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ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ POLITIKA
Evropský pilíř sociálních práv / Kateřina Kropáčová.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.12, č.5 (2018), s. 16-17.
Evropský pilíř sociálních práv je politickým právně nezávazným dokumentem stanovující
zásady i cíle v sociální oblasti a oblasti práce, ke kterým by měly členské státy směrovat
ve svých politikách a budoucích reformách.
Deskriptory: práva sociální, EU, politika sociální, koncepce budoucí, trh práce, ochrana
sociální

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
OECD: Nejvyšší pojistné se platí ve Francii / Petr Gola.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.10 (2018), s. 48-49. - tab.
Porovnání sazeb povinného pojistného ve vyspělých zemích světa.
Deskriptory: ČR, příjmy SZ, daně z příjmu, OECD, pojistné-výše

DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
Změna data přiznání důchodu / Vladimír Voříšek.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.8-9 (2018), s. 16-22.
Na příkladech je vysvětlena aplikace ustanovení o možnostech změnit datum přiznání
důchodu nebo jeho výplaty.
Dostupné
z:
https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/BD6AB636-3545-40E3-967AC8588715B819/23655/NP_8_9_2018_str_16_22.pdf
Deskriptory: důchody, zab. důchodové, proces rozhodovací, důchod starobní, důchod invalidní, ČR, odchod do důchodu

NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Nejčastější pochybení zaměstnavatele při plnění povinnosti ve zdravotním pojištění / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.9 (2018), s. 24-27.
Přehled nejčastěji se vyskytujících nedostatků zaměstnavatelů v souvislosti s placením pojistného a plněním jejich zákonných povinností ve zdravotním pojištění.
Deskriptory: pojištění zdravotní, pojistné, agenda pojišťovací, ČR, zaměstnavatelé
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Když ve zdravotním pojištění vznikne dluh / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.9 (2018), s. 28-31.
Na konkrétních situacích je vysvětleno, jak se mohou zaměstnavatelé i pojištěnci stát dlužníky ve zdravotním pojištění včetně postupů ať už dotyčného subjektu jako dlužníka, nebo
zdravotní pojišťovny při řešení těchto nežádouích situacích.
Deskriptory: pojištění zdravotní, pojistné, agenda pojišťovací, zaměstnavatelé, samostatní,
ČR, pojištěnci
Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění / Květoslava Cimlerová, Šárka
Chotěborská.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.9 (2018),
s. 7-12.
Otázky a odpovědi z oblasti nově zavedených dávek nemocenského pojištění - dlohodobého ošetřovného a dávky otcovské dovolené.
Deskriptory: zab. nemocenské, ošetřovné dlouhodobé, podmínky nároku, dovolená otcovská, ČR
Specifická situace studentů v souvislostech zdravotního pojištění / Antonín Daněk.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.9 (2018),
s. 12-15.
V článkujsou uvedeny specifické případy a příklady, kdy je za studenty plátcem pojistného
na zdravotní pojištění stát.
Deskriptory: pojištění zdravotní, studenti, základ vyměřovací, podmínky nároku, ČR, pojistné
"Státní kategorie" zdravotního pojištění v číslech a souvislostech / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.9 (2018), s. 32-34.
Zvyšování platby pojistného státem. Odpočet od dosaženého příjmu zaměstnance. Nekolidující zaměstnání. Osoba, za kterou platí pojistné stát, jako zaměstnanec. Pojistný vztah.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, osoby, pojistné, pojistné-výše, zákonodárství, základ
vyměřovací, zvýšení, zaměstnanci
Příspěvek na péči jako "zvláštní peníze": chápání a užívání příspěvku na péči v
blízkých vztazích / Radka Dudová.
In: Gender a výzkum/ Gender a Research. - ISSN 2570-6578. - Roč.19, č.1 (2018), s. 5881. - lit.
Autorka formou komparace dvou případových studií - osob pečujících o stárnoucí rodiče a
žen pečujících o své děti se zdravotním postižením - zjišťovala, jak oni vnímají situaci v
poskytování příspěvku na péči a transfer peněz, a jak z jejich pohledu tyto transfery ovlivňují rodinné vztahy a neformální nastavení poskytování péče, případně jaké strategie a
techniky používají k oddělování těchto peněz od celkového rozpočtu domácností za účelem
zachování a potvrzení intimity vztahů.
Deskriptory: příspěvek na péči, péče o osobu blízkou, rodina, dávky, služby sociální, kvalita
sociálních služeb, pečovatelé, výzkum, ČR, Mezinárodní, staří, postižení-děti
Evropská unie - nemoc výdělečně činných osob / Antonín Daněk.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.8-9 (2018), s. 32-34.
Placení pojistného na zdravotní pojištění výdělečně činných osob v případě, že pracují v
jiném státě EU než je jejich bydliště.
Deskriptory: pojištění zdravotní, zaměstnanci, samostatní, výplata-způsob, nemocenské,
pojistné, EU, pracovníci migrující
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Odborní asistenti posudkového lékaře v praxi LPS ČSSZ / Miroslav Bosák.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.8-9 (2018), s. 35-36.
Informace o nové pracovní pozici v struktuře lékařské posudkové služby - odborný asistent
posudkového lékaře. Požadavky na jejich vzdělání a stručný popis náplně práce.
