitorovací systém demografického dopadu migrace a mobility. Cílem
projektu je zhodnotit přínos migrace k minulé a budoucí dynamice trhu práce v zemích
OECD. Po zhodnocení úlohy migrace za posledních pět až deset let při formování profesního
a vzdělanostního složení pracovní síly tento projekt zkoumá potenciální přínos migrace v
řadě alternativních scénářů. Tato zpráva představuje výsledky z první části projektu: zaměřuje se na změny, ke kterým došlo v posledních deseti letech, a studuje, jak migrační
toky přispěly k dynamice pracovní síly, zejména ve srovnání s jinými vstupy pracovního
trhu. Analyzuje také přínos migrace v konkrétních kategoriích odborností a specifických
povoláních.
Dostupné 16.5.2018 z: https://www.oecd-ilibrary.org/employment/the-contribution-ofmigration-to-the-dynamics-of-the-labour-force-in-oecd-countries_a301bef8-en
(published: 16 May 2018)
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, trh práce, zdroje lidské, migrace, pracovníci migrující,
vzdělanost, kvalifikace odborná
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An emerging transnational industrial relations? Exploring the prospects for crossborder labour bargaining [Vznikající nadnárodní industriální vztahy? Zkoumání vyhlídek
pro přeshraniční pracovní vyjednávání] / Urs Luterbacher, Andrew Prosser, Konstantinos
Papadakis.
In: International Labour Review. - ISSN 0020-7780. - Roč.156, č.3-4 (2017), s. 309-343.
- lit. - Special feature I: New directions in industrial relations?
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ilr.12078
Deskriptory: Mezinárodní, vztahy industriální, vztahy pracovní, globalizace, odbory, společnosti zahraniční
Employment regulation, game theory and weak employee voice in liberal economies [Regulace zaměstnanosti, teorie hry a slabý hlas zaměstnanců v liberálních ekonomikách] / Tony Dobbins, Tony Dundon, Niall Cullinane, Eugene Hickland, Jimmy Donaghey.
In: International Labour Review. - ISSN 0020-7780. - Roč.156, č.3-4 (2017), s. 395-422.
- lit., tab. - Special feature I: New directions in industrial relations?.
Tento článek analyzuje dopad předpisů pro informování a konzultace - konkrétně
evropskou směrnici o informování a konzultaci - na účast zaměstnanců nebo "hlas zaměstnanců" v liberálních tržních ekonomikách a poskytuje empirické i teoretické poznatky
k doplnění stávajícího výzkumu týkajícího se směrnice. Využitím teorie her a rámce dilemat
vězňů a empirických údajů ze 16 případových studií autoři vysvětlují, proč národní legislativy provádějící směrnici jsou z velké části neúčinné při šíření vzájemné spolupráce ve
Spojeném království a Irsku.
Deskriptory: V. Británie, Irsko, vztahy industriální, vztahy pracovní, ekonomika, účast pracovníků na řízení, informace
The relationship between youth employment and older persons’ employment in
20 OECD countries [Vztah mezi zaměstnaností mladých lidí a starších osob ve 20 zemích
OECD] / Eun Jeong Ji.
In: International Labour Review. - ISSN 0020-7780. - Roč.156, č.3-4 (2017), s. 425-442.
- lit., obr. - Special feature II: Young workers, older workers and (un)employment.
Většina zemí OECD od 70. let povzbuzovala rozšíření politik předčasného odchodu do
důchodu v reakci na rostoucí nezaměstnanost. Ve skutečnosti se však ukazuje, že zaměstnanost mladých lidí pozitivně koreluje se zaměstnaností starších osob. Jde o celkový
závěr pro všechny země OECD, protože většina studií odhaduje průměrné dopady. Méně
je známo o diverzitě ve vztahu mezi zaměstnaností mladých lidí a zaměstnaností starších
pracovníků. Abychom pomohli vyplnit mezeru ve výzkumu v této oblasti, zkoumá tato
studie heterogenitu tohoto vztahu ve 20 zemích OECD.
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, zaměstnanost, mládež, pracovníci starší, nezaměstnanost, odchod do důchodu
The scars of youth: Effects of early-career unemployment on future unemployment experience [Jizvy mladých lidí: Dopady nezaměstnanosti v rané kariéře na budoucí
nezaměstnanost] / Achim Schmillen, Matthias Umkehrer.
