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ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ POLITIKA
Z mezinárodního workshopu "Sociální politika 2018: hodnoty, vize, trendy" / Hana
Roztočilová.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.12, č.6 (2018), s. 27-29.
Deskriptory: politika sociální, teorie, koncepce budoucí, konference, Mezinárodní

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Nárůst průměrné mzdy a jeho dopady pro zaměstnavatele a pojištěnce v oblasti
důchodového pojištění / Helena Pelikánová, Roman Lang.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.11 (2018),
s. 2-6. - tab.
Deskriptory: ČR, zab. sociální, pojistné, pojistné-výše, základ vyměřovací, mzda
průměrná, zvýšení, valorizace
Zásadní změny v pojištění OSVČ účinné od 1. ledna 2019.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.11 (2018), s. 13-16.
Změny v placení pojistného na důchodové a nemocenské pojištění u OSVČ.
Dostupné
z:
https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/D5B83B1A-7689-4A28-AD44E8973518C933/24368/NP_11_2018_str13_16.pdf
Deskriptory: ČR, zab. sociální, pojistné, samostatní, zab. důchodové, zab. nemocenské
Novinky od 1. ledna 2019 v sociální oblasti / Květoslava Cimlerová, Šárka Chotěborská.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.12 (2018),
s. 7-10. - tab.
Deskriptory: ČR, zab. sociální, zab. nemocenské, pojistné, ukazatele, základ vyměřovací,
nemocenské, výpočet, náhrada mzdy, samostatní
Parametry sociálního pojištění pro rok 2019 / Jan Přib.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.12 (2018), s. 17-23.
Výše všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto
základu jako základní parametry používané v důchodovém a nemocenském pojištění a
jejich hodnoty stanovené nařízením vlády pro rok 2019.
Deskriptory: zab. důchodové, zab. nemocenské, zab. sociální, základ vyměřovací, mzda
průměrná, doba pojištění, samostatní, pojistné, ČR
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DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
Výše důchodů od 1. ledna 2019 / Stanislava Jakešová, Simona Urbánková.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.11 (2018), s. 7-12. - tab.
Informace o zvýšení důchodů z důvodu dosažení věku 85 let a 100 let. Příklady.
Dostupné
z:
https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/D5B83B1A-7689-4A28-AD44E8973518C933/24367/NP_11_2018_str7_12.pdf
Deskriptory: ČR, zab. důchodové, důchody, zvýšení, důchody-zvýšení, skupiny věkové,
zákonodárství, výpočet
Nařízení vlády o nových parametrech důchodového pojištění a zvýšení důchodů v
roce 2019 / Jan Přib.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.11 (2018), s. 26-27.
Deskriptory: ČR, zab. důchodové, základ vyměřovací, důchody-zvýšení, ukazatele
Zaměstnávání cizinců z třetích zemí z pohledu plnění povinností v sociálním zabezpečení / Michal Ztratil.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.12 (2018), s. 9-13.
Pravidla a povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců z pohledu nemocenského a
důchodového pojištění
Deskriptory: zab. sociální, dohody, Mezinárodní, práce-cizinci, zab. nemocenské, zab.
důchodové, cizinci, zaměstnavatelé, vysílání pracovníků, pojistné, ČR

NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech / Květoslava
Cimlerová, Šárka Chotěborská.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.10 (2018),
s. 6-10.
Dočasná pracovní neschopnost vznikla dříve/méně než 14 dnů před ukončením zaměstnání. Dočasná pracovní neschopnost vznikla po ukončení zaměstnání. Nemoc
důchodce po skončení zaměstnání.
Deskriptory: ČR, neschopnost pracovní, ukončení zaměstnání, důchodci, důchodci pracující
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění / Antonín Daněk.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.10 (2018),
s. 11-13.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, poměr pracovní, dohody, základ vyměřovací, příjmy,
souběh, osoby, práce konané mimo pracovní poměr
Jak zabezpečit odvod pojistného správné zdravotní pojišťovně / Antonín Daněk.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.10 (2018),
s. 14-18.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, pojistné, zákonodárství, organizace, informace
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Co vás zajímá - ošetřovné a otcovská / Květoslava Cimlerová, Šárka Chotěborská.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.11 (2018),
s. 7-10.
Odpovědi na dotazy týkající se dávky otcovské poporodní péče a krátkodobého ošetřovného.
Deskriptory: ČR, ošetřovné, otcové, dávky
Výdělek poživatele invalidního důchodu a zdravotní pojištění / Antonín Daněk.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.11 (2018),
s. 11-15.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, důchodci pracující, důchod invalidní, zaměstnavatelé,
pojistné, výpočet
Zdravotní pojištění a závažné porušení zákonné povinnosti zaměstnavatelem /Antonín Daněk.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.11 (2018),
s. 15-18.
Informace týkající se "Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele".
Deskriptory: ČR, zaměstnavatelé, pojištění zdravotní, správa
OSVČ a nemocenské pojištění / Šárka Gregorová.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.11 (2018), s. 17-18. - tab.
Deskriptory: ČR, zab. nemocenské, samostatní, výpočet, příjmy, výdaje
Subjektivní a objektivní lhůty / Antonín Daněk.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.11 (2018), s. 19-23.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, kontrola, správa
Průměrná mzda a role částky 3 000 Kč ve zdravotním pojištění od 1.1.2019 /Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.11 (2018), s. 28-31.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, mzda průměrná, základ vyměřovací, pojistné, příjmy
Zdravotní pojištění - vliv nemoci u jednotlivých kategorií / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.11 (2018), s. 31-34.
Ve zdravotním pojištění registrujeme čtyři kategorie, ve kterých jsou vedeni pojištěnci u
své zdravotní pojišťovny, přičemž vliv nemoci je u každé z těchto skupin odlišný.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, osoby, nemocní, zaměstnanci, samostatní
Odpor zdravotníků vůči změnám ve zdravotnictví / Jiří Mareš.
In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Roč.20, č.3 (2018), s. 284-294. - obr.,tab.,lit.
Přehledová studie se opírá o odbornou literaturu z oblasti zdravotnictví, managementu,
sociologie a psychologie.
Dostupné z: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/knt/2018/03/10.pdf
Deskriptory: ČR, zdravotnictví, zdravotníci, psychologie, reforma, sociologie
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Dočasná pracovní neschopnost a invalidita u nejčastějších diagnóz pohybového
aparátu - ekonomický dopad pro Českou republiku / Miroslav Bosák, Monika Másilková.
In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Roč.20, č.3 (2018), s. 323-332. - obr.,tab.,lit.
Vyčíslení nákladů u uznaných invalidit v roce 2016 v porovnáním s roky 2014 a 2015.
Dostupné z: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/knt/2018/03/15.pdf
Deskriptory: ČR, invalidita, neschopnost pracovní, ukazatele, statistika, důchod invalidní,
výdaje, vývoj
Jak předejít sankcím ze strany zdravotní pojišťovny / Antonín Daněk.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.12 (2018),
s. 11-14.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, informace, kontrola, správa
Výpočty pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce
2019 / Bořivoj Šubrt.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.12 (2018), s. 14-16.
Deskriptory: náhrada mzdy, neschopnost pracovní, výpočet, zab. nemocenské, ČR
Zohlednění nedostatků v plnění povinností zaměstnavatele zdravotní pojišťovnou
/Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.12 (2018), s. 31-33.
Deskriptory: pojištění zdravotní, pojistné, zaměstnavatelé, kontrola, ČR
Plátci pojistného a změna zdravotní pojišťovny / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.12 (2018), s. 34-36.
Aktuálně platné podmínky pro změnu pojišťovny, povinnosti zaměstnance a osob samostatně výdělečně činných, termíny úhrady pojistného pro jednotlivé plátce.
Deskriptory: pojištění zdravotní, pojištěnci, zaměstnavatelé, samostatní, ČR

SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY

Vysokoškolské vzdělávání v oboru sociální práce s akcentem na dobu normalizace
/Pavla Kodymová.
In: Fórum sociální práce. - ISSN 2336-6664. - č.1 (2018), s. 29-35. - lit.
Text je zaměřen na období následující po likvidaci vzdělávacího systému v sociální práci,
která nastala v důsledku politických i společenských změn po roce 1948. Období normalizace (1970−1989), je pak obdobím snah sociálních pracovníků o obnovu tohoto systému
až po znovu zavedení studia sociální práce na vysokých školách.
Internetový časopis - dostupné na: https://forumsocialniprace.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/10/2018/06/Peter_Brnula_37-46.pdf
Deskriptory: ČR, práce sociální, vzdělávání, historie
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Rozvoj a podpora celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků optikou profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách / Andrea Tajanovská.
In: Fórum sociální práce. - ISSN 2336-6664. - č.1 (2018), s. 63-70. - lit.
Sociální práce je odborná činnost, která vyžaduje kvalifikovanou přípravu, osobní zralost a
zkušenosti každého sociálního pracovníka. Formy a metody sociální práce se neustále vyvíjejí tak, jak to vyžadují potřeby jednotlivců, skupin a společnosti.
Internetový časopis - dostupné na: https://forumsocialniprace.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/10/2018/06/Andrea_Tajanovska_63-70.pdf
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, vzdělávání celoživotní
Kdy a proč se v české sociální práci objevili sociální kurátoři? / Petr Antoni.
In: Fórum sociální práce. - ISSN 2336-6664. - č.1 (2018), s. 79-86. - lit.
Sociální kurátor má v ČR svou historii, která začíná rokem 1968. Výzkumný ústav kriminologický při Generální prokuratuře ČSSR tehdy uskutečnil experiment "Postpenitenciární
péče” v rámci rozsáhlejšího výzkumu faktorů recidivy (projekt Řásnovka). Sociální práce v
praxi sociálního kurátora.
Internetový časopis - dostupné na: https://forumsocialniprace.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/10/2018/06/Petr_Antoni_79-86.pdf
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, péče postpenit.
Domácí násilí bez domova / Pavla Kodymová, Ivana Davidová.
In: Fórum sociální práce. - ISSN 2336-6664. - č.1 (2018), s. 95-103. - lit.
Domácí násilí je v současné době definováno jako fyzické, sexuální, psychické a ekonomické násilí, ke kterému dochází mezi blízkými osobami. Může mít mnoho podob, často je
kombinací fyzického, sexuálního nebo emočního zneužívání. Domácí násilí a jeho mnohočetné formy mají dlouhou historickou linii a důkazy o jeho výskytu lze nalézt v minulosti i
současnosti různých společností po celém světě. Současná podoba v České republice a
právní rámec praxe sociální práce v kontextu domácího násilí.
Internetový časopis - dostupné na: https://forumsocialniprace.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/10/2018/06/Pavla_Kodymova-Ivana_Davidova_95-103.pdf
Deskriptory: ČR, Mezinárodní, násilí v rodině, práce sociální, ochrana sociálně-právní
Sociální péče v městě Ústí nad Labem o děti a mládež ve věku 0–18 let v době
první republiky / Hana Hokrová.
In: Fórum sociální práce. - ISSN 2336-6664. - č.1 (2018), s. 113-128. - lit.
Příspěvek je výtahem z bakalářské práce, jejímž cílem je zmapování historie sociální péče
v době republiky Československé, kterou realizovala tehdejší místní samospráva v Ústí nad
Labem. Při jejím zpracování bylo využito metod studia a analýzy dobových dokumentů.
Internetový časopis - dostupné na: https://forumsocialniprace.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/10/2018/06/Hana_Hokrova_113-128.pdf
Deskriptory: ČR, pomoc sociální, obce, historie
Práce budoucnosti / Zdeněk Jirků.
In: MŮŽEŠ. - ISSN 1213-8908. - č.11 (2018), s. 13-15. - obr.
Informace o službách neziskové organizace A DOMA, která se zaměřuje na poskytování
domácí péče, zejména pro seniory.
Časopis dostupný na: http://www.muzes.cz/casopis/archiv/2018/
Deskriptory: ČR, služby sociální, asistence osobní, péče zdravotní domácí, organizace neziskové, staří, práce sociální, pracovníci sociální
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Historie sociální práce/péče na Královéhradecku v období let 1870–1918 / Simona
Klofátová.
In: Fórum sociální práce. - ISSN 2336-6664. - č.1 (2018), s. 129-144. - lit., tab. Cílem
práce je na základě analýzy historických dokumentů v kontextu postupů tehdejších subjektů (poskytovatelů) sociální péče zjistit, jakým způsobem byla v uvedeném období tato
péče poskytována z hlediska dnešního moderního pojetí sociální práce (teorie a metody).
Dílčími cíli je kategorizace subjektů poskytujících sociální péči v určeném časovém rozmezí
a daném regionu, zmapování historického vývoje sociální práce s jednotlivci, skupinami a
komunitami v dané lokalitě ve vymezeném období a způsob poskytování pomoci. V teoretické části se zabývám historií sociální péče z hlediska jejího významu obecně a v jednotlivých obdobích (starověk, středověk a doba industrializace). Dále popisuji chudinskou péči
a domovské právo z hlediska jeho nabývání, změny, zániku a povinnosti obce. Výzkumná
činnost je věnována charakteristice zkoumané oblasti, poskytovatelům sociální péče, kterými byla církev, spolky a město. Vyhodnocuji data z výzkumu a odpovídám na otázku,
zda bylo dosaženo hlavního i dílčích cílů diplomové práce. Výzkum jsem prováděla ve Státním okresním archivu v Hradci Králové.
Internetový časopis - dostupné na: https://forumsocialniprace.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/10/2018/06/Simona_Klofatova_129-144.pdf
Deskriptory: ČR, pomoc sociální, chudí, historie, výzkum
Azylové domy pro matky s dětmi v České republice a potřeby cílové skupiny, které
naplňují / Veronika Froňková.
In: Fórum sociální práce. - ISSN 2336-6664. - č.2 (2018), s. 75-81. - lit., obr.
V ČR se stále přistupuje k otázce řešení bydlení pro osoby znevýhodněné na trhu s bydlením různými formami pomoci. Cílem článku je popsat jednu z možností, jak zajistit bydlení
alespoň malému množství lidí, a to formou sociální služby − azylové domy. Článek popisuje
podobu azylového domu a zařazuje ji do kontextu řešení bytové nouze. Cílem průzkumu
je zjistit, zda azylové domy plní účel, ke kterému byly dle zákona zřízeny. Interpretace
výsledků deklaruje, že azylové domy mají místo v systému sociální pomoci a přináší důkaz
o tom, že řešení bezdomovectví spočívá především v zajištění dostupného bydlení a sociálního poradenství. Článek diskutuje o formě spolupráce mezi klientkami a sociálními pracovníky v azylových domech, zdůrazňuje, že azylové domy jsou ve velké míře využívány
klientkami, které však musí čelit především nedostupnosti bydlení jako takového, což se
částečně rozchází s posláním azylových domů v zajišťování nejen ubytování, ale též návazné sociální práce. Závěrem nastiňuje vývoj pohledu na formování bytových politik v České
republice.
Internetový časopis - dostupné na: https://forumsocialniprace.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/10/2018/10/Veronika_Fronkova_75-81.pdf
Deskriptory: ČR, bezdomovci, chudoba, pomoc sociální, bydlení, služby sociální
Vývoj pobytových sociálních služeb pro seniory v Klatovech a okolí od roku 1918
do současnosti / Hana Přerostová.
In: Fórum sociální práce. - ISSN 2336-6664. - č.1 (2018), s. 145-160. - lit.
Tento článek vychází z bakalářské práce, která má za úkol přiblížit vývoj pobytových sociálních služeb pro seniory jak po stránce vývoje právní úpravy, tak z pohledu historického
společensko-historického vývoje v regionu až po samotný přehled jednotlivých pobytových
služeb pro seniory v Klatovech v historickém kontextu. Následující text je zaměřen pouze
na přehled vývoje právní úpravy, věnující se poskytování sociálních služeb seniorům a
historický exkurz do jednotlivých pobytových sociálních služeb pro seniory v Klatovech tak,
jak jej zaznamenaly dobové archiválie.
Internetový časopis - dostupné na: https://forumsocialniprace.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/10/2018/06/Hana_Prerostova_145-160.pdf
Deskriptory: ČR, služby sociální, staří, zákonodárství, historie
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Dostatečně dobré rodičovství / Oldřich Matoušek.
In: Fórum sociální práce. - ISSN 2336-6664. - č.2 (2018), s. 67-71. - lit.
Sociální pracovník, který se zabývá dětmi, se nevyhnutelně musí zabývat i tím, jak rodiče
pečují o své děti. Otázka, zda je rodičovské chování adekvátní vzhledem k tomu, co děti
potřebují, je ústřední nejen pro pracovníky státní sociálně-právní ochrany. Školy, zdravotnická zařízení, policie, soudy, profesionálové z pomáhajících profesí i nestátní organizace
také leckdy hledají odpověď na tuto otázku, aby mohly vyhodnotit rizika pro dítě, rozhodovat, případně plánovat postup práce.
Internetový časopis - dostupné na: https://forumsocialniprace.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/10/2018/10/Oldrich_Matousek_67-71.pdf
Deskriptory: ČR, děti nemanželské, ochrana sociálně-právní, práce sociální
Transformovat domovy pro seniory? Ne, budovat nová zařízení! / Ladislav Průša.
In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718. - Roč.14, č.3 (2018), s. 6-7. - obr.,tab.
Návrhy na zlepšení dostupnosti a kvality pobytových sociálních služeb pro seniory. Graf:
Výše průměrných provozních nákladů na lůžko v domovech seniorů a v domovech se
zvláštním režimem v závislosti na velikosti zařízení. Tabulka: Počet lůžek v zařízeních dlouhodobé péče v evropských zemích.
Celé číslo dostupné na: http://www.rezidencnipece.cz/archiv/casopis/1803.pdf
Deskriptory: ČR, VÚPSV, staří, služby sociální, ústavy, péče dlouhodobá, financování, ceny,
statistika, EU, reforma, koncepce budoucí, prognózování, výdaje
Koncept naděje a žádoucí budoucnosti jako nástroj redukce instrumentální odpovědnosti v individuálním plánování v azylových domech v České republice /Kateřína Glumbíková, Soňa Vávrová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.5 (2018), s. 52-64. - lit.
Deskriptory: práce sociální, plánování, bezdomovci, ústavy, výzkum, psychologie osobnosti, ČR, bydlení sociální
(Socio)terapie v sociálnej práci - nejednoznačný teoretický koncept / Beáta Balogová, Martin Hamadej, Lívia Pížová.
In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Roč.20, č.3 (2018), s. 301-310. - obr.,lit.
Dostupné z: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/knt/2018/03/12.pdf
Deskriptory: Mezinárodní, práce sociální, metody, psychoterapie, teorie
Stanovisko APSS ČR k deinstitucionalizaci sociálních služeb.
In: Sociální služby. - ISSN 1803-7348. - Roč.20, č.11 (2018), s. 12-3.
Stanovisko, které vypracovala Pracovní skupina pro deinstitucionalizaci při APSS ČR, bylo
zveřejněno 22.10.2018.
Deskriptory: ČR, služby sociální, systém, postižení, staří
Co s asistentem sociální péče? / Zbyněk Vočka.
In: Sociální služby. - ISSN 1803-7348. - Roč.20, č.11 (2018), s. 24-26.
Problematika právní úpravy institutu asistenta sociální péče, který byl s účinností od
1.1.2012 zaveden za účelem posílení ochrany zájmů oprávněné osoby a je posilujícím prvkem při podpoře péče o seniory a osoby žijící se zdravotním postižením v jejich přirozeném
prostředí, tj. doma.
Deskriptory: ČR, služby sociální, pečovatelé, zákonodárství, definice, péče sociálně zdravotní
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Sociální příjmy jako nástroj snižování příjmové nerovnosti v České republice /Kamila Turečková, Ivona Buryová.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.12, č.6 (2018), s. 11-15.
Záměrem předloženého příspěvku je představit sociální příjmy jako prostředek ke zmírňování příjmové nerovnosti ve společnosti, kde jejich prostřednictvím mohou nositelé sociální politiky ovlivňovat rozložení peněžních příjmů mezi jednotlivými sociálními skupinami. Vliv sociálních příjmů na příjmovou nerovnost je analyzován na pozadí Lorenzovy
křivky a vývoje indexu příjmové nerovnosti s využitím dat z Českého statistického úřadu.
Deskriptory: příjmy, dávky, nerovnost, politika sociální, situace ekonomická, ČR
Jubilejní X. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb hostil pestrou paletu
řečníků a rekordní počet účastníků / Veronika Hotová.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.12, č.6 (2018), s. 25-26.
Informace o kongresu a jeho programu.
Deskriptory: služby sociální, pracovníci sociální, konference, ČR

POSTIŽENÍ OBČANÉ
Jít inkluzi naproti / Radek Musílek.
In: MŮŽEŠ. - ISSN 1213-8908. - č.11 (2018), s. 6-9. - obr.
Osobní zkušenosti žáků a studentů s různým typem postižení na různých stupních škol.
Časopis dostupný na: http://www.muzes.cz/casopis/archiv/2018/
Deskriptory: ČR, postižení, školství, integrace, děti, postižení-děti
Lidé mezi námi: Veřejní opatrovníci / Bohdana Rywiková.
In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718. - Roč.14, č.3 (2018), s. 22-23.
Zkušeností s prací veřejného opatrovníka - příklad sociální pracovnice Úřadu městského
obvodu Slezská Ostrava v Ostravě.
Celé číslo dostupné na: http://www.rezidencnipece.cz/archiv/casopis/1803.pdf
Deskriptory: ČR, opatrovnictví, obce, informace, správa veřejná, postižení, služby sociální

PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY
Zájem dítěte je vždy to, co chci já / Daniela Kovářová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.11 (2018), s. 1-6.
Teorie a definice pojmu "nejlepší zájem dítěte" v právním prostředí.
Deskriptory: ČR, právo rodinné, práva lidská, děti, řízení soudní, zákonodárství, ochrana
sociálně-právní, rodičovství
Procesní odklony a dokazování / Tomáš Behr.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.11 (2018), s. 6-11.
Pojem procesního odklonu. Mediace. Rodinná terapie. Navykací plán. Péče a styk na zkoušku. Přerušení řízení, zpětvzetí návrhu. Rekodifikace.
Deskriptory: ČR, právo rodinné, rodičovství, řízení soudní, zákonodárství
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Význam faktické dohody rodičů při rozhodování soudu o výchově nezletilého /Romana Lužná.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.11 (2018), s. 11-17.
Kritéria důležitá pro rozhodování o formě péče o nezletilého po rozvodu rodičů.
Deskriptory: ČR, právo rodinné, řízení soudní, rodičovství, dohody, zákonodárství, ochrana
sociálně-právní, rozvody, děti
(A)sanace sociálně-právní ochrany dětí / Dita Sálová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.11 (2018), s. 19-24. - lit.
Článek je inspirován definicí inovativnosti v sociální práci s rodinou a dětmi, kterou v "Analýze inovativních postupů a služeb pro rodiny s dětmi v ČR" (2017) formuloval Institut
projektového řízení, a.s.
Deskriptory: ČR, děti, ochrana sociálně-právní, definice, teorie, práce sociální, děti problémové, rodina
Koncepce rodinné politiky / Jiřina Vlčková, Jitka Hošťálková.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - Roč.60, č.3 (2018), s. 290-296. - lit., tab.
Koncepce rodinné politiky byla zpracována MPSV ve spolupráci s Odbornou komisí pro rodinnou politiku za účelem zajištění dlouhodobého a systémového řešení rodinné politiky v
České republice. V návaznosti na identifikované demografické i společenské trendy a
potřeby rodin jsou v Koncepci detailně rozpracována konkrétní opatření rodinné politiky.
Příspěvek rozebírá dvě z konkrétních opatření, jež patří ke stěžejním a aktuálně jsou v
procesu realizace: Dostupná a kvalitní péče o děti. Systematická spolupráce s kraji a obcemi.
Dostupné
z:
https://www.czso.cz/documents/10180/61449038/13005318q3_290296.pdf/bf43dfa9-65e4-46f4-9443-a4a01a6647b9?version=1.0
Deskriptory: ČR, rodina, politika populační, koncepce budoucí, demografie, ukazatele, stárnutí, porodnost, zaměstnanost, chudoba, zařízení péče o děti, obce, kraje
Poradenské služby pro rodinné pečovatele v Evropě / Maike Merkle.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.12, č.6 (2018), s. 29-31.
Výtah ze studie, která poskytuje přehled poradenských služeb a poradenských struktur v
oblasti pečovatelství v členských státech EU, konkrétně ve Švédsku, Rakousku, Francii a
Skotsku. Výzkum se zaměřil na opatření a nabídky pro cílovou skupinu "rodinných pečovatelů".
Deskriptory: pečovatelé, péče zdravotní domácí, péče o osobu blízkou, poradenství, Mezinárodní, Rakousko, Francie, Švédsko
uložené 2216
Family, Partnership and Demographic Ageing [Rodina, partnerství a demografické stárnutí] / Edit. Jitka Rychtaříková, Edit. Věra Kuchařová.
Prague : Research Institute for Labour and Social Affairs, 2010. - Prague : Charles University in Prague, Faculty of Science, 2010. - 173 s., lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-8700777-8.
V České republice došlo v 90. letech minulého století k historicky nejdramatičtějším
změnám reprodukčního chování, s nebývalým poklesem plodnosti, odložením rodičovství
do pozdějšího věku a nárůstem podílu mimomanželských porodů. V současné společnosti
existuje mnoho partnerských forem a životní strategie mladých lidí se dnes v mnoha
směrech liší od strategií, které převažovaly mezi generacemi jejich rodičů. Tato kniha prezentuje výsledky průzkumu nazvaného "Muži a ženy v České republice: Život a mezigenerační vztahy", který byl proveden v roce 2005 jako součást mezinárodního longitudinálního
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programu Generace a gender a koordinován UNECE (Hospodářskou komisí OSN pro
Evropu). Cílem průzkumu bylo prozkoumat životní strategie jednotlivců a dynamiku rozvoje
rodiny a rodinných vztahů. Jedním z cílů průzkumu bylo pokrýt několik etap životního cyklu.
Hlavními tématy této knihy jsou partnerství a rodičovství, rodinné vztahy, ekonomický status, příjmový status a životní úroveň jednotlivců a rodin, hodnocení zdraví a
dopad zdraví na každodenní život. Knihu otevírají dvě kapitoly shrnující demografický a
sociálně-ekonomický vývoj na území České republiky od poloviny 20. století, následované
jednotlivými kapitolami popisujícími výsledky průzkumu. V návaznosti na tuto publikaci je
analytická studie "Partnerství, rodina a mezigenerační vztahy v České republice".
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/ul_2216.pdf
Deskriptory: ČR, demografie, ukazatele, chování demografické, dráhy životní, situace ekonomická, situace sociální, rodina, plánování rodiny, gender, domácnosti, VÚPSV

CHUDÍ
Posunula se společnost v náhledu na řešení bezdomovectví? / Pavel Pěnkava.
In: Fórum sociální práce. - ISSN 2336-6664. - č.1 (2018), s. 87-94. - lit.
Bezdomovectví je nedílnou součástí každé společnosti. Míra přístupu společnosti k řešení
bezdomovectví, ale i dalších sociálně patologických jevů, je určitým způsobem ukazatel její
vyspělosti. Jak se vyvíjel přístup k bezdomovectví v různých režimech.
Internetový časopis - dostupné na: https://forumsocialniprace.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/10/2018/06/Pavel_Penkava_87-94.pdf
Deskriptory: ČR, bezdomovci, chudí, pomoc sociální, vývoj, historie
Anti-oppressive social work as a tool to reduce barriers to access health care services for homeless people [Anti-represivní sociální práce jako nástroj pro omezení překážek přístupu ke službám zdravotní péče pro bezdomovce] / Kateřína Glumbí-ková, Alice
Gojová, Barbora Gřundělová, Zuzana Stanková, Marie Špiláčková , Anna Krau-sová.
In: Kontakt. - ISSN 1212-4117. - Roč.20, č.3 (2018), s. 317-322. - lit.
Dodtupné z: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/knt/2018/03/14.pdf
Deskriptory: ČR, bezdomovci, péče zdravotní, práce sociální, metody
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EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ
Společné jmění manželů a podnikání (3.) / Jana Dvořáková Závodská.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.11 (2018), s. 17-18.
K právním souvislostem nového institutu "rodinný závod".
Deskriptory: ČR, podnikání soukromé, manželství, rodina, právo občanské

PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY
Přestávka v práci a přiměřená doba na oddech a jídlo / Petr Bukovjan.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.10 (2018),
s. 30-32.
Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 12.6.2018, sp. zn. 21 Cdo 6013/2017.
Deskriptory: ČR, vztahy pracovní, řízení soudní, doba pracovní, podmínky nároku
Zaměstnávání cizinců ze třetích států na území České republiky / Matěj Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.11 (2018), s. 9-14.
Kdy je možné cizince zaměstnat. Nelegální zaměstnání. Vysílání cizinců do České republiky
k poskytování služeb. Zaměstnanecká karta. Výjimky při zaměstnávání cizinců. Povinnost
získat povolení k zaměstnání.
Deskriptory: ČR, práce-cizinci, zaměstnanost, cizinci, trh práce, právo pracovní, zaměstnanost skrytá, zákonodárství, vysílání pracovníků
Informování a projednání u zaměstnavatelů / Eva Vozábová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.11 (2018), s. 15-19.
Shrnutí právní úpravy, která stanoví zaměstnavateli povinnost informovat zaměstnance o
důležitých událostech v jeho podniku, tyto záležitosti s nimi kolektivně projednávat, a tím
předcházet nebo alespoň včas varovat před událostmi pro ně nepříjemnými (hromadné
propouštění) anebo naopak vtáhnou zaměstnance do dění společnosti tak, aby se s kulturou podniku ztotožnili a svými podněty přispěli ke zlepšení pracovních podmínek nejen
svých, ale i svého okolí (sociální odpovědnost podniků).
Deskriptory: ČR, vztahy industriální, zaměstnavatelé, informace, odpovědnost sociální,
právo pracovní
Kde ve světě stoupají mzdy nejvíce / Petr Gola.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.11 (2018), s. 49-51. - tab.
V nominálním vyjádření stoupla průměrná hrubá mzda v členských zemích OECD v období
2011-2017 více než v ČR pouze v devíti zemích. Inflace však v ČR byla v daném období
nižší, tzn. že reálný růst průměrných mezd v Česku je jeden z nejvyšších z vyspělých zemí
světa. Tabulka: Růst nominální průměrné hrubé mzdy v zemích OECD (2011-2017, v %).
Deskriptory: Mezinárodní, mzdy, výše, OECD, mzda průměrná, důchodci pracující, mzda
minimální, vývoj, náklady práce
Nejvyšší správní soud k otázce švarcsystému / Jaroslav Stádník , Petr Kieler.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.11 (2018), s. 41-45.
K rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 2Ads 25/2018 ze dne 30.8.2018.
Deskriptory: ČR, zaměstnanost skrytá, řízení soudní, právo správní, právo pracovní
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Agenturní zaměstnávání z pohledu zaměstnavatele (uživatele) / Věra Hrouzková.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.12 (2018),
s. 2-6.
Deskriptory: zaměstnávání agenturní, ČR, agentury práce, zaměstnavatelé, zaměstnanci,
zprostředkování práce, právo pracovní, dohody, zaměstnání dočasné
Parametrické změny ve mzdové oblasti pro rok 2019 / Růžena Klímová.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.12 (2018),
s. 18-21. - tab.
Nařízení vlády č. 213/2018 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017,
přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry
důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019, nabývá účinnosti dne
1.1.2019.
Deskriptory: ČR, mzdy, výpočet, mzda průměrná, základ vyměřovací, důchody, nemocenské, pojistné, pojistné-výše
Dispozice zaměstnavatele s nenárokovou složkou mzdy / Petr Bukovjan.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.12 (2018),
s. 25-27.
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15.8.2018. sp. zn. 21 Cdo 5984/2017.
Deskriptory: ČR, mzdy, řízení soudní, právo pracovní
Diskriminace v pracovněprávních vztazích / Marie Janšová, Karolína Placzeková.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.12 (2018), s. 24-30.
Článek vysvětluje, co je zakázanou diskriminací v pracovněprávních vztazích, jaké z ní
existují výjimky a jak je možné se diskriminaci na pracovišti bránit.
Deskriptory: diskriminace pracovní, právo pracovní, nerovnost, ČR
Motivačná funkce minimální mzdy: případová studie České republiky / Jaroslav
Schulz,.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.12, č.6 (2018), s. 2-10. - lit.
Článek pojednává o motivační funkci minimální mzdy v kontextu daně z příjmu a vybraných
sociálních dávek. Důraz je kladen na dávky v oblasti bydlení pro domácnosti, které jsou
významným prvkem současného sociálního systému. Základním cílem je posoudit, zda je
současná výše minimální mzdy dostatečně motivující pro typizované (nízkopříjmové) domácnosti aktivně se zapojit na trhu práce v rámci stadndardního pracovního poměru.
Deskriptory: mzda minimální, daně z příjmu, motivace, trh práce, domácnosti, náklady
životní, šetření, příjmy nízké, bydlení, ČR
Sekundární dopady porušení pracovněprávních předpisů do oblasti zaměstnanosti /Jaroslav Stádník, Petr Kieler.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.12 (2018), s. 43-47.
Dopad sankcí a pokut za porušení pracovněprávních předpisů a povinností ze strany zaměstnavatele, které mu vyplývají z jeho postavení, resp. z jeho vztahu vůči zaměstnanci.
Deskriptory: právo pracovní, inspekce práce, kontrola, úřady práce, agentury práce, zaměstnanost skrytá, zaměstnavatelé, ČR
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Psychické důsledky dlouhodobě nezaměstnaných, aneb "Outplacement management" jako důležitá sociální pomoc ze strany zaměstnavatele / Marek Merhaut, Karel Chadt.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.12, č.6 (2018), s. 19-23.
Psychosociální důsledky ztráty práce, průvodní jevy dlouhodobé nezaměstnanosti, poradenství ze strany zaměstnavatele při ztrátě zaměstnání, nejvíce ohrožené skupiny dlouhodobou nezaměstnaností.
Deskriptory: nezaměstnanost dlouhodobá, psychologie, ukončení zaměstnání, zaměstnavatelé, poradenství pracovní, motivace, uspokojení z práce
Nelegální práce / Olga Bičáková.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.12, č.6 (2018), s. 23-24.
Zákonná definice nelegální práce, její znaky, prokazování existence pracovněprávního
vztahu, právní důsledky a uložení pokuty zaměstnavateli za umožnění výkonu nelegální
práce.
Deskriptory: ekonomika skrytá, práce-cizinci, zaměstnanost skrytá, zákonodárství, ČR

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní: služební vozidlo, příspěvky a péče o
zaměstnance / Růžena Klímová.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.10 (2018),
s. 19-23.
Služební vozidlo používané i k soukomým účelům. Vzdělávání zaměstnanců nesouvisející s
předmětem činnosti zaměstnavatele. Zdraví zaměstnanců. Příspěvek na tištěné knihy. Finanční benefity. Příspěvky zaměstnavatele na zařízení péče o děti předškolního věku. Zdravotní volno - tzv. sick days. Zvýšený nárok na dovolenou.
Deskriptory: ČR, výhody zaměstnanecké, vzdělávání celoživotní, péče o pracovníky, výhody
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě: XXIII. Pracovní
úrazy a jejich odškodňování / Petr Kožmín.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.10 (2018),
s. 27-29.
Deskriptory: ČR, bezpečnost práce, úrazy pracovní, definice, právo pracovní, kompenzace,
ztráta na výdělku
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní: Odměny, dary a sociální výpomoc
/Růžena Klímová.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.11 (2018),
s. 19-23.
Odměny při životních a pracovních výročích. Odměny věrnostní a stabilizační povahy. Dary
a sociální výpomoc. Sociální výpomoc k překlenutí mimořádně obtížných poměrů. Sociální
výpomoc při momořádně finančně tíživé situaci. Sociální výpomoc poskytovaná nejbližším
pozůstalým zaměstnance.
Deskriptory: ČR, výhody zaměstnanecké, daně z příjmu, péče o pracovníky, příspěvek jednorázový
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Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě: XXIV. Bezpečnost práce při provozu dopravních prostředků / Petr Hlavsa.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.11 (2018),
s. 26-29.
Deskriptory: ČR, bezpečnost práce, zákonodárství, zaměstnavatelé
Prekluzivní lhůta pro žalobu na neplatné rozvázání pravovního poměru / Petr Bukovjan.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.11 (2018),
s. 30-32.
Deskriptory: ČR, ukončení zaměstnání, řízení soudní
Zdravotní gramotnost / Libuše Čeledová.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.11 (2018), s. 34-39. - lit.
Psychické problémy spojené s prací. Stres a syndrom vyhoření. Mobbing a bossing. Prevence.
Deskriptory: ČR, kvalita pracovního života, perzekuce na pracovišti, psychologie práce,
harašení
Poskytnutí služebního automobilu zaměstnanci pro služební i soukromé účely /Jaroslava Pfeilerová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.11 (2018), s. 20-25. - tab.
Výpočet zdanitelného příjmu zaměstnance. Příklady.
Deskriptory: ČR, výhody zaměstnanecké, náhrady cestovní, informace, daně z příjmu, výpočet, zákonodárství
Audit personálních a manažerských rizik organizace / Jan Urban.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.11 (2018), s. 35-40.
Deskriptory: ČR, řízení personální, manažeři, organizace práce, kontrola
Enmocionální inteligence v práci a řízení / Jan Urban.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.12 (2018), s. 37-42.
Význam emocí v práci a řízení
Deskriptory: řízení personální, vztahy pracovní, psychologie práce, ČR, podmínky pracovní
Vysoké odchodné a dobré mravy podruhé / Petr Bukovjan.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.11 (2018), s. 46-48.
O rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19.8.2014, sp. zn 21 Cdo 2305/2013, v němž se
dovolací soud zabýval otázkou dobrých mravů v souvislosti s poskytnutím vysoké peněžité
částky (odchodného) zaměstnanci po jeho odvolání z vedoucího pracovního místa nebo
jeho vzdání se.
Deskriptory: ČR, ukončení zaměstnání, manažeři, dohody, kompenzace, morálka, právo
pracovní, právo občanské, řízení soudní
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě. XXV. Trestní
odpovědnost za pracovní úrazy a provozní nehody / Petr Osička.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.12 (2018),
s. 22-24.
Deskriptory: ČR, bezpečnost práce, právo pracovní, právo trestní, řízení soudní, úrazy pracovní
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OBYVATELSTVO, MIGRACE
The Population of Czechia and Slovakia in 1918–1945 [Populace Čech a Slovenska
v období 1918-1945] / Ludmila Fialová, Branislav Šprocha.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - Roč.60, č.3 (2018), s. 161-183. - lit., obr., tab.
Během meziválečného období se vývoj populace v Československu projevil dlouhodobými
reprodukčními trendy (snižováním plodnosti a úmrtnosti) a dopady současného politického
a ekonomického vývoje. Populace Čech a Slovenska sledovaly více či méně podobné cesty
výzvoje, přičemž rozdíl byl v tom, že plodnost v Česku měla tendenci být nižší než na
Slovensku a také úmrtnost byla v Česku nižší.
Dostupné
z:
https://www.czso.cz/documents/10180/61449038/13005318q3_161183.pdf/2c6d0253-8d79-4372-8b7c-5e849c51c808?version=1.0
Deskriptory: ČR, SR, demografie, struktura populace, vývoj, porodnost, úmrtnost
Demographic trends and patterns in Czechia and Slovakia during the socialistic
era [Demografické trendy a modely v Čechách a na Slovensku během socialistické
éry] / Jitka Rychtaříková.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - Roč.60, č.3 (2018), s. 184-201. - lit., obr., tab.
Během socialistické éry byla manželství uzavírána brzy a byla častější. Děti se rodily mladším rodičům a v krátkých intervalech. Podíl bezdětných žen byl nízký, stejně jako procento
mimomanželských porodů. Vyšší riziko úmrtí dospělých a starších osob bylo pozorováno
zejména u mužů v letech 1965-1975. Slovenské demografické vzorce se staly podobnější
těm českým.
Dostupné
z:
https://www.czso.cz/documents/10180/61449038/13005318q3_184201.pdf/e0ba00f9-3d96-4ad7-8e6c-af2992f9eb32?version=1.0
Deskriptory: ČR, SR, demografie, porodnost, úmrtnost, rozvody, sňatečnost, struktura populace, vývoj
Population Development of Czechia and Slovakia after 1989 [Populační vývoj v
Česku a na Slovensku po roce 1989] / Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Markéta
Pechholdová, Pavol Ďurček, Branislav Šprocha.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - Roč.60, č.3 (2018), s. 202-218. - lit., obr.
Vývoj obyvatelstva v Čechách a na Slovensku po roce 1989 v mnoha ohledech vedl k
historicky jedinečným změnám v povaze demografické reprodukce. Ty jsou charakterizovány dramatickým poklesem sňatečnosti, plodnosti a indukovaného potratu, odložením
porodu a zpožděním vstupu do prvního manželství. Současně se zvýšila míra rozvodů a
délka života. Došlo k vzestupu zahraniční migrace, která se stala jedním z nejdůležitějších
faktorů růstu populace. Nicméně na rozdíl od obecné konvergence mezi Českem a Slovenskem dosažené v rámci společného státu, se demografické trendy po roce 1993 lišily.
Dostupné
z:
https://www.czso.cz/documents/10180/61449038/13005318q3_202218.pdf/3d20b2b6-b03c-4d4f-bfaf-d009d65a6b04?version=1.0
Deskriptory: ČR, SR, demografie, chování demografické, vývoj, sňatečnost, rozvody, porodnost, interrupce, úmrtnost, migrace
Náboženské vyznání ve sčítáních 1991, 2001 a 2011 / Jiří Novotný.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - Roč.60, č.3 (2018), s. 266-267. - obr.
Dostupné
z:
https://www.czso.cz/documents/10180/61449038/13005318q3_266267.pdf/83ad41ce-d623-42d9-8fe3-d44c0d692ce1?version=1.0
Deskriptory: ČR, sčítání lidu, náboženství
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The Population Prospects of Czechia and Slovakia until 2060 [Populační výhledy
Česka a Slovenska do roku 2060] / Branislav Bleha, Boris Burcin, Tomáš Kučera, Branislav Šprocha, Boris Vaňo.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - Roč.60, č.3 (2018), s. 219-233. - lit., obr., tab.
Článek porovná souhrnné odhady a výsledky dvou stávajících národních populačních prognóz do roku 2060, které byly vytvořeny v roce 2012 pro Slovensko a v roce 2018 pro
Česko. Podrobně popisuje základní nesrovnalosti ve věkově-sexuální struktuře, které se
vytvořily za posledních sto let, a jejich očekávanou přeměnu v příštích více než čtyřiceti
letech a budoucí vývoj struktury populace. Zvláštní pozornost je věnována demografickému procesu stárnutí, jeho pravděpodobnému budoucímu vývoji a jeho specifickým
rysům a vnitřní diferenciaci.
Dostupné
z:
https://www.czso.cz/documents/10180/61449038/13005318q3_219233.pdf/dbe45dbe-27f3-4170-8d8f-de1de0d61acf?version=1.0
Deskriptory: ČR, SR, demografie, struktura populace, prognózování, stárnutí
Dekompozícia vývoja kohortnej plodnosti Česka a Slovenska použitím zmien
pravděpodobnosti zväčšenia rodiny / Branislav Šprocha, Pavol Ďurček.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - Roč.60, č.3 (2018), s. 234-247. - lit., obr.
Dlouhodobý trend v kohortní plodnosti v Čechách a na Slovensku vedl k výraznému poklesu
na méně než dvě děti v kontextu strukturálních změn žen podle parity. Tento článek se
snaží analyzovat vývoj dokončené kohortní plodnosti v Česku a na Slovensku v kontextu
paritní transformace a identifikovat, která parita přispěla nejvíce k poklesu plodnosti na
tak nízké úrovně.
Dostupné
z:
https://www.czso.cz/documents/10180/61449038/13005318q3_234247.pdf/a8692150-f045-42f0-987b-b029b7503c05?version=1.0
Deskriptory: ČR, SR, porodnost, skupiny věkové
Kdo se postará? Domovy pro seniory v Česku v kontextu demografického stárnutí
/Luděk Šídlo, Jana Křesťanová.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - Roč.60, č.3 (2018), s. 248-265. - lit., obr., tab.
Stárnutí obyvatelstva patří mezi nejčastěji zmiňované pojmy dnešní doby. Stárnutí obyvatelstva patří mezi nejčastěji zmiňované pojmy dnešní doby. V rámci péče o seniory lze
vymezit dva základní modely či formy: péči rodinnou, neformální a péči nerodinnou, formální. Přechod k domácí neformální a domácí zdravotní péči a snaha co nejvíce sladit návaznost a propojenost systémů neformální i formální péče v Česku v praxi zatím příliš
nefunguje. Cílem tohoto příspěvku je postihnout problematiku formální péče o seniory (se
zaměřením na domovy pro seniory) v kontextu demografického stárnutí v celorepublikovém měřítku.
Dostupné
z:
https://www.czso.cz/documents/10180/61449038/13005318q3_248265.pdf/b1d83a59-0fd5-40ac-9751-61bad442ba70?version=1.0
Deskriptory: ČR, demografie, stárnutí, staří, ústavy, služba pečovatelská
Informace o sčítání lidu domů a bytů od vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 / Jiřina Růžková, Josef Škrabal.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - Roč.60, č.3 (2018), s. 276-289. - lit., obr., tab.
Dostupné
z:
https://www.czso.cz/documents/10180/61449038/13005318q3_276289.pdf/101c4dc1-0303-4258-b03f-05038f8a7090?version=1.0
Deskriptory: ČR, sčítání lidu, historie
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Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2017 podle krajů a okresů. Pohyb
obyvatelstva ve městech nad 20 tisíc obyvatel v roce 2017 / Radek Havel.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - Roč.60, č.3 (2018), s. 297-302. - tab.
Dostupné
z:
https://www.czso.cz/documents/10180/61449038/13005318q3_297302.pdf/a411f321-4d55-4255-b754-f64c2d0e8ed1?version=1.0
Deskriptory: ČR, demografie, ukazatele, statistika, sňatečnost, rozvody, porodnost, interrupce, mobilita, kraje, obce
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ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ POLITIKA