Dosstupné
z:
https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/BD6AB636-3545-40E3-967AC8588715B819/23656/NP_8_9_2018_str_35_36pdf.pdf
Deskriptory: služba posudková, lékařství posudkové, ČR, pracovníci, správa
Zaměstnávání uchazečů o zaměstnání / Antonín Daněk.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.10 (2018), s. 5-10.
Nekolidující zaměstnání. Povinnost vůči úřadu práce. Podpora v nezaměstnanosti. Vyměřovací základ. Oznamovací povinnost. Evidence na úřadu prápce po část kalendářního
měsíce. Nekorektní jednání zaměstnance. Příjem zúčtovaný po skončení zaměstnání. Odstupné. Ukončení zaměstnání nebo podnikání.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, uchazeči o práci, zaměstnanost, pojistné, základ vyměřovací, úřady práce, ukončení zaměstnání, kompenzace
Některé chyby zaměstnavatele při plnění oznamovací povinnosti / Antonín Daněk.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.10 (2018), s. 11-13.
Zaměstnanec neoznámí zaměstnavateli vznik nároku na platbu pojistného státem. Zaměstnavatel opomene oznámit zdravotní pojišťovně "státní kategorii". Uplatnění odpočtu
od dosaženého příjmu (příklad). Lhůty pro uložení pokuty.
Dostupné
z:
https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/66BFFF4B-4535-45E4-823BC50DCAE1AEA2/24029/NP_10_2018_11_14.pdf
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, zaměstnavatelé, informace
Odvod pojistného a minimální mzda / Antonín Daněk.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.8-9 (2018), s. 23-31.
Deskriptory: mzda minimální, pojistné, pojištění zdravotní, základ vyměřovací, výpočet,
agenda pojišťovací, ČR, zaměstnavatelé
Zdravotní pojištění - specifické situace při placené pojistného zaměstnavatelem
v příkladech / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.10 (2018), s. 29-31.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, zaměstnavatelé, základ vyměřovací, pojistné-výše,
výpočet, informace
Evropská unie a ukončení pojištění v zahraničí / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.10 (2018), s. 32-34.
Výkon výdělečné činnosti v zahraničí. Dlouhodobý pobyt v zahraničí. Postup po návratu z
ciziny. Formuláře pro českou zdravotní pojišťovnu.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, EU, pracovníci v zahraničí
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ÚRAZOVÉ ZABEZPEČENÍ
Poškození pracovním úrazem pobírající rentu už nebudou tratit na zvyšování minimální mzdy / Richard W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.8-9 (2018), s. 63-67.
Dostupné
z:
https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/BD6AB636-3545-40E3-967AC8588715B819/23659/NP_8_9_2018_str_63_67.pdf
Deskriptory: ČR, zab. úrazové, ztráta na výdělku, právo pracovní, mzda minimální, řízení
soudní

ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI
Podpora v nezaměstnanosti. Aktuální judikatura Nejvyššího správního soudu /Jaroslav Stádník , Petr Kieler.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.10 (2018), s. 41-45.
Rozsudek sp. zn. 1 Ads 159/2018, ze dne 9.8.2018.
Deskriptory: ČR, zab. v nezaměstnanosti, zákonodárství, řízení soudní

SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Na nové projekty Evropského sboru solidarity je vyčleněno 44 milionů eur.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.9 (2018), s. 8. - obr.
Evropská komise vyzvala k předkládání návrhů projektů v rámci Evropského sboru solidarity. Do vybraných projektů se mohou zapojit mladí lidé z Evropy i mimo ni. Podrobnější
informace o projektech.
Deskriptory: EU, solidarita, projekty, financování, činnost dobrovolná, mládež
Studijní program zaměřený na právo a odborná způsobilost sociálního pracovníka
/Zbyněk Vočka.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.6, č.15 (2018), s. 10-12.
Úvaha o ustanovení zákona o sociálních službách, které vymezuje požadavky na odbornou
způsobilost pro výkon povolání sociálního pracovníka, zejména v oblasti práva.
Deskriptory: práce sociální, pracovníci sociální, vzdělání dosažené, právo, služby sociální,
vzdělávání, ČR
Účinná spolupráce sociálních pracovníků obecního úřadu a sociální služby domov
se zvláštním režimem / Daniela Lusková, Marek Šimůnek.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.6, č.15 (2018), s. 13-14.
Příspěvek představuje konkrétní kazuistiku, jejíž podstatou je řešení obtížné životní situace
klienta sociální práce ve spolupráci sociálních pracovníků obecního úřadu a sociální služby
domov se zvláštním režimem.
Deskriptory: práce sociální, služby sociální, obce, pracovníci sociální, ústavy, řízení, osoby
obtížně umístitelné, ČR
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Vysoká škola politická a sociální v Praze (1945-1949) / Monika Pailová.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.6, č.15 (2018), s. 18-20.
Formou historického výzkumu je popsán vznik, studium a zánik první vysoké čkoly na
českém území, jejímž posláním bylo vychovávat a vzdělávat sociální pracovníky pro výkon
jejich profese.
Deskriptory: práce sociální, školství sociální, historie, pracovníci sociální, ČR
Ohlédnutí za školami sociální práce / Markéta Vlková.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.6, č.15 (2018), s. 20-21.
Školy sociální práce se uskutečňují v rámci projektu MPSV "Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II". Autorka příspěvku popisuje své postřehy a zkušenosti z
účasti na v pořadí už čtvrté Škole.