In: International Labour Review. - ISSN 0020-7780. - Roč.156, č.3-4 (2017), s. 465-494.
- lit., obr., tab., příl. - Special feature II: Young workers, older workers and (un)employment.
Způsobuje nezaměstnanost v počátcích kariéry nezaměstnanost v budoucnu? Autoři přistupují k této otázce s využitím německých administrativních odpovídajících údajů zaměstnavatel-zaměstnanec, které sledují téměř 700 tis. osob za 24 let.
Deskriptory: SRN, nezaměstnanost mládeže
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Can welfare and labour market regimes explain cross-country differences in the
unemployment of young people? [Mohou sociální režimy a režimy trhu práce vysvětlit
rozdíly mezi zeměmi v nezaměstnanosti mladých lidí?] / Dennis Tamesberger.
In: International Labour Review. - ISSN 0020-7780. - Roč.156, č.3-4 (2017), s. 443-464.
- lit., obr., tab. - Special feature II: Young workers, older workers and (un)employment.
Žádná jednotlivá instituce nemůže snížit (dlouhodobou) nezaměstnanost mladých lidí. Sociální instituce a instituce trhu práce fungují jako "svazky" prostřednictvím několika vzájemných institucionálních synergií. Na základě přehledu literatury zaměřené na teorii a
empirrické klastrové analýzy autor identifikuje pět takových režimů v celé EU-27 a odhaduje jejich dopady na míru nezaměstnanosti mládeže a dlouhodobou nezaměstnanost mládeže. Nejužitečnějším institucionálním uspořádáním pro mladé lidi na trhu práce by byla
kombinace silného duálního učňovského vzdělávání zakotveného v režimu korporativního
trhu práce s vysokou úrovní sociálního zabezpečení, aktivní politiky trhu práce a výdajů na
vzdělávání a péči o děti.
Deskriptory: EU, nezaměstnanost mládeže, trh práce, mládež, nezaměstnanost dlouhodobá, odpovědnost sociální, vzdělávání-výcvik
The relationship between employer-provided training and the retention of older
workers: Evidence from Germany [Vztah mezi odborným výcvikem poskytovaným zaměstnavatelem a udržením starších pracovníků: Důkazy z Německa] / Peter B. Berg, Mary
K. Hamman, Matthew M. Piszczek, Christopher J. Ruhm.
In: International Labour Review. - ISSN 0020-7780. - Roč.156, č.3-4 (2017), s. 495-523.
- lit., obr., tab., příl. - Special feature II: Young workers, older workers and (un)employment.
Podstatná část německé pracovní síly bude brzy odcházet do důchodu a pro podniky bude
obtížné uspokojit potřeby lidského kapitálu; pracovní výcvik starších pracovníků může pomoci zvládnout tento demografický přechod. Autoři proto zkoumají vztahy mezi vzdělávacími programy poskytovanými zaměstnavateli, mzdami a odchodem do důchodu u starších
pracovníků. Zjistili, že pokud podniky nabízejí speciální vzdělávací programy zaměřené na
tyto pracovníky, ženy - zejména ženy s nízkými platy - je menší pravděpodobnost odchodu
do důchodu, možná kvůli následnému zvýšení mezd. Výsledky naznačují, že taková cílená
odborná příprava může skutečně hrát důležitou roli při udržení starších žen s nízkými
mzdami a při prodloužení jejich kariéry.
Deskriptory: SRN, pracovníci starší, ženy, příjmy nízké, vzdělávání-výcvik, odchod do
důchodu, poměr pracovní, mzdy
Can youth activation policies be central to social policies in MENA countries? [Mohou se politiky pro aktivaci mládeže stát centrálním bodem sociálních politik v zemích
MENA?] / Ghada Barsoum.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč.71, č.2 (2018), s. 3956. - lit., tab. - Themed issue: Social protection in the MENA countries: Prospects for a
new social contract?.
Nezaměstnanost mládeže je v zemích MENA hlavní socio-politická otázka. Aktivní programy
trhu práce (APTP) na podporu zaměstnanosti mládeže však zůstávají méně rozšířené a
obecně jsou mimo oblast sociální politiky v zemích regionu. Tento článek se zabývá touto
nekonzistencí. Poskytuje přehled o těchto programech a identifikuje problémy jejich začlenění jako ústřední součásti mixu sociální politiky regionu.