Policy instruments and welfare state reform [Politické nástroje a reforma sociálního
státu] / Carsten Jensen, Christoph Arndt, Seonghui Lee.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.28, č.2 (2018), s. 161-176.
- lit., obr., tab.
Deskriptory: EU, politika, politika sociální, stát sociální, reforma

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
The external dimension of EU social security coordination [Vnější dimenze koordinace sociálního zabezpečení EU] / Anne-Pieter van der Mei, Pauline Melin, Zvezda Vankova, Herwig Verschueren.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.20, č.2 (2018), s. 8185. - lit. - Zvláštní číslo o vnější dimenzi koordinace sociálního zabezpečení EU.
Současný stav vnější koordinace sociálního zabezpečení je problematický. Pro pracovníky
(a jejich zaměstnavatele) ze třetích zemí, kteří mají tendenci vidět EU jako jediný subjekt,
je roztříštěnost vnější koordinace často nejasná a matoucí a může je odradit od pohybu a
práce v EU. Současný rámec je nejen neúplný, ale má také omezený rozsah. Členské státy
a EU uzavřely dohody jen s některými zeměmi. Výběr těchto zemí závisí především na
politických zájmech a je často inspirován historickým vývojem. Uzavřené dohody mají
často omezený rozsah a často se liší. Opatření EU jsou jednostranná a postrádají reciprocitu. Mnoho vnějších opatření se zaměřuje na práva a povinnosti státních příslušníků třetích
zemí v členských státech EU, nikoliv však na právní postavení občanů EU, kteří se stěhují
do třetích zemí. Toto zvláštní číslo časopisu se zabývá výzvou, kterou identifikovala Komise
ve Sdělení z roku 2012. Obsahuje písemné verze prezentací poskytnutých autory na semináři zorganizovaném v únoru 2017 a podporovaném projektem TRANSMIC.
Deskriptory: EU, zab. sociální, styky mezinárodní, dohody, osoby migrující, práva sociální
Regulation 1231/2010 on the inclusion of third-country nationals in EU social security coordination: Reach, limits and challenges [Nařízení č. 1231/2010 o zahrnutí
státních příslušníků třetích zemí do koordinace sociálního zabezpečení EU: Dosah, omezení
a výzvy] / Rob Cornelissen.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.20, č.2 (2018), s. 8699. - lit. - Zvláštní číslo o vnější dimenzi koordinace sociálního zabezpečení EU.
Nařízení EU o koordinaci systémů sociálního zabezpečení poskytují vysoký standard
ochrany osobám pohybujícím se v rámci EU. Pracovníci, kteří jsou z řad státních příslušníků
třetích zemí, jsou dlouhodobě z této ochrany vyloučeni. Tento článek ukazuje, že vysvětlení
tohoto vyloučení lze nalézt v právním základu předpisů EU. Tento článek také ukazuje, jak
vývoj v primárním právu v posledních dvou desetiletích připravil cestu pro rozšíření předpisů EU na státní příslušníky třetích zemí.
Deskriptory: EU, Mezinárodní, zab. sociální, osoby migrující, pracovníci migrující, práva
sociální
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Social security coordination in Association Agreements: Is a common EU approach with third countries in sight? [Koordinace sociálního zabezpečení v asociačních
dohodách: Je v dohledu společný přístup EU s třetími zeměmi?] / Katharina Eisele.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.20, č.2 (2018), s. 116128. - lit. - Zvláštní číslo o vnější dimenzi koordinace sociálního zabezpečení EU.
Cílem tohoto článku je poskytnout zastřešující přehled o různých právních postojích, na
které se mohou státní příslušníci třetích zemí spoléhat na základě jejich státní příslušnosti,
a prozkoumat, zda byly nebo nebyly implementovány asociační dohody v oblasti koordinačních pravidel sociálního zabezpečení.
Deskriptory: EU, Mezinárodní, dohody, osoby migrující, zab. sociální
Member States’ approaches to bilateral social security agreements [Přístupy členských států k bilaterálním dohodám o sociálním zabezpečení] / Grega Strban.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.20, č.2 (2018), s. 129147. - lit. - Zvláštní číslo o vnější dimenzi koordinace sociálního zabezpečení EU.
Bilaterální dohody o sociálním zabezpečení jsou nejstaršími nástroji, které poskytují nároky
na sociální zabezpečení osobám pohybujícím se mezi zeměmi. Zde jsou analyzovány
přístupy členských států EU k odlišným bilaterální dohodám se státy mimo EU.
Deskriptory: EU, Mezinárodní, dohody, osoby migrující, zab. sociální
National approaches of EU Member States in concluding bilateral social security
agreements with third countries: The case of Austria [Národní přístupy členských
států EU při uzavírání bilaterálních dohod o sociálním zabezpečení se třetími zeměmi: případ Rakouska] / Bernhard Spiegel.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.20, č.2 (2018), s. 148161. - lit. - Zvláštní číslo o vnější dimenzi koordinace sociálního zabezpečení EU.
V tomto článku jsou zpracovány aspekty uzavírání bilaterálních dohod o sociálním zabezpečení na základě rakouských zkušeností.
Deskriptory: Rakousko, EU, Mezinárodní, dohody, osoby migrující, dávky, zákonodárství,
zab. sociální, zab. nemocenské, zab. důchodové
National approaches of EU Member States in concluding bilateral social security
agreements with third countries: The case of the Netherlands [Národní přístupy
členských států EU při uzavírání bilaterálních dohod o sociálním zabezpečení se třetími
zeměmi: případ Nizozemska] / Frans Pennings.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.20, č.2 (2018), s. 102172. - lit. - Zvláštní číslo o vnější dimenzi koordinace sociálního zabezpečení EU.
Tento článek popisuje historii politik týkajících se uzavírání bilaterálních dohod Nizozemskem, země se značnou migrací dovnitř i ven a jedním ze zakládajících států EHS. Z tohoto
důvodu mohou charakteristiky uzavřených dohod a hlavní vývoj v průběhu času poskytnout
zrcadlo pro diskuzi o dvoustranných dohodách jiných členských států. Jsou popsány důvody
vzniku bilaterálních smluv, které umožňují rozlišit několik generací smluv.
Deskriptory: Nizozemí, EU, Mezinárodní, dohody, zab. sociální, osoby migrující
Member States’ social security agreements with India: Lessons for the future of
a common EU approach [Dohody o sociálním zabezpečení členských států s Indií: Poučení pro budoucnost společného přístupu EU] / Pauline Melin.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.20, č.2 (2018), s. 173187. - lit. - Zvláštní číslo o vnější dimenzi koordinace sociálního zabezpečení EU.
Deskriptory: EU, Mezinárodní, dohody, zab. sociální
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Poland and Bulgaria’s bilateral agreements with Eastern partnership countries in
the context of circular migration [Polské a bulharské dvoustranné dohody s východními
partnerskými zeměmi v souvislosti s okružní migrací] / Zvezda Vankova.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.20, č.2 (2018), s. 188203. - lit. - Zvláštní číslo o vnější dimenzi koordinace sociálního zabezpečení EU.
Cílem článku je přezkoumat stávající možnosti koordinace sociálního zabezpečení s východními partnerskými zeměmi na základě případových studií dvou nových členských států
s poměrně novými migračními politikami: Bulharska a Polska. Nejprve prezentuje dynamiku koordinace sociálního zabezpečení na národní úrovni, přičemž se zabývá bilaterálními
dohodami uzavřenými Bulharskem a Polskem a jejich osobní a materiální působností. Poté
přejde k analýze jejich implementace na základě empirických údajů shromážděných
prostřednictvím cílových skupin s migrujícími pracovníky přicházejícími z Ukrajiny a Ruska,
rozhovorů s úředníky a údajů získaných od příslušných ministerstev.
Deskriptory: Polsko, Bulharsko, Evropa střední a východní, zab. sociální, osoby migrující,
dohody, Mezinárodní, migrace, politika migrační
Sailing the seven seas: A schematic overview of mechanisms that can be used to
strengthen the social security protection of persons moving in and out of the EU
[Plachtění sedmi moři: Schematický přehled mechanismů, které lze použít k posílení
ochrany sociálního zabezpečení osob pohybujících se v rámci EU a mimo ni] / Gijsbert
Vonk.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.20, č.2 (2018), s. 204216. - lit. - Zvláštní číslo o vnější dimenzi koordinace sociálního zabezpečení EU.
Účelem tohoto příspěvku je poskytnout široký schematický přehled "mechanismů", které
lze použít k posílení ochrany sociálního zabezpečení osob pohybujících se v rámci EU a
mimo ni. K diskusi bylo vybráno sedm mechanismů: národní jednostranné standardy, jednostranné standardy EU, bilaterální dohody, EU koordinace bilaterálních dohod, dohody EU
s třetími zeměmi, mnohostranná spolupráce a globální standardy. Existence tohoto množství mechanismů, z nichž každý má své vlastní přednosti a nedostatky, vrhá stín na možnost jednotného režimu EU pro vnější vztahy v oblasti sociálního zabezpečení.
Deskriptory: EU, zab. sociální, styky mezinárodní, politika migrační, dohody, standardy

DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
Shifts in the realized retirement age: Europe in times of pension reform and economic crisis [Posuny v realizovaném věku odchodu do důchodu: Evropa v dobách důchodové reformy a hospodářské krize] / Kathrin Komp.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.28, č.2 (2018), s. 130-142.
- lit., obr., tab.
Mnoho nedávných politických reforem mělo za cíl odložit odchod do důchodu. Takové odložení se zdá důležité, protože stárnutí populace způsobuje nutnost finančně zdravých
důchodových systémů a dostatečně velké pracovní síly. Důchodové reformy však neovlivňují pouze to, kdy lidé odcházejí do důchodu, ale také ovlivňují to, co má vliv na realizovaný věk odchodu do důchodu. Navíc ekonomická krize v roce 2008 restrukturalizovala
trhy práce, což ovlivnilo odchod do důchodu. Tento článek zkoumá nedávné změny v realizovaném věku odchodu do důchodu a co na to má vliv prostřednictvím víceúrovňových
analýz mezinárodních údajů z průzkumu o zdraví, stárnutí a odchodu do důchodu v Evropě.
Deskriptory: EU, zab. důchodové, reforma, krize ekonomická, odchod do důchodu
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NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
uložené 2214
Inequalities in access to healthcare: A study of national policies 2018 [Nerovnosti
v dostupnosti zdravotní péče: Studie národních politik 2018] / Rita Baeten, Slavina Spasova, Bart Vanhercke, Stéphanie Coster.
Brussels: European Commission, 2018. - 70 s., lit., obr., příl. - European Social Policy
Network (ESPN) - ISBN 978-92-79-94740-7.
Právo každého na včasný přístup k cenově dostupné, preventivní a léčebné péči dobré
kvality je jedním z klíčových principů Evropského pilíře sociálních práv. Tato zpráva zkoumá
nerovnosti v dostupnosti zdravotní péče v 35 evropských zemích. Ukazuje se, že přetrvávají důležité nerovnosti jak mezi zeměmi, tak i v rámci zemí. Velké podíly populace EU,
zejména zranitelné skupiny, čelí mnoha překážkám a nedostávají péči, kterou potřebují.
Dostupné
19.11.2018
z:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8152&furtherPubs=yes (published on: 12/11/2018)
Národní
zprávy
dostupné
z:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=ESPNhc_2018&mode=advancedSubmit&catId=22&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0
Deskriptory: EU, Mezinárodní, péče zdravotní, systém, nerovnost, vyloučení sociální
uložené 2215c
SOCIAL PROTECTION COMMITTEE ANNUAL REPORT 2018 - REVIEW OF THE SOCIAL PROTECTION PERFORMANCE MONITOR AND DEVELOPMENTS IN SOCIAL
PROTECTION POLICIES: Annex 3. JAF Health Country Analyses [Výroční zpráva Výboru pro sociální ochranu 2018 - Přezkum monitoru výkonu sociální ochrany a vývoj v
politikách sociální ochrany: Příloha 3. JAF zdravotní národní analýzy].
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. - 119 s., obr.
Tato příloha obsahuje výňatky z JAF zdravotních národních analýz a prezentuje hlavní závěry těchto analýz z hlediska sociální ochrany.
Dostupné
19.11.2018
z:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8151&furtherPubs=yes (published on: 14/11/2018)
Deskriptory: EU, péče zdravotní, systém, financování, pojištění zdravotní, stav zdravotní,
ukazatele

CIZINCI
Employment and social security rights of third-country nationals under the EU
labour migration directives [Zaměstnanost a práva sociálního zabezpečení státních příslušníků třetích zemí podle směrnic EU o pracovní migraci] / Herwig Verschueren.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.20, č.2 (2018), s. 100115. - lit. - Zvláštní číslo o vnější dimenzi koordinace sociálního zabezpečení EU.
Tento článek zkoumá práva v oblasti zaměstnanosti a sociálního zabezpečení státních příslušníků třetích zemí garantovaná řadou směrnic EU, které jsou specificky určeny k podpoře a regulaci pracovní migrace do EU.
Deskriptory: EU, Mezinárodní, migrace, pracovníci migrující, osoby migrující, zaměstnanost, právo SZ
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ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY
uložené 2206
Social cohesion and well-being in Europe [Sociální soudržnost a blahobyt v Evropě]
/Jan Delhey, Georgi Dragolov, Klaus Boehnke.
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. - Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2018. - 70 s., lit., obr., tab.,
příl. - ISBN 978-92-897-1780-9.
Tato zpráva poskytuje analýzu evropských společností, pokud jde o sociální soudržnost zejména sociální napětí, vnímané sociální vyloučení a angažovanost komunity jsou zkoumány jako klíčové dimenze. Analyzuje souvislosti mezi společenskými charakteristikami
(kvalita společnosti) a blahobytem různých sociálních skupin. Analýza zkoumá, jak se v
evropských společnostech v průběhu doby (2003-2016) změnily vnímané úrovně sociálního napětí. Rovněž zkoumá, které dimenze sociální soudržnosti jsou pro individuální blahobyt nejdůležitější. Zpráva vychází z údajů z evropského průzkumu kvality života společnosti 2016, čtvrtého průzkumu Eurofondu od roku 2003.
Dostupné 12.11.2018 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/social-cohesion-and-well-being-in-europe (published on: 12 November 2018).
Deskriptory: EU, kvalita života, soudržnost sociální, vyloučení sociální, situace sociální,
společnost, diferenciace, úroveň životní
Explaining different trajectories of minimum income schemes: Groups, parties
and political exchange in Italy and Spain [Vysvětlení různých trajektorií schémat minimálního příjmu: Skupiny, strany a politická výměna v Itálii a Španělsku] / Marcello Natili.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.28, č.2 (2018), s. 116-129.
- lit.
Absence schématu minimálního příjmu byla klíčovým rysem jihoevropského modelu. V posledních 20 letech se země v tomto klastru staly svědky zásadních změn v této oblasti
politiky. Zejména ve Španělsku byly zavedeny regionální bezpečnostní sítě, které pokrývají
celou zemi. Také v Itálii byly zavedeny regionální programy, ale nešířily se v celé zemi a
často byly následně ukončeny. Jak lze vysvětlit divergence v politických trajektoriích v
těchto dvou jinak podobných zemích?
Deskriptory: Španělsko, Itálie, příjem minimální, politika, strany politické, chudoba
uložené 2215
Social Protection Committee annual report 2018 [Výroční zpráva Výboru pro sociální
ochranu 2018].
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. - 58 s., obr., tab. - ISBN
978-92-79-93285-4; ISSN 2315-1552.
Zpráva uvádí, že sociální situace v EU nadále těží z hospodářského oživení a reformního
úsilí členských států v posledních letech. Zvláštní pozornost je věnována neustálému zlepšování situace na trhu práce s výrazným snížením nezaměstnanosti, zatímco i deprivace a
sociální vyloučení také klesají. Nicméně oživení dosud mělo spíše smíšený a někdy i omezený dopad na ostatní sociální ukazatele a Evropa je stále daleko od dosažení cíle Evropa
2020 týkajícího se chudoby a sociálního vyloučení. Několik znepokojivých trendů je stále
patrných, včetně stále prohlubujícího se rizika chudoby v mnoha členských státech,
vzrůstajícího trendu rizika chudoby v práci v několika zemích a stále rostoucího rizika chudoby pro osoby v (kvazi-)nezaměstnaných domácnostech.
Dostupné
19.11.2018
z:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8151&furtherPubs=yes (published on: 14/11/2018)
Deskriptory: EU, chudoba, vyloučení sociální, situace sociální, ukazatele, ochrana sociální,
trh práce, péče zdravotní, skupiny znevýhodněné
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uložené 2215a
SOCIAL PROTECTION COMMITTEE ANNUAL REPORT 2018 - REVIEW OF THE SOCIAL PROTECTION PERFORMANCE MONITOR AND DEVELOPMENTS IN SOCIAL
PROTECTION POLICIES: Annex 1. Detailed review of developments in the social
situation in the EU: SPPM dashboard results [Výroční zpráva Výboru pro sociální
ochranu 2018 - Přezkum monitoru výkonu sociální ochrany a vývoj v politikách sociální
ochrany: Příloha 1. Podrobný přehled o vývoji sociální situace v EU: výsledky SPPM panelu].
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. - 78 s., lit., obr., tab.
Detailní přehled nejnovějšího sociálního vývoje.
Dostupné
19.11.2018
z:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8151&furtherPubs=yes (published on: 14/11/2018)
Deskriptory: EU, chudoba, vyloučení sociální, situace sociální, ukazatele, ochrana sociální,
úroveň životní, trh práce, pracovníci starší, zaměstnanost, péče zdravotní, rozvoj sociální
uložené 2215b
SOCIAL PROTECTION COMMITTEE ANNUAL REPORT 2018 - REVIEW OF THE SOCIAL PROTECTION PERFORMANCE MONITOR AND DEVELOPMENTS IN SOCIAL
PROTECTION POLICIES: Annex 2. SPPM Country Profiles [Výroční zpráva Výboru pro
sociální ochranu 2018 -2018 - Přezkum monitoru výkonu sociální ochrany a vývoj v politikách sociální ochrany: Příloha 2. SPPM profily zemí].
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. - 384 s., obr., tab.
Příloha národních profilů podrobný přehled hlavních sociálních ukazatelů pro každou zemi,
pokrok směrem k národnímu cíli 2020 v oblasti chudoby a sociálního vyloučení, nejnovější
vývoj vybraného počtu programů dávek a hlavní, prioritní sociální výzvy a dobré sociální
výsledky identifikované pro každou zemi.
Dostupné
19.11.2018
z:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8151&furtherPubs=yes (published on: 14/11/2018)
Deskriptory: EU, chudoba, vyloučení sociální, situace sociální, ukazatele, ochrana sociální,
úroveň životní, trh práce, výdaje sociální, příjmy, kvalita života, děti, zab. důchodové, poměr náhradový, péče zdravotní, dávky, statistika
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ZAMĚSTNANOST, MZDY