Deskriptory: pracovníci sociální, vzdělávání-výcvik, práce sociální, ČR, projekty, MPSV
Aktuality MPSV ČR v oblasti sociálního bydlení a sociálního začleňování z hlediska
sociální práce / Marcela Brodilová, Martina Šnejdrlová, Veronika Halámková.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.6, č.15 (2018), s. 22-23.
Základní informace o metodických a analytických materiálech MPSV, které by měly usnadnit výkon sociální práce v oblasti sociálního bydlení a sociálního začleňování.
Deskriptory: práce sociální, bydlení sociální, vyloučení sociální, ČR, informace
Etablování profesionální sociální práce v rámci sociální politiky podniků na území
Čech a Moravy / Marie Špiláčková.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.5 (2018), s. 5-18. - lit.
Text zachcuje vývoj podnikové sociální práce na území Čech a Moravy v letech 1921 až
1992. Publikuje výsledky historického výzkumu dosud nezpracovaného tématu.
Deskriptory: práce sociální, politika sociální, podniky malé a střední, výzkum, historie, ČR
Propojení americké a československé sociální práce na území Čech v letech 19181936 prostřednictvím aktivit Alice Masarykové / Pavla Kodymová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.5 (2018), s. 19-34. - lit.
Článek přináší nové poznatky o vzdělávání v sociální práci a profesionalizaci sociální práce
v období první Československé republiky.
Deskriptory: práce sociální, školství sociální, pracovníci sociální, historie, ČR
Prínos Ústavu M. R. Štefánika ku vzdelávaniu sociálnych pracovníkov na Slovensku / Jana Levická.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.5 (2018), s. 35-51. - lit.
Článek přináší informace o událostech spojených se vznikem a rozvojem Ústavu M. R.
Štefánika, činnost kterého je spojena se začátky vzdělávání v sociální práci na Slovensku.
Vyvrací některé omyly týkající se Ústavu, které jsou uváděny v publikacích zabývajících se
historii vzdělávání v sociální práci v Československu.
Deskriptory: práce sociální, pracovníci sociální, školství sociální, historie, SR
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POSTIŽENÍ OBČANÉ
V Komenského ulici / Zdeněk Jirků.
In: MŮŽEŠ. - ISSN 1213-8908. - č.10 (2018), s. 12-14.
Informace o chráněném bydlení a sociálně-terapeutických dílnách pro mentálně poškozené
v středisku Diakonie v Terezíně.
Celé číslo dostupné z: http://www.muzes.cz/casopis/archiv/2018/rijen-2018/
Deskriptory: postižení mentálně, bydlení chráněné, organizace neziskové, rehabilitace pracovní, ČR, služby sociální, práce chráněná
Právní jednání osob, které nemohou číst nebo psát aneb Jak na to (nejen pro
poskytovatele sociálních služeb) / Petr Mach.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.10 (2018), s. 13-15.
Deskriptory: ČR, postižení, postižení mentálně, právo občanské

STAŘÍ LIDÉ
Nejde jen o miliardy / Zdeněk Jirků.
In: MŮŽEŠ. - ISSN 1213-8908. - č.10 (2018), s. 6-8.
Sociální politika Prahy 5. Pečovatelské a odlehčovací služby.
Celé číslo dostupné z: http://www.muzes.cz/casopis/archiv/2018/rijen-2018/
Deskriptory: služby sociální, staří, stárnutí, služba pečovatelská, regiony, ČR
Dlouhodobá zdravotně-sociální péče o seniory v kontextu využití institutu dříve
vysloveného přání / Marie Macková.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.6, č.15 (2018), s. 15-16.
Informace o zákonu o zdravotních službách, zejména o části týkající se postavení pacienta
a jiných osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, jehož součástí jsou i ustanovení týkající se dříve vysloveného přání (předem vyslovený souhlas nebo nesouhlas s
poskytováním zdravotních služeb v případě těžce nemocných pacientů). Kritický pohled na
některé jeho části z pohledu sociálního pracovníka.
Deskriptory: staří, péče sociálně zdravotní, ústavy, práce sociální, pracovníci sociální, péče
dlouhodobá, péče zdravotní, závislost, ČR
Jeden den v životě pečovatelky: placená péče o seniory perspektivou pečujících
/Tereza Hronová, Adéla Souralová.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.12, č.5 (2018), s. 2-8. - lit.
Článek poskytuje vhled do privátního sektoru péče o seniory z hlediska těch, které péči
poskytují a odpovídá na otázku, jak chápou pečovatelky svou roli v terénní pečovatelské
péči jako poměrně nové služby v oblasti sociálních služeb. Text vychází z etnografického
výzkumu, který zahrnoval pozorování a neformální rozhovory s pečovatelkami i pečujícími.
Deskriptory: staří, pečovatelé, péče sociální nestátní, služby sociální, práce sociální, výzkum, pracovníci sociální, ČR, vztahy pracovní
Senioři ohrožení násilím v rodině / Ludmila Čírtková.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.10 (2018), s. 6-12. - lit.
Možnosti včasného rozpoznávání závažných případů násilí na seniorech.
Deskriptory: ČR, staří, násilí v rodině, prevence
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PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY
Zamyšlení nad syndromem zavržení rodiče / Romana Rogalewiczová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.9 (2018), s. 7-13.