Deskriptory: Afrika, Asie, nezaměstnanost mládeže, trh práce, politika sociální, politika
zaměstnanosti
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uložené 2159
Automation, digitalisation and platforms: Implications for work and employment
[Automatizace, digitalizace a platformy: Důsledky pro práci a zaměstnanost] / Enrique
Fernández-Macías.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - Dublin : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2018. - 26 s. - lit. - ISBN
978-92-897-1652-9.
Nástup digitální revoluce vyústil v technologický pokrok, který se neustále vyvíjí. Klíčovým
prvkem zájmu politiků je dopad, který budou mít tyto změny na svět práce a zaměstnanosti. Tato zpráva přezkoumává dosavadní historii digitální revoluce, uvedení do kontextu
jiných období výrazného technologického pokroku. Zkoumá, jak se technologické změny
vzájemně ovlivňují se změnami v institucích. Digitální technologie mají značný rušivý potenciál, včetně toho, že produkce je mnohem flexibilnější a informace jsou snadno dostupné. Sektor informačních technologií byl dosud nejvíce ovlivněn, jiné sektory se rychle
mění s rozšířením nových technologií. Zpráva také zkoumá tři klíčové vektory změn: automatizaci práce, začlenění digitálních technologií do procesů a koordinaci ekonomických
transakcí prostřednictvím digitálních sítí známých jako "platformy".
Dostupné 30.5.2018 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/automation-digitalisation-and-platforms-implications-for-work-and-employment (published:
24 May 2018)
Deskriptory: EU, automatizace, vztahy pracovní, zaměstnanost, kvalita pracovního života,
práce netypická, flexibilita pracovní, podmínky pracovní
uložené 2161
Assessing the role of migration in European labour force growth by 2030 [Posouzení role migrace v růstu evropských pracovních sil do roku 2030] / Gilles Spielvogel, Michela Meghnagi.
Paris : OECD, 2018. - 37 s. - (OECD Social, Employment and Migration Working Papers,
No. 204). - lit., obr., tab., příl.
Tato zpráva prezentuje metodiku i výsledky společného projektu OECD a Evropské komise
Migrační demografická databáze: Monitorovací systém demografického dopadu migrace a
mobility. Cílem projektu je zhodnotit přínos migrace k minulé a budoucí dynamice trhu
práce v zemích EU a OECD. Po zhodnocení úlohy migrace za posledních pět až deset let při
formování profesního a vzdělanostního složení pracovní síly tento projekt zkoumá potenciální přínos migrace pracovní síle v řadě alternativních scénářů. Tato zpráva uvádí výsledky druhé části projektu: zaměřuje se na projekce v období 2015-2030 a zaměřuje se
na identifikaci řídících faktorů změn v produktivním populaci a aktivní populaci v
evropských zemích, a zejména na roli migračních toků.
Dostupné 30.5.2018 z: https://www.oecd-ilibrary.org/employment/assessing-the-role-ofmigration-in-european-labour-force-growth-by-2030_6953a8ba-en (published: 16 May
2018)
Deskriptory: Mezinárodní, EU, OECD, migrace, pracovníci migrující, zdroje lidské, populace
ekonomicky aktivní
uložené 2165
Faces of Joblessness in Lithuania: A People-centred Perspective on Employment
Barriers and Policies [Tváře nezaměstnanosti v Litvě: Lidsky zaměřený pohled na překážky a politiky zaměstnanosti] / Daniele Pacifico, Herwig Immervoll, James Browne, Rodrigo Fernández, Dïrk Neumann, Céline Thévenot.
Paris : OECD Publishing, 2018. - 77 s. - (OECD Social, Employment and Migration Working
Papers, No. 205). - lit., obr., tab., příl.
V důsledku finanční a hospodářské krize velké podíly osob v produktivním věku v Litvě buď
nepracují vůbec, nebo jen v omezeném rozsahu. Do roku 2013, několik let po začátku
oživení trhu práce, bylo 21 % stále bez zaměstnání v průběhu celého roku a dalších 11 %
mělo slabé napojení na pracovní trh (pracovalo pouze na zlomek roku, nebo na omezený
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počet hodin). Tato zpráva aplikuje novou metodu pro měření a vizualizaci pracovních bariér
osob s žádnou nebo slabou vazbou na trh práce. Nejprve vyvíjí ukazatele za účelem kvantifikovat překážky zaměstnanosti ve třech hlavních oblastech: i) schopnosti související s
prací, ii) pobídky a iii) pracovní příležitosti. Poté tyto ukazatele používá ve spojení se statistickým clusterovým přístupem k identifikaci "latentních" skupin jednotlivců, kteří čelí
podobným kombinacím bariér.