Part-time employment, the gender wage gap and the role of wage-setting institutions: Evidence from 11 European countries [Zaměstnání na částečný úvazek, gender mzdová propast a úloha institucí stanovujících mzdy: Důkazy z 11 evropských zemí]
/Eleonora Matteazzi, Ariane Pailhé, Anne Solaz.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.24, č.3 (2018),
s.
221-241. - lit., tab., obr.
Autoři zkoumají, do jaké míry může nadměrné zastoupení žen v zaměstnáních na částečný
úvazek vysvětlit gender rozdíly v hodinových výdělcích, a také zkoumají, do jaké míry jsou
mzdové instituce v korelaci s celkovým gender mzdovým rozdílem a mzdovým rozdílem
žen na částečný úvazek. Pomocí údajů statistiky příjmů a životních podmínek EU (EU-SILC)
za rok 2009 pro 11 evropských zemí provádějí dvojí rozklad gender mzdového rozdílu:
mezi muži a ženami zaměstnanými na plný úvazek a mezi ženami pracujícími na plný a
částečný úvazek. Ukazuje to, že mzdová penalizace žen zaměstnaných na částečný úvazek
nastává především díky segregaci pracovních míst na částečný úvazek, ale gender mzdový
rozdíl na plný úvazek zůstává většinou nevysvětlen. Na makroúrovni má gender mzdový
rozdíl tendenci být vyšší v zemích, kde je zaměstnání na částečný úvazek rozšířenější. Zdá
se, že některé instituce vytvářející mzdy snižují rozdíly v odměňování žen na plný nebo
částečný úvazek a gender rozdíly mezi pracovníky na plný úvazek.
Deslriptory: EU, mzdy, gender, nerovnost, zaměstnání na zkrácený úvazek
How posting shapes a hybrid single European labour market [Jak vysílání utváří
hybridní jednotný evropský trh práce] / Ninke Mussche, Vincent Corluy, Ive Marx.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.24, č.2 (2018), s.
113-127. - lit., tab.
Někteří badatelé argumentují, že pracovní migrace uvnitř EU zlepšuje alokaci lidského kapitálu v Evropě a že pracovní mobilita je stále příliš nízká, aby vytvořila jednotný evropský
trh práce. Jiní trvají na tom, že volný pohyb pracovních sil a služeb vede k tomu, že zaměstnanost bude nejistá a způsobí mzdový dumping. Menší pozornost byla věnována
původům, cílům a povaze toků vysílaných pracovníků, částečně proto, že údaje o vysílání
jsou vzácné. Cílem příspěvku je vyplnění této mezery prozkoumáním jedinečných údajů o
vysílání pro Belgii. Autoři argumentují, že zatímco volný pohyb pracovních sil a jednotný
evropský trh práce jsou po desetiletí politickými cíli, je to volný pohyb služeb, který vytváří
hybridní jednotný evropský trh práce, neboť vysoké úrovně krátkodobé mobility služeb
jsou významnější než dlouhodobá pracovní migrace.
Deskriptory: EU, Belgie, mobilita pracovní, služby, mobilita, vysílání pracovníků, trh práce
Institutional resources as a source of trade union power in Southern Europe [Institucionální zdroje jako zdroj odborové moci v jižní Evropě] / Mike Rigby, Miguel Ángel
Garcia Calavia.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.24, č.2 (2018), s.
129-143. - lit., tab.
Institucionální zdroje jsou jedním ze zdrojů moci, které mají odborové organizace k dispozici, ale nedávná literatura má tendenci věnovat jim méně pozornosti než organizačním a
sdružovacím zdrojům. Příspěvek zkoumá institucionální zdroje ve třech zemích jižní Evropy
(v Řecku, Portugalsku a Španělsku), které mají mnoho společných charakteristik. Nicméně
charakter institucionálních zdrojů ve španělských industriálních vztazích je osobitý. Autoři
zkoumají plasticitu institucí industriálních vztahů ve Španělsku, pokud jde o výsledky na
trhu práce, ale tvrdí, že institucionální bezpečnost je základní platformou pro odborové
svazy, které se snaží rozvíjet další zdroje moci.
Deskriptory: EU, Portugalsko, Španělsko, Řecko, vztahy industriální, odbory, organizace,
krize ekonomická
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The new German statutory minimum wage in comparative perspective: Employment effects and other adjustment channels [Nová německá zákonná minimální mzda
ve srovnávacím pohledu: Efekty zaměstnanosti a další kanály přizpůsobení] / Oliver Bruttel, Arne Baumann, Matthias Dütsch.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.24, č.2 (2018), s.
145-162. - lit., tab., obr.
Německo bylo jednou ze sedmi členských států EU bez zákonné minimální mzdy, než
vstoupila v platnost nová legislativa v lednu 2015. Autoři zkoumají důsledky pro mzdovou
strukturu, zaměstnanost a podniky. Nová mzdová podlaha přinesla výrazné zvýšení pro
zaměstnance s nízkým příjmem, s dosud omezenými pozorovanými negativními dopady na
zaměstnanost. Předběžné důkazy naznačují, že podniky ve vysoce ovlivněných odvětvích
reagovaly snížením pracovní doby a/nebo zvýšením intenzity práce a cen. Některé z nich
snížily zvláštní platby a nemzdové výhody, snížily pracovní obrat a pokusily se absorbovat
vyšší mzdy najímáním kvalifikovanějších pracovníků. Nedodržení může také představovat
kanál přizpůsobení.
Deskriptory: SRN, mzda minimální, zaměstnanost
The failure of a new form of employee representation: Polish works councils in
comparative perspective [Selhání nové formy zastoupení zaměstnanců: polské pracovní
rady ve srovnávací perspektivě] / Katarzyna SkorupiŃska.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.24, č.2 (2018), s.
163-178. - lit., tab.
V roce 2006 byly v Polsku zavedeny pracovní rady, které změnily systém zastoupení zaměstnanců z jednokanálového modelu na dvoukanálový model. Nicméně se jim nepodařilo
prosazovat sociální dialog a vytvořit silnou instituci pro účast zaměstnanců. Článek vychází
z kvantitativní studie, aby analyzoval, proč je jejich role v polských industriálních vztazích
tak marginální. Zaměřuje se na vztahy mezi odbory a novými "demokratickými" radami a
samotným procesem informování a konzultací.
Deskriptory: Polsko, vztahy industriální, odbory, pracovníci, organizace, dialog sociální,
účast pracovníků na řízení
Inside the trade union family: The ‘two worlds’ within the European Trade Union
Confederation [Uvnitř rodiny odborů: "dva světy" v rámci Evropské konfederace odborových svazů] / Sławomir Adamczyk.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.24, č.2 (2018), s.
179-192. - lit., tab.
Rozšíření EU v letech 2004 a 2007 o postkomunistické státy střední a východní Evropy
způsobilo setkání dvou odlišných "odborových světů" z hlediska postojů k evropské integraci. Odbory ze starých členských států EU chtěly bránit své stávající národní standardy,
zatímco ty ze střední a východní Evropy nemají co bránit a hledají řešení na úrovni EU.
Otázkou je, zda je možné pro Evropskou konfederaci odborových svazů, aby realizovala
odborovou vizi "sociální Evropy" založenou výhradně na perspektivách Západu.
Deskriptory: EU, odbory, integrace evropská, dialog sociální
The impact of crisis and restructuring on employment relations in banking: The
cases of France, Luxembourg and Romania [Dopad krize a restrukturalizace na pracovní vztahy v bankovnictví: Případy Francie, Lucemburska a Rumunska] / Vassil N. Kirov,
Patrick Thill.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.24, č.3 (2018), s.
297-313. - lit.
Tento článek diskutuje dynamiku kolektivního vyjednávání při řízení restrukturalizace na
základě příkladu bankovního sektoru ve Francii, Lucembursku a Rumunsku.
Deskriptory: Francie, Lucembursko, Rumunsko, vyjednávání kolektivní, odbory, restrukturalizace, služby
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The ‘Great Recession’ and low pay in Europe ["Velká recese" a nízké platy v Evropě]
/Carlos Vacas-soriano.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.24, č.3 (2018), s.
205-220. - lit., tab.
Tento článek přispívá k literatuře o málo placené práci analýzou podílů nízko placených
zaměstnání v období 2006-2014 a základních příčin. Používá práh inflací přizpůsobených
nízkých platů zakotvený na 60 % mediánu mezd, aby se posoudil dopad velké recese, která
zvýšila podíl zaměstnanců s nízkým platem ve dvou třetinách evropských zemí a v celé EU.
To bylo způsobeno všeobecným poklesem reálných mezd, který byl obzvláště intenzivní v
evropských periferních zemích a na dolním konci mzdové distribuce i mezi zaměstnanci s
kratším úvazkem.
Deskriptory: EU, mzdy, krize ekonomická, příjmy nízké, zaměstnání na zkrácený úvazek
Fixed-term employment in Norway and Sweden: A pathway to labour market marginalization? [Zaměstnání na dobu určitou v Norsku a Švédsku: Cesta k marginalizaci na
trhu práce?] / Jørgen Svalund, Tomas Berglund.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.24, č.3 (2018), s.
261-277. - lit., tab.
Článek porovnává dopady relativně liberálních předpisů týkajících se využívání dočasného
zaměstnání ve Švédsku a přísnějších pravidel v Norsku. Zjišťuje, že dočasné zaměstnání
může být nejen odrazem od nezaměstnanosti, ale také může vést k tomu, že zaměstnanci
na dobu určitou jsou vystaveni významným rizikům dlouhodobé marginalizace. Kromě toho
zaměstnanci na dobu určitou ve Švédsku čelí většímu riziku dlouhodobé nezaměstnanosti
a nízkých výdělků ve srovnání s těmi v Norsku.
Deskriptory: Norsko, Švédsko, právo pracovní, zaměstnání dočasné, segmentace trhu
práce
uložené 2209
Labour market and wage developments in Europe: Annual review 2018 [Vývoj trhu
práce a mezd v Evropě: Roční přehled 2018]
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. - 181 s., lit., obr., tab., příl.
- ISBN 978-92-79-96715-3; ISSN 2443-6771.
Publikace analyzuje trhu práce z makroekonomického hlediska. Poskytuje analýzu nedávného vývoje v oblasti zaměstnanosti a mezd, přičemž se dívá na eurozónu a EU jako
celek ve srovnání s jejími globálními obchodními partnery. Zpráva 2018 ukazuje, že vytváření pracovních míst pokračuje v roce 2017 a v první polovině roku 2018 a analyzuje
důvody, které vedly k tomuto zlepšení. Zpráva se také zaměřuje na krátkodobé a dlouhodobé determinanty mírného růstu mezd v EU a na mzdovou konvergenci ve státech
střední a východní Evropy. Statistická příloha: Ukazatele trhu práce za jednotlivé země
(2013-17).
Dostupné
14.11.2018
z:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8139&furtherPubs=yes (published on: 25/10/2018)
Deskriptory: EU, trh práce, mzdy, zaměstnanost, doba pracovní, nezaměstnanost, náklady
práce, vytváření prac. příležitostí, ukazatele, statistika
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Who takes care of non-standard career paths? The role of labour market intermediaries [Kdo se stará o nestandardní kariérní cesty? Úloha zprostředkovatelů trhu
práce] / Nadège Lorquet, Jean-François Orianne, François Pichault.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.24, č.3 (2018), s.
279-295. - lit., tab.
Vzhledem k tomu, že flexibilní profesní dráhy jsou na evropských trzích práce stále běžnější, soustřeďuje se politická debata na to, jak kombinovat flexibilitu vyžadovanou nestandardní prací s novými modely bezpečnosti. Některé země EU zahájily radikální reformy trhu
práce, zatímco v jiných jsou takové reformy omezené. To dláždí cestu pro řešení zdola
nahoru rozvíjená soukromými a neziskovými zprostředkovateli trhu práce s cílem podpořit
přechod zaměstnání nestandardních pracovníků. Článek mapuje tyto iniciativy prostřednictvím multidimenzionální sítě a zkoumá, do jaké míry přispívají k obnovené regulaci moderních trhů práce.
Deskriptory: EU, trh práce, flexibilita pracovní, práce netypická, flexicurity
uložené 2210
Employment and entrepreneurship under the Youth Guarantee: Experience from
the ground [Zaměstnanost a podnikání v rámci Youth Guarantee: Zkušenosti z terénu].
Brussels: European Commission, 2018. - 42 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-92-79-911323.
Od svého zahájení v roce 2013 podpořila Youth Guarantee miliony mladých lidí v celé EU,
aby si našli práci, stáž, učňovské vzdělání nebo pokračující vzdělávání. Navzdory tomu
však je stále příliš mnoho mladých Evropanů bez práce. V celé EU je zapotřebí více úsilí,
aby všichni mladí lidé mohli těžit z kvalitních nabídek v rámci Youth Guarantee. Tato zpráva
se zabývá motivačními podněty pro zaměstnanost, přímými opatřeními pro vytváření pracovních míst a pobídkami k zahájení podnikání, které pomáhají mladým lidem překonávat
bariéry zaměstnanosti. Zpráva prezentuje existující postupy za prvních pět let.
Dostupné
14.11.2018
z:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8143&furtherPubs=yes (published on: 26/10/2018)
Deskriptory: EU, zaměstnanost, mládež, politika zaměstnanosti, nezaměstnanost mládeže,
podnikání soukromé, motivace, vytváření prac. příležitostí
uložené 2204
ERM report 2018: Impact of restructuring on working conditions [ERM zpráva 2018:
Dopad restrukturalizace na pracovní podmínky] / Sara Riso, John Hurley, Eleonora Peruffo.
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. - Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2018. - 66 s., lit., obr., tab.,
příl. - ISBN 978-92-897-1754-0.
S využitím údajů ze šestého evropského průzkumu pracovních podmínek (EWCS), provedeného v roce 2015, zpráva ERM 2018 zkoumá, jak mohou faktory pracoviště ovlivnit vztah
mezi restrukturalizací (se ztrátou pracovních míst) a výsledky pro zaměstnance. Rovněž
hodnotí politiku a akademický výzkum dobrých postupů při restrukturalizaci. Výsledky jsou
pak destilovány do modelu, který může přispět k navrhování a implementaci účinných
opatření na podporu účastníků. Prvky dobré praxe jsou doloženy podnikovými případovými
studiemi ze čtyř zemí - Bulharska, Německa, Nizozemska a Španělska - které ukazují různé
přístupy.
Dostupné 12.11.2018 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/annual-report/2018/impact-of-restructuring-on-working-conditions (published on: 25 October
2018)
Deskriptory: EU, podmínky pracovní, trh práce, restrukturalizace, organizace práce
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uložené 2203
Annual review of working life 2017 [Roční přehled pracovního života 2017].
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. - Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2018. - 59 s., lit., obr., tab.,
příl. - ISBN 978-92-897-1695-6.
Roční přehled o vývoji v oblasti pracovního života v Evropě shromažďuje informace založené na zprávách sítě evropských korespondentů Eurofoundu v roce 2017, doplněných