Deskriptory: ČR, rodina, právo rodinné, rodičovství, rozvody
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích / Věra Hrouzková.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.9 (2018),
s. 2-7.
Pracovněprávní problematika rodičů z hlediska zaměstnavatele - pracovní volno při narození dítěte, zákaz výpovědi během mateřské a rodičovské dovolené, přestávky ke kojení,
práce přesčas, návrat z rodičovské dovolené, vysílání na pracovní cesty, úprava pracovní
doby, doprovod dítěte do zdravotnického zařízení.
Deskriptory: právo pracovní, výhody zaměstnanecké, matky, otcové, doba pracovní, podmínky pracovní, ČR
Rodinné právo veřejné v judikatuře Ústavního soudu (1.) / Lenka Pekařová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.9 (2018), s. 18-23. Pokrač.
Problematika odnětí nezletilého dítěte z péče matky a odevzdání do ústavní péče.
Deskriptory: ČR, právo rodinné, rodina problémová, řízení soudní, výchova mimo vlastní
rodinu
Nepotřebujeme při doprovázení pěstounů regulace? / Zdeněk Kašpárek.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.6, č.15 (2018), s. 5-7.
Úloha tzv. pověřených doprovázejících osob (právnických i fyzických osob pověřených krajskými úřady výkonem sociálně-právní ochrany v oblasti náhradní rodinné péče).
Deskriptory: péče pěstounská, ochrana sociálně-právní, děti, péče náhradní rodinná, poradenství, ČR, práce sociální, pěstouni
Může nebo musí manželka znát příjem svého manžela? / Ladislav Jouza.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.10 (2018), s. 28-29.
Dostupné
z:
https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/66BFFF4B-4535-45E4-823BC50DCAE1AEA2/24031/NP_10_2018_28_29.pdf
Deskriptory: ČR, manželství, příjmy, právo občanské
Rodinné právo veřejné v judikatuře Ústavního soudu (2.) / Lenka Pekařová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.10 (2018), s. 16-18.
Pěstounská péče, osvojení a přemístění dítěte podle Haagské úmluvy.
Deskriptory: ČR, péče pěstounská, řízení soudní, adopce, právo rodinné
Rozdělení domácí práce a hodnocení jeho spravedlnosti v České republice: existují rozdíly mezi manželskými a nesezdanými páry? / Jana Klímová Chaloupková.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288. - Roč.54, č.4
(2018), s. 593-623. - lit., tab.
Článek si klade za cíl na základě využití českých dat z výzkumu ISSP (International Social
Survey Programme) z let 2002 a 2011/2012 systematicky prozkoumat vztah mezi rozdělením domácí práce a hodnocením jeho spravedlnosti v různých partnerských kontextech a
případné proměny vnímání rozdělení domácí práce v ČR v posledním desetiletí.
Deskriptory: rodina, soužití nesezdané, práce domácká, muži, ženy, ČR, sociologie rodiny,
šetření
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Individuální plán ochrany dítěte / Jana Hanzlíková.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.6, č.15 (2018), s. 17.
Na dotaz, jak postupovat v případě, že pověřená osoba nemá při uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče k dispozici individuální plán ochrany dítěte, odpovídá J. Hanzlíková,
náměstkyně pro řízení sekce správních činností a sociální politiky MPSV
Deskriptory: děti, ochrana sociálně-právní, péče pěstounská, ČR

SPOLEČENSKY NEPŘIZPŮSOBENÍ OBČANÉ
13. mezinárodní výzkumná konference o bezdomovectví / Olga Nešporová.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.12, č.5 (2018), s. 28-29.
Informace o konferenci.
Deskriptory: bezdomovci, konference, Mezinárodní, výzkum, VÚPSV

CIZINCI
The Unbearable Lightness of Moving: Czech Migrants Making a Home (or Not) in
the UK [Nesnesitelná lehkost pohybu: Čeští migranti vytváří domov (nebo ne) ve
Velké Británii] / Kristýna Janurová.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288. - Roč.54, č.3
(2018), s. 315-341. - lit.
Tento článek vychází z rozvíjející se tradice transnacionalizmu ve výzkumu migrace, který
zvažuje migranty "vytvářející domov" v jejich hostitelských společnostech i jejich trvající
napojení k místům původu jako paralelní procesy. Zkoumá faktory, které ovlivňují simultánní vyjednávání "příslušnosti" migrantů v domácí a hostitelské společnosti. Tato otázka
je obzvláště významná v "likvidním" kontextu volné mobility v rámci EU. Analýza je založena na částečně strukturovaných hloubkových rozhovorech uskutečněných v letech 20142016 se 41 českými migranty, kteří se přestěhovali do Spojeného království v letech 19902015. Na základě stávajícího výzkumu migrace ze střední a východní Evropy článek ukazuje, že navzdory různorodým trajektoriím se většina respondentů snaží o "zakotvené"
životy s rodinou a předvídatelnou budoucností. Jejich smysl "sounáležitosti" je ovlivněn
jejich důvody pro příchod a pobyt ve Velké Británii, ale především tím, zda bylo rozhodnutí
migranta zůstat dobrovolné nebo závislé. Ukazuje se, že také aspekty migrační situace
jedince a jeho osobní charakteristiky strukturují sounáležitost migranta. Koncepce "skoku
víry" je představena za účelem zachycení úlohy vědomého závazku usídlit se v hostitelské
zemi jak fyzicky, tak i mentálně, a tedy znovu získat "kontrolu" nad svou migrační trajektorií v případech, kdy rozhodnutí zůstat nebylo učiněno nezávisle.