Dostupné 20.6.2018 z: https://www.oecd-ilibrary.org/employment/faces-of-joblessnessin-lithuania_3657b81e-en (published: 08 Jun 2018)
Deskriptory: Litva, OECD, nezaměstnanost, trh práce, politika zaměstnanosti, reforma, zaměstnanost, bariéry, vyloučení sociální, dávky, ochrana sociální, příjem minimální, zab. v
nezaměstnanosti, financování, výdaje sociální, služby zaměstnanosti, vzdělávání celoživotní, pracovníci starší, diskriminace pracovní, sladění pracovního a rodinného života, nezaměstnanost dlouhodobá
uložené 2166
Faces of Joblessness in Estonia: A People-centred perspective on employment
barriers and policies [Tváře nezaměstnanosti v Estonsku: Lidsky zaměřený pohled na
překážky a politiky zaměstnanosti] / James Browne, Herwig Immervoll, Rodrigo Fernández,
Dïrk Neumann, Daniele Pacifico, Céline Thévenot.
Paris : OECD Publishing, 2018. - 74 s. - (OECD Social, Employment and Migration Working
Papers, No. 206). - lit., obr., tab., příl.
V důsledku finanční a hospodářské krize velké podíly osob v produktivním věku v Litvě buď
nepracují vůbec, nebo jen v omezeném rozsahu. Do roku 2013, několik let po začátku
oživení trhu práce, bylo 18 % stále bez zaměstnání v průběhu celého roku a dalších 13 %
mělo slabé napojení na pracovní trh (pracovalo pouze na zlomek roku, nebo na omezený
počet hodin). Tato zpráva aplikuje novou metodu pro měření a vizualizaci pracovních bariér
osob s žádnou nebo slabou vazbou na trh práce. Nejprve vyvíjí ukazatele za účelem kvantifikovat překážky zaměstnanosti ve třech hlavních oblastech: i) schopnosti související s
prací, ii) pobídky a iii) pracovní příležitosti. Poté tyto ukazatele používá ve spojení se statistickým clusterovým přístupem k identifikaci "latentních" skupin jednotlivců, kteří čelí
podobným kombinacím bariér.
Dostupné 20.6.2018 z: https://www.oecd-ilibrary.org/employment/faces-of-joblessnessin-estonia_6d9cd656-en (published: 08 Jun 2018)
Deskriptory: Estonsko, OECD, nezaměstnanost, trh práce, politika zaměstnanosti, zaměstnanost, bariéry, vyloučení sociální, dávky, ochrana sociální, příjem minimální, zab. v
nezaměstnanosti, financování, výdaje sociální, vzdělávání-výcvik, pracovníci starší, diskriminace pracovní, reforma, sladění pracovního a rodinného života
uložené 2167
Faces of Joblessness in Spain: A People-centred perspective on employment
barriers and policies [Tváře nezaměstnanosti ve Španělsku: Lidsky zaměřený pohled na
překážky a politiky zaměstnanosti] / Rodrigo Fernández, Herwig Immervoll, Daniele Pacifico, James Browne, Dïrk Neumann, Céline Thévenot.
Paris : OECD Publishing, 2018. - 78 s. - (OECD Social, Employment and Migration Working
Papers, No. 207). - lit., obr., tab., příl.
V důsledku finanční a hospodářské krize velké podíly osob v produktivním věku ve
Španělsku buď nepracují vůbec, nebo jen v omezeném rozsahu. Do roku 2013, několik let
po začátku oživení trhu práce, bylo 30 % stále bez zaměstnání v průběhu celého roku a
dalších 15 % mělo slabé napojení na pracovní trh (pracovalo pouze na zlomek roku, nebo
na omezený počet hodin). Tato zpráva aplikuje novou metodu pro měření a vizualizaci
pracovních bariér osob s žádnou nebo slabou vazbou na trh práce. Nejprve vyvíjí ukazatele
za účelem kvantifikovat překážky zaměstnanosti ve třech hlavních oblastech: i) schopnosti
související s prací, ii) pobídky a iii) pracovní příležitosti. Poté tyto ukazatele používá ve
spojení se statistickým clusterovým přístupem k identifikaci "latentních" skupin jednotlivců,
kteří čelí podobným kombinacím bariér.