nedávnými zjištěními výzkumu, včetně údajů z průzkumu evropských pracovních podmínek (EWCS) Eurofoundu.
Dostupné 12.11.2018 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/annual-review-of-working-life-2017 (published on: 22 October 2018)
Deskriptory: EU, situace ekonomická, kvalita pracovního života, právo pracovní, reforma,
dialog sociální, vztahy industriální, vyjednávání kolektivní, doba pracovní, podmínky pracovní
uložené 2205
Adaptation of national apprenticeship systems to advanced manufacturing
[Přizpůsobení národních učňovských systémů pokročilé výrobě] / Eckhard Voss, Katharina
Schöneberg, Jeff Bridgford, Sara Riso.
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. - Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2018. - 72 s., lit., tab., příl.
- ISBN 978-92-897-1715-1.
Učňovství, která kombinují střídání období na pracovišti a ve vzdělávacích institucích, jsou
vhodná pro mladé lidi jako vstupní bod na trh práce a podnikům poskytují kvalifikované
pracovníky. Tato zpráva zkoumá systémy učňovského vzdělávání a praktiky ve výrobním
sektoru v pěti členských státech EU (Dánsko, Francie, Německo, Irsko a Itálie) a dvou
mimoevropských zemích (Austrálie a USA) a zkoumá reformní procesy v reakci na nové
požadavky odborných kvalifikací vyplývající z technologické změny. Zpráva zdůrazňuje
rozmanité přístupy k modernizaci národních učňovských systémů a osvětluje řadu výzev,
představovaných technologickými změnami.
Dostupné 12.11.2018 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/adaptation-of-national-apprenticeship-systems-to-advanced-manufacturing
(published on: 31 October 2018)
Deskriptory: EU, Mezinárodní, vzdělávání-výcvik, systém, reforma, učni, trh práce, kvalifikace odborná, Dánsko, Francie, SRN, Irsko, Itálie, Austrálie, USA
uložené 2211
Activation measures for young people in vulnerable situations - Experience from
the ground [Aktivační opatření pro mladé lidi ve zranitelných situacích: Zkušenosti z terénu].
Brussels: European Commission, 2018. - 46 s., lit. - ISBN 978-92-79-91131-6.
Od svého zahájení v roce 2013 podpořila Youth Guarantee miliony mladých lidí v celé EU,
aby si našli práci, stáž, učňovské vzdělání nebo pokračovali ve vzdělání. Navzdory tomu je
však příliš mnoho mladých Evropanů stále bez práce. Tato zpráva se zabývá opatřeními,
která podporují mladé lidi, kteří čelí mnoha překážkám v získání zaměstnání a kteří mohou
potřebovat více přizpůsobenou a holistickou podporu při vstupu na trh práce. Je to jedna
ze série pěti zpráv o Youth Guarantee.
Dostupné
19.11.2018
z:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8142&furtherPubs=yes (published on: 26/10/2018)
Deskriptory: EU, politika zaměstnanosti, mládež, zaměstnatelnost, vzdělávání-výcvik, motivace, přechod do zaměstnání
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The economic crisis and changes in work–family arrangements in six European
countries [Hospodářská krize a změny uspořádání práce - rodina v šesti
evropských zemích] / Giulia Maria Dotti Sani.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.28, č.2 (2018), s. 177-193.
- lit., obr., tab.
Tento článek provádí srovnávací analýzu vztahu mezi hospodářskou krizí 2008/2009 a
opatřeními týkajícími se uspořádání práce - rodina v Evropě. S využitím údajů šesti zemí
ze statistik EU o příjmech a životních podmínkách se tento článek zabývá třemi otázkami:
(1) zda se změnily podmínky uspořádání práce - rodina před a po začátku hospodářského
poklesu (Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Švédsko a Spojené království), (2) zda došlo ke změnám v uspořádání práce - rodina na různých úrovních společenských vrstev a
(3) zda se páry přesunuly od duální výdělečné činnosti k muži-živiteli nebo ženě-živitelce.
Deskriptory: EU, krize ekonomická, zaměstnanost, ženy, vzdělanost, sladění pracovního a
rodinného života
uložené 2212
Study on integrated delivery of social services aiming at the activation of minimum income recipients in the labour market - success factors and reform pathways - Part I: Study [Studie o integrovaném poskytování sociálních služeb zaměřených
na aktivaci příjemců minimálních příjmů na trhu práce - faktory úspěchu a reformní cesty
- Část I: Studie].
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. - 104 s., lit., obr., tab. ISBN 978-92-79-86954-9.
Tato zpráva zkoumá hnací síly a překážky efektivních a účinných reforem zaměřených na
zlepšení koordinace mezi službami zaměstnanosti a sociálními službami pro příjemce minimálních příjmů.
Dostupné
19.11.2018
z:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8148&furtherPubs=yes (published on: 29/10/2018)
- Příloha 1: Integrating services to support the labour market integration of minimum
income recipients - Practitioners’ checklist - viz ul_2212a
- Příloha 2: Study on integrated delivery of social services aiming at the activation of
minimum income recipients in the labour market - success factors and reform pathways Part II: Annexes (II-VIII) - viz ul_2212b.
Deskriptory: EU, služby zaměstnanosti, služby sociální, reforma, integrace, bariéry, trh
práce, pracovníci, příjmy nízké
uložené 2212a
Integrating services to support the labour market integration of minimum income
recipients - Practitioners’ checklist [Integrování služeb na podporu integrace příjemců
minimálních příjmů na trhu práce: Kontrolní seznam praktických odborníků].
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. - 24 s., lit. - ISBN 978-9279-85683-9.
Záměrem tohoto kontrolního seznamu je pomoci tvůrcům politik a poskytovatelům služeb
při navrhování a zavádění koordinovaného systému služeb za účelem podpory integrace
příjemců minimálních příjmů v sociální oblasti a na trhu práce. Poskytuje konkrétní pokyny
a nástroje, pohled na odůvodněnost a souvislosti mezi prvky poskytování služeb. Může
pomoci praktickým odborníkům rozšířit chápání jejich role a vidět, jak vyhovují společně s
prací svých kolegů v jiných částech tohoto složitého systému.
Dostupné
19.11.2018
z:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8148&furtherPubs=yes (published on: 29/10/2018)
Deskriptory: EU, služby zaměstnanosti, služby sociální, integrace, trh práce, pracovníci,
příjmy nízké
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uložené 2212b
Study on integrated delivery of social services aiming at the activation of minimum income recipients in the labour market - success factors and reform pathways - Part II: Annexes (II-VIII) [Studie o integrovaném poskytování sociálních služeb zaměřených na aktivaci příjemců minimálních příjmů na trhu práce - faktory úspěchu
a reformní cesty - Část II: Přílohy (II-VIII)].
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. - 121 s., tab.
Popis vybraných zemí a procedury sběru dat. Metodologie analýzy náklady-přínosy. Teoretický základ. Empirické důkazy o reformách integrace služeb v Evropě. Souhrny národních studií. Soubor dat pro komparativní analýzu. Zpětná vazba z workshopu na finální
IDSS konferenci.
Dostupné
19.11.2018
z:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8147&furtherPubs=yes (published on: 29/10/2018)
Deskriptory: EU, služby zaměstnanosti, služby sociální, integrace, reforma, trh práce, pracovníci, příjmy nízké
uložené 2213
Continued education offers under the Youth Guarantee: Experience from the
ground [Nabídky dalšího vzdělávání v rámci Youth Guarantee: Zkušenosti z terénu].
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. - 42 s., lit., obr. - ISBN
978-92-79-91135-4.
Jedna ze série zpráv o poskytování Youth Guarantee. Zabývá se úlohou vzdělávání a odborné přípravy při rozvíjení příslušných odborností mladých lidí, a tedy podporou při jejich
přechodu do zaměstnání.
Dostupné
19.11.2018
z:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8144&furtherPubs=yes (published on: 30/10/2018)
Deskriptory: EU, politika zaměstnanosti, mládež, zaměstnanost, vzdělávání-výcvik, motivace, přechod do zaměstnání
What does state-subsidized outsourcing of domestic work do for women’s employment? The Belgian service voucher scheme [Co znamená státem podporovaný
outsourcing domácí práce pro zaměstnávání žen? Belgický systém poukazů na služby] /Liat
Raz-yurovich, Ive Marx.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.28, č.2 (2018), s. 104-115.
- lit., obr., tab., příl.
Evropská komise, národní vlády a národní lobbistické skupiny aktivně podporovaly rozšíření
sektoru domácích služeb od 90. let v reakci na perspektivu strukturálně pomalého růstu
zaměstnanosti mezi nejméně kvalifikovanými a vnímanou potřebou větší sociální investice.
Belgický systém poukazů na služby, nejvíce dotovaný systém tohoto druhu v evropském
kontextu, přinesl rostoucí počet domácích zaměstnanců, uživatelů a zaměstnávajících podniků od jeho přijetí v lednu 2004. Cílem této studie je zjistit, zda byl tento program úspěšný
ve zvyšování míry zaměstnanosti mezi nízko kvalifikovanými ženami v Belgii, a posoudit,
zda se jeho účinky na zaměstnanost rozšířily i nad rámec této skupiny žen a ovlivnily míru
zaměstnanosti středně a vysoce kvalifikovaných žen.
Deskriptory: Belgie, zaměstnanost, ženy, pracovníci domáčtí, služby
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Not so risky business? How social policies shape the perceived feasibility of selfemployment [Není to tak riskantní podnikání? Jak sociální politiky utvářejí vnímanou proveditelnost samostatné výdělečné činnosti] / Carolin Rapp, Jennifer Shore, Jale Tosun.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.28, č.2 (2018), s. 143-160.
- lit., obr., tab., příl.
Tento článek se zabývá probíhajícími debatami o tom, zda sociální stát brání nebo podporuje samostatnou výdělečnou činnost. Zahájení podnikání může být riskantní záležitostí, a
proto není pro všechny lidi možné. Politiky, které mají potenciál zabránit některým z těchto
rizik, mohou být zvláště důležité pro rozhodnutí vstoupit do samostatného podnikání. Při
zohlednění individuálních rozdílů, pokud jde o toleranci vůči riziku, se zaměřujeme na
ochranu v nezaměstnanosti pro samostatně výdělečně činné osoby - typ rizika, proti kterému je zvláště obtížné se soukromě pojistit - s cílem prozkoumat způsob, jakým může
politika ovlivňovat vnímání samostatné výdělečné činnosti.
Deskriptory: EU, podnikání soukromé, samostatní, politika sociální, zab. v nezaměstnanosti, stát sociální
uložené 2219
Independent work: Choice, necessity, and the gig economy [Nezávislá práce: volba,
nutnost a zakázková ekonomika] / James Manyika, Susan Lund, Jacque Bughin, Kelsey
Robinson, Jan Mischke, Deepa Mahajan.
b.m.v: McKinsey Global Institute, 2016. - 136 s., lit., obr., tab.
Tato výsledná zpráva zjistila, že 20 až 30 % populace v produktivním věku v Evropě a ve
Spojených státech se zapojí do nějaké nezávislé práce. Zatímco demograficky jsou různorodí, zapadají nezávislí pracovníci do velké míry do čtyř segmentů: volní agenti (free
agents), kteří se aktivně rozhodují pro samostatnou práci a odvozují z ní svůj primární
příjem; příležitostné výdělečně činné osoby, které využívají samostatnou práci na doplňkové příjmy; segment nedobrovolných (neochotných), pro které je příjem z nezávislé
práce primární, ale upřednostňovali by tradiční pracovní místa; a finančně svázaní, kteří
dělají doplňkovou nezávislou práci z nutnosti.
Deskriptory: Mezinárodní, práce netypická, pracovníci, kvalita pracovního života
uložené 2217
State initiatives supporting the labour market integration of older workers [Státní
iniciativy podporující integraci starších pracovníků na trhu práce].
Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2018.
- 63 s., lit., obr., tab., příl. - (Working Paper)
Tento dokument začíná stručným přehledem situace starších pracovníků na trhu práce v
EU, a to především na základě údajů Eurostatu, doplněných dalšími zdroji dat a literaturou.
Následuje kapitola shrnující hlavní zjištění z předchozího výzkumu o tom, co je pro "starší
pracovníky" na trhu práce speciální, zejména diskutuje faktory, které upřednostňují a brání
jejich (re-)integraci na trhu. Kapitola věnovaná politické diskusi o propuštěných starších
pracovnících poskytuje přehled o příslušných strategiích a nařízeních na úrovni EU. To je
doplněno relevantními národními úvahami, které označila síť korespondentů Eurofoundu.
Závěrečná část zprávy ilustruje veřejné operační nástroje dostupné v členských státech EU
na podporu (re-)integrace nadbytečných starších pracovníků; podnikové iniciativy jsou
mimo rozsah této zprávy.
Dostupné 21.11.2018 z: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef18003.pdf
Deskriptory: EU, pracovníci starší, trh práce, integrace, politika zaměstnanosti, nezaměstnanost, pracovníci uvolňovaní, zaměstnatelnost
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uložené 2218
Does employment status matter for job quality? [Záleží kvalita zaměstnání na zaměstnaneckém postavení?] / Franz Eiffe, Agnes Parent-thirion, Isabella Biletta.
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. - Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2018. - 20 s., lit., obr. ISBN 978-92-897-1786-1.
Dvě třetiny pracovních sil EU jsou v trvalém zaměstnání na plný úvazek; zbývající třetina
má nestandardní zaměstnanecké postavení, což znamená dočasné nebo částečné zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost. Vzhledem k rozmanitosti pracovních poměrů stojí za to klást otázku, zda se mezi nimi liší pracovní podmínky. Tento přehled politik
využívá údaje z evropského průzkumu pracovních podmínek z roku 2015, který zkoumá
kvalitu zaměstnání spojenou s různými zaměstnaneckými statusy v 28 členských státech
EU. Zjišťuje, že dočasní zaměstnanci a zaměstnanci na částečný úvazek i samostatně výdělečně činní pracovníci bez zaměstnanců mají vyšší pravděpodobnost, že budou mít nižší
kvalitu zaměstnání než zaměstnanci na dobu neurčitou.
Dostupné
21.11.2018
z:
https://www.eurofound.europa.eu/publications/policybrief/2018/does-employment-status-matter-for-job-quality (published on: 22 November
2018)
Deskriptory: EU, zaměstnanost, kvalita, podmínky pracovní, práce netypická, zaměstnání
dočasné, zaměstnání na zkrácený úvazek, samostatní