Dostupné Z. https://doi.org/10.13060/00380288.2018.54.3.409
Deskriptory: ČR, V. Británie, osoby migrující, migrace, dráhy životní, VÚPSV
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EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ

Společné jmění manželů a podnikání (1.) / Jana Dvořáková Závodská.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.9 (2018), s. 14-17. Pokrač.
Deskriptory: ČR, podnikání soukromé, manželství, právo občanské, řízení soudní
Společné jmění manželů a podnikání (2.) / Jana Dvořáková Závodská.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.10 (2018), s. 18-22.
Článek se zaměřuje na obchodní závod podle občanského zákoníku.
Deskriptory: ČR, manželství, podnikání soukromé, právo občanské, řízení soudní
Zdaňování odměn členů volebních komisí / Miluše Procházková.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.10 (2018), s. 25-28.
Deskriptory: ČR, daně z příjmu, informace

PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY

Efektivita trhu práce ve světle opatření konceptu flexikurity: příklad České republiky a Švédska v letech 2006-2015 / Marcela Kantová , Šárka Prudká, Markéta Arltová,
Magdaléna Kotýnková.
In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233. - Roč.66, č.4 (2018), s. 411-429. - lit., obr.,
grafy.
Cílem článku je porovnat efektivitu flexikurity v zemi s vhodnými předpoklady pro její
uplatnění, tj. ve Švédsku, se zemí, která nebyla při implementaci konceptu tak úspěšná,
tj. v České republice. Hypotéza stanovená v úvodu článku byla založena na předpokladu,
že flexibilnější trh práce vede k větší efektivitě párování uchazečů o zaměstnání s volnými
pracovními místy. Článek tuto hypotézu nepotvrdil. Porovnání obou zemí ukazuje, že trhy
směřující k větší flexibilitě mohou dosahovat různých výsledků.
Dostupné z: https://www.vse.cz/polek/1222
Deskriptory: trh práce, nezaměstnanost, flexicurity, politika zaměstnanosti, ČR, Švédsko
Součinnost správních orgánů v oblasti zaměstnanosti s dalšími subjekty /Jaroslav
Stádník , Petr Kieler.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.9 (2018), s. 41-45.
Cílem článku je poukázat na některá základní součinnosti ustanovení při výkonu státní
správy zejména v oblasti součinnosti orgánů inspekce práce a úřadu práce.
Deskriptory: ČR, správa veřejná, orgány správní, zaměstnanost, inspekce práce, kontrola,
úřady práce
Je možné odvolat zaměstnance nebo zaměstnankyni z dovolené? / David Vávra.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.9 (2018), s. 48-49.
Deskriptory: ČR, dovolená, zákonodárství, právo pracovní, vztahy pracovní
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Výkladová stanoviska AKV (XXII) / Petr Bukovjan, Bořivoj Šubrt.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.9 (2018), s. 50-54.
Stanoviska přijatá na zasedání Kolegia expertů AKV v Kolíně ve dnech 3. a 4. 11. 2017 III. část.
Deskriptory: ČR, vyjednávání kolektivní, odbory, vztahy industriální
uložené 2192
Problémy při práci na dálku a jejich řešení pro zaměstnance / Marcel Navrátil, Martina Hladká, David Dušánek, Kateřina Duspivová.
Zlín : Trexima, 2017. - 89 s., lit., obr., tab.
Studie přináší ucelený, ale stručný přehled o práci na dálku (resp. z domova)jako jedné ze
stále častějších flexibilních forem práce. Uvádí definici práce na dálku a další klíčové pojmy.
Studie se věnuje vybraným problémům práce na dálku a komentuje je v širším kontextu
digitální společnosti. Věnuje se i tématům, která nebyla v této souvislosti v ČR zatím diskutována - environmentálním benefitům práce na dálku, generačním rozdílům nebo genderové problematice. Uvádí výsledky výzkumu mezi českými zaměstnavateli. Přináší zahraniční příklady legislativy řešící flexibilní práci (příklady z Velké Británie, Nizozemska a
Austrálie). Popisuje a vysvětluje související českou legislativu.
Deskriptory: ČR, flexibilita pracovní, telework, definice, terminologie, práce domácká, bariéry, zaměstnavatelé, pracovníci domáčtí, práce netypická, gender, skupiny věkové, zákonodárství, právo pracovní, podmínky pracovní, Mezinárodní
Rozvázání pracovního poměru pro zdravotní nezpůsobilost a nárok na dvanáctiměsíční odstupné - část II. / Richard W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.8-9 (2018), s. 8-11.
Deskriptory: ukončení zaměstnání, stav zdravotní, kompenzace, náhrada mzdy, řízení soudní, právo pracovní, dohody, ČR, služba posudková
Vnitřní předpisy zaměstnavatele / Ladislav Jouza.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.8-9 (2018), s. 53-55.
Zákoník práce opravňuje zaměstnavatele k tomu, aby upravoval práva zaměstnanců vlastním vnitřním předpisem, který rozšiřuje práva zaměstnanců nad zákonné meze. Jedná se
zejména o mzdová a platová práva zaměstnanců, poskytování pracovního volna, náhradu
mzdy za první tři dny pracovní neschopnosti, delší dovolenou nad zákonem stanovený rozsah a pod.