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Dostupné 26.6.2018 z: https://www.oecd-ilibrary.org/employment/faces-of-joblessnessin-spain_6149118d-en (published: 08 Jun 2018).
Deskriptory: Španělsko, OECD, nezaměstnanost, trh práce, nezaměstnanost dlouhodobá,
politika zaměstnanosti, zaměstnanost, bariéry, vyloučení sociální, dávky, ochrana sociální,
příjem minimální, zab. v nezaměstnanosti, financování, výdaje sociální, služby zaměstnanosti, vzdělávání-výcvik, skupiny znevýhodněné, diskriminace pracovní, reforma, sladění
pracovního a rodinného života
uložené 2168
Faces of Joblessness in Italy: A People-centred perspective on employment
barriers and policies [Tváře nezaměstnanosti v Itálii: Lidsky zaměřený pohled na překážky a politiky zaměstnanosti] / Daniele Pacifico, James Browne, Rodrigo Fernández, Herwig Immervoll, Dïrk Neumann, Céline Thévenot.
Paris : OECD Publishing, 2018. - 81 s. - (OECD Social, Employment and Migration Working
Papers, No. 208). - lit., obr., tab., příl.
V důsledku finanční a hospodářské krize velké podíly osob v produktivním věku v Itálii buď
nepracují vůbec, nebo jen v omezeném rozsahu. Míra zaměstnanost dosáhla dna v roce
2013, kdy bylo 32 % stále bez zaměstnání v průběhu celého roku a dalších 7 % mělo slabé
napojení na pracovní trh (pracovalo pouze na zlomek roku, nebo na omezený počet hodin).
Tato zpráva aplikuje novou metodu pro měření a vizualizaci pracovních bariér osob s žádnou nebo slabou vazbou na trh práce. Nejprve vyvíjí ukazatele za účelem kvantifikovat
překážky zaměstnanosti ve třech hlavních oblastech: i) schopnosti související s prací, ii)
pobídky a iii) pracovní příležitosti. Poté tyto ukazatele používá ve spojení se statistickým
clusterovým přístupem k identifikaci "latentních" skupin jednotlivců, kteří čelí podobným
kombinacím bariér.
Dostupné 26.6.2018 z: https://www.oecd-ilibrary.org/employment/faces-of-joblessnessin-italy_e5d510c2-en (published: 08 Jun 2018).
Deskriptory: Itálie, OECD, nezaměstnanost, trh práce, bariéry, politika zaměstnanosti, zaměstnanost, vyloučení sociální, dávky, ochrana sociální, příjem minimální, zab. v nezaměstnanosti, poměr náhradový, financování, výdaje sociální, služby zaměstnanosti, uchazeči o práci, vzdělávání celoživotní, skupiny znevýhodněné
uložené 2169
Faces of Joblessness in Ireland: A People-centred perspective on employment
barriers and policies [Tváře nezaměstnanosti v Irsku: Lidsky zaměřený pohled na
překážky a politiky zaměstnanosti] / James Browne, Herwig Immervoll, Rodrigo Fernández, Dïrk Neumann, Daniele Pacifico, Céline Thévenot.
Paris : OECD Publishing, 2018. - 79 s. - (OECD Social, Employment and Migration Working
Papers, No. 209). - lit., obr., tab., příl.
V důsledku finanční a ekonomické krize velké podíly osob v produktivním věku v Irsku buď
nepracovaly, nebo jen v omezeném rozsahu. Při oživení trhu práce během roku 2013 bylo
32 % bez zaměstnání během celého roku a dalších 14 % mělo slabé napojení na trh práce
(pracovalo pouze na zlomek roku nebo na omezený počet hodin). Tato zpráva aplikuje
novou metodu pro měření a vizualizaci pracovních bariér osob s žádnou nebo slabou vazbou na trh práce. Nejprve vyvíjí ukazatele za účelem kvantifikovat překážky zaměstnanosti ve třech hlavních oblastech: i) schopnosti související s prací, ii) pobídky a iii) pracovní
příležitosti. Poté tyto ukazatele používá ve spojení se statistickým clusterovým přístupem
k identifikaci "latentních" skupin jednotlivců, kteří čelí podobným kombinacím bariér.