OBYVATELSTVO, MIGRACE
Odkladanie materstva na Slovensku v generačnej perspektíve / Branislav Šprocha,
Pavol Ďurček.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - Roč.50, č.5 (2018), s. 550-578. - lit., grafy.
V příspěvku se řeší problém, jak proces odkládání mateřství ovlivnil a ovlivňuje demografickou reprodukci a jaké dopady s ním spojené je možné očekávat. Autoři poukazují na
některé faktory, které posun reprodukce do vyššího věku na Slovensku ovlivňují.
Deskriptory: chování demografické, plánování rodiny, rodičovství, porodnost, matky,
vzdělání dosažené, SR, historie

36

RŮZNÉ
uložené 2207
Role and effect of external support to public administration [Role a dopad vnější
podpory na veřejnou správu] / Karin Attström.
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. - 35 s., obr., tab. - ISBN
978-92-79-93600-5.
Tato zpráva analyzuje, do jaké míry a jak podpora veřejné správy poskytovaná EU a jinými
zdroji do některých zemí EU ovlivnila jak celkovou reformní agendu, tak skutečnou realizaci
reforem.
Dostupné 14.11.2018 z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8141&furtherPubs=yes (published on: 23/10/2018)
Deskriptory: EU, správa veřejná, financování, reforma
uložené 2208
Public administration reform in Europe: conclusions, lessons learned and recommendations for future EU policy [Reforma veřejné správy v Evropě: závěry, získané poznatky a doporučení pro budoucí politiku EU] / Alexander Heichlinger, Nick Thijs,
Gerhard Hammerschmid, Karin Attström.
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. - 40 s., obr. - ISBN 97892-79-93599-2.
Veřejný sektor s přibližně 75 miliony zaměstnanců představuje největší evropské "odvětví".
Vzhledem k rozsahu a působnosti má veřejná správa mimořádný význam pro každodenní
život občanů, výkonnost a vyhlídky podniků. Kvalita vládních a soudních institucí v zemi je
rozhodujícím faktorem pro ekonomický i společenský blahobyt. Projekt EUPACK (European
Public Administration Country Knowledge) byl zaměřen na získání poznatků a porozumění
stavu a reformní dynamiky veřejné správy v zemích EU. Tato zpráva shrnuje klíčové závěry
z projektu.
Dostupné 14.11.2018 z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8140&furtherPubs=yes (published on: 23/10/2018)
Deskriptory: EU, správa veřejná, sektor veřejný, reforma, projekty
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NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY
 SIG: 6525
Measuring Identity : A Guide for Social Scientists /Rawi Abdelal, Yoshiko Herrera,
Alastair Ian Johnston, Rose Mcdermott (Eds.). - 1st pub.
Cambridge: Cambirdge University Press, 2009. - viii + 428 stran. - ISBN 978-0-52173209-3.
Deskriptory: Mezinárodní, věda, metody
 SIG: 6526
Ethnic Monitoring and Data Protection : The European Context / Andrea Krizsán
(Ed.). - 1st pub.
Budapest: Central European University Press/ILO Central and Eastern European Multidisciplinary Advisory Team, 2001. - 289 stran. - ISBN 963-9241-34-2.
Deskriptory: Mezinárodní, Evropa střední a východní, V. Británie, SRN, diskriminace, Romové, Rada Evropy, práva lidská, OSN, výzkum
 SIG: 6520
Třetí rodič : Praktický průvodce nevlastním rodičovstvím / Kamila Petrovská.
Praha: Asociace třetích rodičů, 2018. - 185 stran. - ISBN 978-80-270-3817-6.
Deskriptory: rodičovství, otcové, matky, rodina neúplná, rodina mladá, rodina, rodina opakovaná, ČR
 SIG: 6528
Fathers, Childcare and Work : Cultures, Practices and Policies : Vol. 12 / Rosy
Musumeci, Arianna Santero (Eds.).
UK : Emerald Publishing Limited, 2018. - 291 stran. - (Contemporary Perspectives in Family
Research ; Volume 12). - ISBN 978-1-78743-042-6.
Deskriptory: otcové, práce-muži, analýza práce, rodina, gender, péče, organizace práce
 SIG: 6529
Knihovní zákon : Komentář / Tereza Danielisová. - Vydaní první.
Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2018. - 89 stran. - (Komentáře Wolters Kluwer). - ISBN
978-80-7598-156-1.
Deskriptory: ČR, zákonodárství, knihovnictví, knihovny
 SIG: 6531
Demografická ročenka České republiky 2017.
Praha: Český statistický úřad, 2018. - 347 stran. - ISBN 978-80-250-2867-4.
Deskriptory: ČR, demografie, statistika, migrace, interrupce, úmrtnost, porodnost, sňatečnost, struktura populace, migrace vnitřní, ročenky, rozvody
 SIG: 6530
Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 - 2015 / Vlastimil Beran, Jana
Godarová.
Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2017. - 49 stran. - ISBN 978-807416-319-7.
Zpráva seznamuje čtenáře s výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zmapovat finanční situaci
seniorů v České republice v letech 2010-2015. V roce 2015 žilo v České republice
10 529 752 obyvatel. Z toho osob starších 65 let bylo přes 17,9 %. V první části zprávy je
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uvedena predikce vývoje seniorské části populace, která jasně hovoří o dalším nárůstu této
skupiny populace (20,5 % v roce 2020, 32,2 % v roce 2050). Statistiky vykazují trend
prodlužování délky života (v ČR je naděje dožití při narození u mužů 78 let, u žen 82 let).
Hospodaření seniorů či seniorských domácností (1. decil, 1. kvintil a průměr jednočlenné
a dvoučlenné seniorské domácnosti) je přímo odvislé od hlavního a mnohdy jediného zdroje
jejich příjmů, výše starobního důchodu. Z celkového počtu nově přiznaných starobních
důchodů (více než 50 %) nedosahuje výše hranice příjmové chudoby (10 220 Kč pro rok
2015). Druhým významným parametrem je cenová hladina statků a služeb základních potřeb. Výdaje seniorských domácností tvoří z více jak poloviny výdaje na potraviny a nealkoholické nápoje a bydlení, voda, energie, paliva (dělení dle mezinárodní klasifikace COICOP) a v průměrné seniorské domácnosti tvořily 49-66 % v roce 2015.
Výsledné hospodaření domácnosti je závislé na velikosti. Zatímco jednočlenné domácnosti
seniorů ve sledovaném období velmi těžko dosahovaly alespoň vyrovnaného hospodaření,
dvoučlenné domácnosti byly schopny tvořit malé rezervy. Dlouhodobě existuje rozdíl mezi
obecným indexem spotřebitelských cen a indexem spotřebitelských cen důchodců. Index
spotřebitelských cen důchodců je dlouhodobě vyšší, proto jsou ovlivněny seniorské domácnosti inflací více než domácnosti v produktivním věku. Je potřeba věnovat tomuto rozdílu
indexů spotřebitelských cen pozornost a flexibilně na jeho vývoj reagovat. Datovými zdroji
zprávy byly data zpracovávané Českým statistickým úřadem: Statistika rodinných účtů a
EU-SILC.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_444.pdf
Deskriptory: ČR, domácnosti-důchodci, statistika, demografie, příjmy, výdaje, inflace,
spotřeba osobní, spotřeba-domácnosti, VÚPSV, staří, náklady životní, rozpočet rodinný,
vývoj
 SIG: 6538
Bezdomovectví ve středním věku : Příčiny, souvislosti a perspektivy / Marie Vágnerová, Jakub Marek, Ladislav Csémy. - První vydání.
Praha: Karolinum, 2018. - 303 stran. - ISBN 978-80-246-4054-9.
Deskriptory: bezdomovci, výzkum, ČR, vyloučení sociální, služby sociální
 SIG: 6537
Praxe a metody rané péče v ČR : Průvodce sociálním modelem / Terezie Hradílková,
a kol. - Vydání první.
Praha: Portál, 2018. - 148 stran. - ISBN 978-80-262-1386-4.
Deskriptory: ČR, péče raná, metody, práce sociální, postižení-děti
 SIG: 6518
Povinnosti a práva rodičů k dětem / Ondřej Šmíd , Radka Demjanová, a kol. - Vydání
první.
Praha: Leges, 2017. - 232 stran. - ISBN 978-80-7502-195-3.
Deskriptory: ČR, právo rodinné, rodičovství, rodina, děti, výživné
 SIG: 6517
Zaměstnávání cizinců na území České republiky / Matěj Daněk, Magdaléna Vyškovská, Jaroslava Fojtíková. - 1. vydání.
Olomouc: ANAG, 2018. - 375 stran. - ISBN 978-80-7554-148-2.
Deskriptory: cizinci, zaměstnanci, ČR, EU, právo pracovní, právo SZ, úřady práce, zákonodárství, práce-cizinci, trh práce
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 SIG: 6527
Mikroeseje: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění / Jana Barvíková, Sylva Höhne, Jana Paloncyová, Kamila Svobodová.
Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2018. - 137 + 4 stran. - ISBN 97880-7416-326-5.
Předkládaná publikace přináší hlavní výsledky průzkumu veřejného mínění, který se zaměřil na názory laické i odborné veřejnosti na novou službu předškolní péče o děti, tzv. „mikrojesle“. Podmínky vzniku a provozu této služby jsou v současné době v ČR ověřovány
v rámci pilotního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, který reaguje na nedostatek služeb péče zejména o děti mladší tří let. Tato nová služba nabízí profesionální péči
o děti ve věku od šesti měsíců do pátých narozenin v kolektivu maximálně čtyř dětí, a to
v domácnosti pečující osoby, nebo v jiném prostoru. Průzkum veřejného mínění, který byl
součástí pilotního ověřování nastavení podmínek vzniku a provozu mikrojeslí, se zaměřil
na postoje matek dětí mladších pěti let a profesionálních pečujících osob majících zkušenost s péčí o předškolní děti. Třetí cílovou skupinou tohoto průzkumu byli zástupci obcí a
měst tří vybraných velikostních kategorií.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_443.pdf
Deskriptory: ČR, výzkum, mínění veřejné, rodina, děti, péče, Evropa střední a východní,
Francie, EU, SRN, VÚPSV, sladění pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti, zařízení předškolní
 SIG: 6521
Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární
péči / Pavel Bareš.
Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2018. - 116 + 4 stran. - ISBN 97880-7416-324-1.
Studie představuje výsledky výzkumného šetření, jehož cílem bylo zmapovat možnosti poskytování pomoci a podpory osobám ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „VTOS“) a
po VTOS při řešení problémů souvisejících s jejich rodinnou situací. V rámci tohoto výzkumu byli dotazováni pracovníci institucí penitenciární a postpenitenciární péče.
Při tomto šetření byly dotázány tyto skupiny osob: vybraní pracovníci vězeňských zařízení,
sociální kurátoři působící v obcích s rozšířenou působností (dále též „ORP“), případně další
zaměstnanci ORP, pracovníci Probační a mediační služby a zástupci nestátních neziskových
organizací zaměřujících se na oblast penitenciární a post-penitenciární péče.
Výzkum se zaměřil na tři hlavní okruhy otázek týkajících se rodinné situace osob ve VTOS
a po VTOS. Nejprve byl zmapován význam tématu rodinné situace při práci zástupců dotázaných institucí a byly přiblíženy nejdůležitější situace, které v souvislosti s tímto tématem dotazované osoby řeší. Další okruh otázek se týkal toho, do jaké míry a v jakých
konkrétních situacích mohou přímo dotazovaní pracovníci, respektive instituce, jež zastupují, pomoci osobám ve VTOS a po VTOS v souvislosti s jejich rodinnou situací. Posledním
tematickým okruhem, který byl v tomto dotazníkovém šetření sledován, byly možnosti
spolupráce a hodnocení stávající spolupráce mezi různými institucemi při řešení těchto
otázek u osob ve VTOS nebo po VTOS.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_442.pdf
Deskriptory: vězni, rodina, výzkum, péče postpenit., práce sociální, VÚPSV, práce-vězni,
služby sociální
 SIG: 6514
Povinná sociální solidarita / Igor Tomeš. - Vydání první.
Praha: Karolinum, 2018. - 223 stran. - Anglické resumé. - ISBN 978-80-246-3835-5.
Deskriptory: politika sociální, solidarita, c-Průša, Ladislav, stát sociální, dohody, ochrana
sociální, procesy sociální
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 SIG: 6516
Sociálna politika / Iveta Dudová, Vojtech Stanek, Simona Polonyová. - Prvé vydanie.
Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2018. - 396 stran. - ISBN 978-80-8168-866-9.
Deskriptory: politika sociální, EU, služby sociální, zab. sociální, politika populační, ochrana
sociální, nerovnost, chudoba, kvalita života, vzdělávání, politika zaměstnanosti, bezpečnost práce, SR, zdravotnictví, dialog sociální, ekonomika sociální
 SIG: 6539
Dobrý pěstoun : Náhradní rodinná péče v ČR. - Vydání 1.
Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2018. - 266 sran. - ISBN 978-80907053-2-6.
Deskriptory: péče náhradní rodinná, ČR, pěstouni, služby sociální, práce sociální, ochrana
sociálně-právní, děti, péče pěstounská
 SIG: 6534
Systémové změny sociální politiky v zemích EU / Zuzana Horváthová, Josef Abrhám.
Praha: Metropolitan University Prague Press, 2017. - 89 stran. - ISBN 978-80-87956-687.
Deskriptory: politika sociální, EU, integrace evropská, stát sociální, migrace, politika migrační
 SIG: 6532
GDPR : Praktická příručka implementace / Eva Janečková. - Vydání první.
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. - 119 stran. - ISBN 978-80-7552-248-1.
Deskriptory: údaje osobní, kontrola, EU
 SIG: 6535
Právo sociálního zabezpěčení v České republice a Evropské unii / Iva Chvátalová,
a kol. - 2. aktualizované vydání.
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2018. - 302 stran. - ISBN 97880-7380-732-0.
Deskriptory: zab. sociální, právo SZ, ČR, EU, pojištění zdravotní, zab. nemocenské, zab.
důchodové, pomoc sociální, podpora sociální, c-Průša, Ladislav, pojistné
 SIG: 6533
Posuzovanie sociálnej rizikovosti rodiny / Eva Mydlíková.
Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2018. - 127 stran. - ISBN 978-80-568-0079-9.
Deskriptory: rodina, rodina ohrožená, rodina problémová, služby sociální, práce sociální,
metody
 SIG: 6515
Srovnání českého a slovenského zákoníku práce / Barbora Suchá, Michal Vrajík, Tomáš Čermák. - 1. vydání.
Olomouc: ANAG, 2018. - 375 stran. - ISBN 978-80-7554-157-4.
Deskriptory: bezpečnost práce, dovolená, doba pracovní, poměr pracovní, odměňování,
náhrady cestovní, péče o pracovníky, zákonodárství, ČR, SR, odbory, právo pracovní
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 SIG: 6524/I.
Informační systém o průměrném výdělku. 1. pololetí 2018. Platová sféra.
Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2018. - 66 stran.
Deskriptory: ČR, mzdy, zaměstnanci, mzda průměrná, klasifikace zaměstnání, doba pracovní, šetření, statistika
 SIG: 6523/I.
Informační systém o průměrném výdělku. 1. pololetí 2018. Mzdová sféra.
Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2018. - 77 stran.
Deskriptory: ČR, mzdy, zaměstnanci, doba pracovní, klasifikace zaměstnání, statistika, šetření, mzda průměrná
 SIG: 6522
Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století: Soubor příspěvků vydaných při příležitosti 12. sociální konference. 5.-7. září 2018 Zámecké
návrší v Litomyšli.
Město Litomyšl, 2018. - 34 stran.
Deskriptory: stárnutí, děti, služby sociální, práce sociální, sborníky, konference, ČR
 SIG: 6519
Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění 2017.
Praha: ČSSZ, 2018. - 85 stran. - ISBN 978-80-87039-52-6.
Deskriptory: zab. důchodové, důchod průměrný, důchody, výše, důchodci, ročenky, ČR,
statistika
 SIG: 6536
War Employment and Social Policies in the Protectorate Bohemia and Moravia
1939-1945 /Jakub Rákosník, Radka Šustrová (Eds.). - Vydání první.
Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018. - 116 stran. - ISBN 978-80-7308-7715.
Deskriptory: politika sociální, politika zaměstnanosti, právo pracovní, zaměstnanost, ČR,
historie
 SIG: 6513
Novelizovaný zákon o sociálnych službách s aktualizovanými dovodovými správami v uplnom znení.
Bratislava: EPOS, 2018. - 255 stran. - ISBN 978-80-562-0211.
Deskriptory: zákonodárství, služby sociální
 SIG: 6540
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí : Komentář / Romana Rogalewiczová, Kateřina
Cilečková, Zdeněk Kapitán, Martin Doležal, a kol.
Praha: C.H.Beck, 2018. - XXV. + 756 stran. - (Beckova edice komentované zákony). ISBN 978-80-7400-713-2.
Deskriptory: ČR, ochrana sociálně-právní, děti, zákonodárství
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 SIG: 6541
Penzijní teorie a politika / Jaroslav Vostatek. - Vydání první.
Praha: C.H.Beck, 2016. - XIX. + 267 stran. - (Beckova edice ekonomie). - ISBN 978-807400-571-8.
Deskriptory: pojištění, důchodci, systém, důchody, Mezinárodní, důchody-výše, reforma
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