Deskriptory: podmínky pracovní, právo pracovní, zaměstnavatelé, zaměstnanci, výhody,
dovolená, odměňování, ČR
Rodičům s malými dětmi, kteří marně hledají práci, věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.9 (2018), s. 3., obr.
Informace o projektech cílených na podporu rodičů po rodičovské dovolené.
Deskriptory: ČR, práce-matky, matky, politika zaměstnanosti, sladění pracovního a rodinného života, projekty, návrat do práce, úřady práce
Nové pojmy v zákoně o zaměstnanosti / Olga Bičáková.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.8-9 (2018), s. 59-62.
Deskriptory: ČR, zaměstnanost, zákonodárství, definice, informace, uchazeči o práci, neschopnost pracovní, práce chráněná, práce-postižení
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Příbramský projekt generační výměny podpořil už přes 130 lidí.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.9 (2018), s. 3. - obr.
Deskriptory: ČR, úřady práce, politika zaměstnanosti, projekty, flexibilita pracovní, uchazeči o práci, pracovníci starší
Výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte má jasná pravidla / Olga Bičáková.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.9 (2018), s. 4. - obr.
Deskriptory: ČR, práce-děti, zaměstnanost, zákonodárství, děti, umělci, sport
Nemáte práci a chcete začít podnikat? S rozjezdem živnosti může pomoci příspěvek od Úřadu práce / Olga Bičáková.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.9 (2018), s. 4. - obr.
Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa. Překlenovací příspěvek. Podpora pro osoby se zdravotním postižením.
Deskriptory: ČR, politika zaměstnanosti, úřady práce, podnikání soukromé
Agenturní zaměstnávání je pod pravidelnou kontrolou orgánů inspekce práce
/Martin Melecký.
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.9 (2018), s. 7. - obr.
Deskriptory: ČR, agentury práce, inspekce práce, kontrola
Diskriminace v přístupu k zaměstnání / Petr Polák.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.6, č.15 (2018), s. 7-9.
Na konkrétním případu je popsán doporučený postup sociálních pracovníků při řešení situace, kdy je uchazeč o práci odmítnut zaměstnavatelem.
Deskriptory: diskriminace pracovní, zaměstnavatelé, uchazeči o práci, práce sociální, ČR
Zvlášť hrubé porušení pracovní kázně a trestní oznámení na zaměstnance /Richard
W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.10 (2018), s. 20-23.
Dostupné
z:
https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/66BFFF4B-4535-45E4-823BC50DCAE1AEA2/24030/NP_10_2018_20_23.pdf
Deskriptory: ČR, právo pracovní, poměr pracovní, ukončení zaměstnání, právo trestní
Příplatky za práci přesčas, ve svátek, v noci, v sobotu a neděli, za rozdělenou
směnu / Alena Chládková.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.10 (2018), s. 21-24.
Deskriptory: ČR, právo pracovní, mzdy, odměňování, práce přesčasová, informace
Chystáte se na úřad práce? / Olga Bičáková.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.10 (2018), s. 24-27.
Žádost, doklady, údaje. Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. Podpora v nezaměstnanosti. Ukončení zaměstnání "z vážných důvodů". Výpočet podpory, podmínky,
splatnost.
Deskriptory: ČR, úřady práce, informace, uchazeči o práci, zab. v nezaměstnanosti-dávky,
výpočet, podmínky nároku
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Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality / Jiří Salač, Michal Dvořák.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.10 (2018), s. 16-20.
Povinné náležitosti pracovní smlouvy. Některé další aspekty pracovní smlouvy, které jsou
v praxi často předmětem nejasností či nesprávné aplikace.
Deskriptory: ČR, právo pracovní, poměr pracovní, vztahy pracovní, dohody
Snížení základní sazby zahraničního stravného / Petr Bukovjan.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.10 (2018), s. 46-47.
Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 30.5.2018, sp. zn. 21 Cdo 4469/2017.
Deskriptory: ČR, náhrady cestovní, řízení soudní, výpočet
Výkladová stanoviska AKV (XXIII.) / Petr Bukovjan, Bořivoj Šubrt.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.10 (2018), s. 50-54.
Stanoviska přijatá na zasedání Kolegia expertů AKV ve Škodě Auto, Mladá Boleslav, dne
7.3.2018.
Deskriptory: ČR, vyjednávání kolektivní, dohody, vztahy industriální, doba pracovní
Labour Market in the Czech Republic: DSGE Approach [Trh práce v České republice: DSGE přístup] / Martin Železník.
In: Národohospodářský obzor. - ISSN 1213-2446. - Roč.18, č.3 (2018), s. 225-259. - lit.,
obr., tab., příl.
Tento článek se zabývá srovnáním dvou verzí modelu DSGE, doplněných třením trhu práce,
založeným na různých použitých datech. Předkládá také historický šokový rozklad pproměnných trhu práce, který poskytuje vysvětlení vývoje na českém trhu práce, který je
považován za nejúčinnější trh práce v Evropě za poslední roky s nejnižší mírou nezaměstnanosti.
Deskriptory: ČR, trh práce, modelování, ukazatele, teorie
Vliv počtu nezaopatřených dětí na rozsah a cenu poskytovaných rekvalifikačních
kurzů v Jihomoravském kraji / Jiří Vyhlídal , Blanka Plasová.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.12, č.5 (2018), s. 9-16. - lit.