Dostupné 26.6.2018 z: https://www.oecd-ilibrary.org/employment/faces-of-joblessnessin-ireland_40958439-en (published: 08 Jun 2018)
Deskriptory: Irsko, OECD, nezaměstnanost, trh práce, politika zaměstnanosti, bariéry, vyloučení sociální, dávky, ochrana sociální, příjem minimální, zab. v nezaměstnanosti, poměr
náhradový, financování, výdaje sociální, služby zaměstnanosti, vytváření prac. příležitostí,
motivace, reforma, vzdělávání-výcvik, skupiny znevýhodněné, sladění pracovního a rodinného života
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uložené 2170
Faces of Joblessness in Portugal: A People-centred perspective on employment
barriers and policies [Tváře nezaměstnanosti v Portugalsku: Lidsky zaměřený pohled na
překážky a politiky zaměstnanosti] / Nicola Düll, Céline Thévenot, Herwig Immervoll, James Browne, Rodrigo Fernández, Daniele Pacifico.
Paris : OECD Publishing, 2018. - 79 s. - (OECD Social, Employment and Migration Working
Papers, No. 210). - lit., obr., tab., příl.
V důsledku finanční a ekonomické krize velké podíly osob v produktivním věku v Portugalsku buď nepracovaly, nebo jen v omezeném rozsahu. Při oživení trhu práce během roku
2013 bylo 29 % bez zaměstnání během celého roku a dalších 10 % mělo slabé napojení
na trh práce (pracovalo pouze na zlomek roku nebo na omezený počet hodin). Tato zpráva
aplikuje novou metodu pro měření a vizualizaci pracovních bariér osob s žádnou nebo slabou vazbou na trh práce. Nejprve vyvíjí ukazatele za účelem kvantifikovat překážky zaměstnanosti ve třech hlavních oblastech: i) schopnosti související s prací, ii) pobídky a iii)
pracovní příležitosti. Poté tyto ukazatele používá ve spojení se statistickým clusterovým
přístupem k identifikaci "latentních" skupin jednotlivců, kteří čelí podobným kombinacím
bariér.
Dostupné 26.6.2018 z: https://www.oecd-ilibrary.org/employment/faces-of-joblessnessin-portugal_b0fa55e7-en (published: 08 Jun 2018)
Deskriptory: Portugalsko, OECD, nezaměstnanost, trh práce, politika zaměstnanosti, bariéry, vyloučení sociální, dávky, ochrana sociální, příjem minimální, zab. v nezaměstnanosti, poměr náhradový, financování, výdaje sociální, služby zaměstnanosti, motivace, nezaměstnanost dlouhodobá, nezaměstnanost mládeže, segmentace trhu práce, reforma,
vzdělávání-výcvik, skupiny znevýhodněné, sladění pracovního a rodinného života

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK

The effects of under‐ skilling on need for recovery, losing employment and retirement intentions among older office workers: A prospective cohort study [Dopady nedostatečné kvalifikace na potřebu zotavení, ztrátu zaměstnání a záměry odejít do
důchodu mezi staršími úředníky: Prospektivní kohortní studie] / Fleur G. Gommans, Nicole
W.H. Jansen, Dave Stynen, IJmert Kant, Andries De Grip.
In: International Labour Review. - ISSN 0020-7780. - Roč.156, č.3-4 (2017), s. 525-548.
- lit., tab., příl. - Special feature II: Young workers, older workers and (un)employment.
Na základě vzorku starších pracovníků z maastrichtské kohortní studie autoři zkoumají
prevalenci a dynamiku nedostatečné kvalifikace vykazované samotnými pracovníky a její
vliv na potřebu pracovníků zotavení, jejich riziko ztráty zaměstnání a jejich úmysly na
odchod do důchodu ve dvouletém období. Zjistili, že nedostatečná kvalifikace je spojena
jak s vyšší úrovní potřeby zotavení v průběhu času, tak i s rizikem ztráty zaměstnání, ale
ne se záměry předčasného odchodu do důchodu. Za účelem dosažení udržitelné zaměstnanosti by měla být nedostatečná kvalifikace sledována v průběhu kariéry pracovníků, což
by umožnilo včasné intervence, aby se předešlo negativním důsledkům.
Deskriptory: Nizozemí, pracovníci starší, vzdělávání-výcvik, kvalifikace odborná, odchod
do důchodu
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RŮZNÉ

Tři tradice sociologie venkova v počátcích sociologie vyvraných zemí střední
Evropy / Dušan Janák.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - Roč.50, č.2 (2018), s. 149-171. - tab.,lit.,obr.,příl.