Pohled na rekvalifikační kruzy v Jihomoravském kraji zaměřený na rozdíly mezi ženami a
muži i s ohledem na jejich pečovatelské závazky. Analýza kurzů genderovou optikou indikuje rozdíly, které mohou ženy na trhu práce znevýhodňovat. Výsledky naznačují, že program rekvalifikačních kurzů není implementován způsobem, který by zaručoval všem uchazečům a uchazečkám rovné zacházení.
Deskriptory: politika zaměstnanosti, rekvalifikace, ženy, muži, gender, rovnost, ČR, regiony, VÚPSV, trh práce, rodičovství
Příspěvky od Úřadu práce pro osoby samostatně výdělečně činné v roce 2018 /
Olga Bičáková.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.12, č.5 (2018), s. 25-28.
Deskriptory: samostatní, trh práce, podnikání soukromé, politika zaměstnanosti, dávky,
úřady práce, práce-postižení, ČR, podmínky nároku
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PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK
Závodní stravování z pohledu pracovního práva / Bořivoj Šubrt.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.9 (2018), s. 17-19.
Poskytování závodního stravování zaměstnavatelem buď odběrem jídel ve vlastním zařízení nebo prostřednictvím stravenek.
Deskriptory: stravování, péče o pracovníky, právo pracovní, výhody zaměstnanecké, zaměstnavatelé, ČR
Stravování zaměstnanců / Miluše Procházková.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.9 (2018), s. 20-23.
Otázky a odpovědi týkající se konkrétních případů podmínek poskytování příspěvku na
stravování zaměstnavatelem.
Deskriptory: stravování, výhody zaměstnanecké, zaměstnavatelé, ČR
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní. Závodní stravování / Růžena Klímová.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.9 (2018),
s. 16-21.
Deskriptory: výhody zaměstnanecké, stravování, financování, podmínky nároku, ČR
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v zodpovědné firmě. XXII. Odborně
způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik / Dana Žaková.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - ISSN 1211-9482. - Roč.21, č.9 (2018),
s. 25-28.
Deskriptory: bezpečnost práce, prevence, řízení personální, kontrola, podmínky pracovní,
zaměstnavatelé, inspekce práce, ČR
Jak rozvíjet měkké dovednosti / Jan Urban.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.9 (2018), s. 35-40.
Deskriptory: ČR, řízení personální, zdroje lidské, motivace, metody
Průměrný výdělek a peněžité vyrovnání z konkurenční doložky / Petr Bukovjan.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.9 (2018), s. 46-47.
Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 24.4.2018, sp. zn. 21 Cdo 5432/2017.
Deskriptory: ČR, ukončení zaměstnání, kompenzace, vztahy pracovní, řízení soudní
Narovnání neplatného rozvázání pracovního poměru a podpora v nezaměstnanosti / Richard W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.8-9 (2018), s. 56-58.
Deskriptory: ČR, ukončení zaměstnání, řízení soudní, zab. v nezaměstnanosti, uchazeči o
práci, kompenzace, právo pracovní
Šikana a obtěžování zaměstnanců na pracovišti / Marie Janšová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.10 (2018), s. 9-15.
Šikana, mobbing, bossing a další nežádoucí projevy chování na pracovišti. Povinnosti zaměstnavatelů a možnosti obrany zaměstnanců.
Deskriptory: ČR, perzekuce na pracovišti, vztahy pracovní, kvalita pracovního života, harašení, diskriminace pracovní, právo pracovní, zákonodárství
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Jak lépe nakládat s časem organizace / Jan Urban.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.66, č.10 (2018), s. 35-40.
Deskriptory: ČR, řízení personální, organizace práce, kontrola
Sociokulturní přístup managementu k etickému podnikání / Marek Merhaut.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.12, č.5 (2018), s. 18-25. - lit.
Článek přináší výsledky výzkumu základních postojů zaměstnanců nadnárodních firem k
etickému chování managementu a nastavení firemní kultury, ve které pracují. Primárně se
věnuje sektoru služeb.
Deskriptory: řízení, zdroje lidské, řízení personální, podmínky pracovní, psychologie práce,
vztahy industriální, ČR, odpovědnost sociální, výzkum, zaměstnanci, manažeři

RŮZNÉ
Kolik z nás je spokojeno se svým zaměstnáním?
In: Práce a sociální politika. - ISSN 0049-0962. - Roč.15, č.9 (2018), s. 6. - obr.
Z výsledků šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (červen 2018) vyplynulo, že více
než tři pětiny pracujících je spokojeno se svým zaměstnáním. Více než tři čtvrtiny hodlají
setrvat v současném zaměstnání, pouze 16% uvažuje o odchodu.
Deskriptory: ČR, šetření, mínění veřejné, uspokojení z práce
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ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Introduction: Quantifying and reporting social security obligations [Úvod: Kvantifikování a vykazování závazků sociálního zabezpečení] / Assia Billig, Simon Brimblecombe, Jean-Claude Ménard.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč.71, č.3 (2018), s. 5-12.
- lit.