Studie se zabývá sociologickým zpracováním tématu venkova ve středoevropských zemích
(Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko) mimo německý jazykový okruh v počátcích formování sociologie jako vědní disciplíny, tj. především v první polovině 20. století.
Deskriptory: Evropa střední a východní, sociologie, zemědělství
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NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY
 SIG: 6475
Katalog prací ve veřejných službách a správě. Katalog správních činností :
Zařazování zaměstnanců a státních zaměstnanců do platových tříd / Ivan Tomší. 3. aktualizované vydání. - Olomouc : ANAG, 2018. - 671 stran. - ISBN 978-80-7554-1239.
Deskriptory: ČR, klasifikace zaměstnání, kategorie pracovní, odměňování, zaměstnanci
státní, zaměstnanci
 SIG: 6471
Právo sociálního zabezpečení v bodech s příklady / Věra Štangová, Roman Lang. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. - 232 stran. - ISBN 978-80-7380700-9.
Deskriptory: ČR, zab. sociální, právo SZ
 SIG: 6473
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení : Praktický komentář /Vladimír Voříšek, Roman Lang, a kol. - Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2018. - 545 stran. ISBN 978-807552-611-3.
Deskriptory: zab. sociální, ČR, zákonodárství, právo SZ
 SIG: 6472
Právo sociálního zabezpečení České republiky a Evropské unie / Zdeňka Gregorová,
Milan Galvas, Jana Komendová. - 1. vydání. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. - 278
stran. - ISBN 978-80-210-8842-9.
Deskriptory: ČR, EU, právo SZ, zab. sociální
 SIG: 6480
Rozvoj ekonomie - výsledky výzkumu doktorandů : Recenzovaný sborník příspěvků z konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní (2017) /Edit.
Mojmír Helísek. - 1. vydání. - Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2017. - 28 stran +
1 CD. - ISBN 978-80-7408-156-9.
Deskriptory: ČR, ekonomie, výzkum
 SIG: 6477
Přínosy a náklady přistoupení ČR k eurozóně / Martin Fassmann, Jaroslav Ungerman.
- Praha : Sondy, s.r.o., 2018. - 71 stran. - (Studia - analýzy - prognózy). - ISBN 978-808684-6-66-8.
Deskriptory: ČR, EU, odbory, Evropa střední a východní, náklady životní, příjmy, příležitosti
pracovní
 SIG: 6469
Anthology of studies on the topic : Impacts of digitization of work on employment, collective bargaining and social security of employees. - Prague : Association
of Independent Unions, 2017. - 112 + 111 + 76 + 90 + 85+ 58 stran.
Deskriptory: ČR, zaměstnanci, zaměstnanost, vyjednávání kolektivní, zab. sociální
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 SIG: 6474
Princip solidarity ve financování služeb sociální péče / Petr Vojtíšek. - Vydání první.
- Praha : Karolinum, 2018. - 135 stran. - ISBN 978-80-246-3709-9.
Deskriptory: ČR, solidarita, služby sociální, péče sociální nestátní, péče sociálně zdravotní,
financování, ochrana sociální, politika sociální
 SIG: 6502
Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí / Marie Vágnerová, Ladislav
Csémy, Jakub Marek. - První dotisk prvního vydání. - Praha : Karolinum, 2013 (2014). 339 stran. - ISBN 978-80-246-2209-5.
Deskriptory: ČR, bezdomovci, integrace, zab. sociální, mládež, rodina
 SIG: 6503
Bezdomovectví v kontextu ambulantních sociálních služeb / Jakub Marek, Aleš Strnad, Lucie Hotovcová. - Vydaní první. - Praha : Portál, 2012. - 175 stran. - ISBN 978-80262-0090-1.
Deskriptory: ČR, bezdomovci, zab. sociální, služby sociální, práce sociální
 SIG: 6501
Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu / Věra Kuchařová, Jana Barvíková, Kristýna
Janurová, Sylva Höhne, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová. - 1. vydání. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2018. - 144+3 stran. - ISBN 978-80-7416314-2.
Předkládaná publikace je věnována rodinám ve střední fázi rodinného cyklu, tj. rodinám s
dětmi školního věku a s dětmi dospívajícími. Zatímco dosud byla zvýšená pozornost zaměřena oprávněně na rodiny na počátku rodičovství, je třeba ji obrátit i na jeho další fázi,
kdy vzrůstají nároky na finanční a organizační zajištění vzdělávání dětí, vznikají nové úkoly
pro rodiče i širší rodinu ve výchově dětí a jejich přípravě pro budoucí život, objevují se
problémy v rodinných a partnerských vztazích apod. Kvůli posouvání rodičovství do vyššího
věku se navíc tyto rodiny mohou ještě v době péče o nezletilé děti dostávat do situace,
kdy je potřeba zajistit i péči o méně soběstačné prarodiče. Monografie nejprve popisuje
demografickou strukturu a sociálně ekonomickou situaci rodin s dětmi ve střední fázi rodinného cyklu, a to na základě statistických šetření ČSÚ. Hlavní analýza vychází z provedeného výběrového šetření mezi rodiči školních a dospívajících dětí a představuje jejich
názory, postoje, problémy, potřeby a životní podmínky. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány
partnerství, rodičovství, příjmové a materiální situaci, skloubení pracovních a rodinných
záležitostí, mezigeneračním vztahům, vzdělávaní dětí a jejich volnočasovým aktivitám, případným problémům a neshodám v rodině a v neposlední řadě reflexi opatření rodinné
politiky.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_440.pdf
Deskriptory: VÚPSV, ČR, rodina, příjmy, rodina neúplná, rodina mladá, rodina problémová,
vzdělávání, statistika, děti, děti problémové
 SIG: 6504
Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018 ICEI 2018 / Edit. Michaela Staníčková, Edit. Lukáš Melecký, Edit. Eva Kovářová, Edit.
Kateřina Dvoroková. - Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, 2018. - 603 stran
+ 1 CD. - ISBN 978-80-248-4169-4. - ISSN 2571-029x.
Deskriptory: integrace, integrace evropská, Mezinárodní, EU
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 Tagesmutter/Tagesvater v Německu / Jana Barvíková, Jana Paloncyová.
Praha : VÚPSV, v. v. i., 2018. - 137 s. - lit., tab., příl.
Text shrnuje informace o podmínkách činnosti Tagesmutter/Tagesvater v Německu. Pozornost je věnována těmto oblastem: legislativa; povolení k výkonu činnosti; kvalifikační
a další vzdělávání; pracovně-právní vztahy; věk a počet dětí v péči; hygienické/stavební
podmínky; kontrola; způsob stravování dětí; hlídání nemocných dětí; způsob financování.
Analýza byla zpracována pro Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu "Podpora
implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní
ověření
služby"
(zkr.
MIKROJESLE),
registrační
číslo
projektu
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0000858, a hrazena z prostředků OPZ.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_439.pdf
Deskriptory: SRN, zařízení péče o děti, zařízení předškolní, zákonodárství, kvalifikace odborná, financování, VÚPSV
 Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování
dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti: Souhrnná
zpráva /Jana Barvíková, Sylva Höhne, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová.
Praha : VÚPSV, v. v. i., 2018. - 164 s. - lit., obr., tab., příl.
Monografie shrnuje hlavní zjištění z průzkumu veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a na umisťování dětí do takové služby péče. V rámci projektu byl nejprve proveden
předvýzkum shrnující hlavní poznatky z výzkumů realizovaných v posledních letech v ČR
na téma předškolní péče o děti. Samotné terénní šetření se zaměřilo na tři cílové skupiny.
Zaprvé na matky s dětmi v předškolním věku, jež byly dotazovány na představy a reálné
strategie slaďování práce a rodiny a na okolnosti, za kterých by byly ochotné umístit své
děti do mikrojeslí. Zároveň bylo zjišťováno, zda a za jakých podmínek by se samy matky
staly pečující osobou v mikrojeslích. Druhou cílovou skupinu tvořily profesionální pečující
osoby, které v době výzkumu působily v oblasti péče o děti. Šetření zjišťovalo jejich postoje
k nastavení parametrů vzniku a provozu mikrojeslí a jejich potenciální zájem mikrojesle
zřídit či v nich pracovat. Třetí cílovou skupinou průzkumu byli zástupci obcí a měst. Zde se
šetření
zaměřilo
zejména
na
otázku,
zda
by
dotázaní zástupci ve své obci službu mikrojeslí potřebovali či uvítali a jak by obec mohla či
byla ochotna tuto službu podpořit.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_438.pdf
Deskriptory: ČR, zařízení péče o děti, zařízení předškolní, šetření, mínění veřejné, sladění
pracovního a rodinného života, 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