V kontextu rostoucí transparentnosti návrhu a financování systému sociálního zabezpečení
se klíčovou otázkou stalo posuzování finančních dopadů slibů, které byly dány stávajícím
a budoucím důchodcům důchodového systému sociálního zabezpečení. Tento úvodní článek diskutuje význam této problematiky, včetně důsledků pro pojistné matematiky, tvůrce
politik a další zúčastněné strany, a poté shrnuje šest věcných článků, které obsahuje toto
speciální otázku. Tyto články odrážejí různá hlediska, ale i různé zkušenosti a prostředí což je hodnotným příspěvkem k této důležité debatě. Tento úvod také stanovuje kontext
pro čtenáře - zajistit, aby technické aspekty souboru článků byly zvažovány v širším rámci
poskytování a financování sociálního zabezpečení.
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/issr.12175
The special issue addresses the topic of the actuarial and financial reporting of social security obligations.
Deskriptory: Mezinárodní, zab. sociální, financování, matematika pojistná, správa
Measuring and reporting obligations of social security retirement systems: Actuarial perspectives [Měření a vykazování závazků důchodových systémů sociálního
zabezpečení: Pojistně matematické pohledy] / Barbara D’ambrogi, Ola Brown, Robert
L. Brown.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč.71, č.3 (2018), s. 1325. - lit., obr.
Článek je založen na dokumentu, který vychází z principů Mezinárodního aktuárské asociace (International Actuarial Association - IAA) a obsahuje komentář k měření a vykazování závazků/povinností důchodových systémů sociálního zabezpečení (social security
retirement systems - SSRSs) a návrhy vhodných požadavků na zveřejnění, pro posouzení
národních a mezinárodních organizací, když vyvíjejí standardy vykazování, pokud jde o
SSRSs. Článek argumentuje, že metoda měření a vykazování závazků by měla být v souladu s finanční bází SSRSs.
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/issr.12176
The special issue addresses the topic of the actuarial and financial reporting of social security obligations.
Deskriptory: Mezinárodní, zab. sociální, důchod starobní, financování, matematika pojistná, správa
Discussing accrued-to-date liabilities [Diskuse o časově rozlišených závazcích]
/Mitchell Wiener, Philip Stokoe.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč.71, č.3 (2018), s. 2748. - lit., obr., tab.
Mezinárodní statistická komunita má rostoucí zájem o závazky penzijních systémů a systémů sociálního zabezpečení. Systém národních účtů 2008 vyzývá země, aby poskytly podrobné informace o důchodech v doplňkové tabulce. Manuál MMF rovněž podporuje vykazování rozvah veřejného sektoru jako součást vládního dluhu a Evropská unie požaduje,
aby všechny členské státy EU kompilovaly odhady časově rozlišených závazků (accruedto-date liabilities - ADL) pro všechny důchody, včetně důchodů veřejného sektoru a schémat sociálního zabezpečení. Článek začíná přezkoumáním současných požadavků, rozdílů
a nejednoznačností ve stávajících účetních a pojistně-matematických standardech. Zaznamenává příležitosti pro "účetní arbitráž", kdy země mohou poskytovat podobné dávky v
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jiné formě, aby předešly zařazení těchto důchodových závazků do vládní rozvahy a/nebo
se vyhnuly požadovanému zveřejnění důchodových závazků. Tento článek dospívá k závěru, že ADL má pro sociální zabezpečení a vládou financované důchodové programy malý
nebo žádný význam, neposkytuje žádné informace o fiskální udržitelnosti důchodových
programů země a neposkytuje žádné užitečné informace pro srovnání penzijních plánů
mezi zeměmi. Článek konstatuje, že výdaje na důchody jako procento HDP jsou pravděpodobně jedinou nejlepší mírou pro mezinárodní porovnání.
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/issr.12177
The special issue addresses the topic of the actuarial and financial reporting of social security obligations.
Deskriptory: Mezinárodní, důchod starobní, zab. důchodové, matematika pojistná, financování, výdaje, statistika, organizace mezinárodní
Accounting for social benefits: The search for a past event [Účtování sociálních
dávek: hledání minulé události] / Paul Mason.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč.71, č.3 (2018), s. 7380. - lit., obr.
Tento článek vysvětluje roli Mezinárodního výboru účetních standardů pro veřejný sektor
(International Public Sector Accounting Standards Board - IPSASB) při stanovování účetních standardů pro veřejný sektor a řádného procesu, který je dodržován při stanovování
těchto standardů.
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/issr.12180
The special issue addresses the topic of the actuarial and financial reporting of social security obligations.
Deskriptory: Mezinárodní, zab. sociální, financování, matematika pojistná, správa
Measuring and reporting the actuarial obligations of the Canada Pension Plan
[Měření a vykazování pojistně-matematických závazků kanadského důchodového
programu] / Assia Billig, Jean-Claude Ménard.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč.71, č.2018 (2018), s.
49-71. - lit., tab.
Procesy používané při hodnocení finanční udržitelnosti kanadského penzijního plánu (CPP)
a odpovídající vykazování jsou mezinárodně uznávány jako "nejlepší osvědčené postupy".
V souvislosti s mezinárodní a multidisciplinární diskusí o nejvhodnější metodě měření a
vykazování aktiv a závazků sociálního zabezpečení nabízejí zkušenosti a praxe Kanady řadu
důležitých politických ponaučení.
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/issr.12178
The special issue addresses the topic of the actuarial and financial reporting of social security obligations.
Deskriptory: Kanada, zab. důchodové, zab. sociální, financování, matematika pojistná
Towards a fair assessment of social security liabilities under pay‐ as‐ you‐ go
and partially funded schemes [Směrem ke spravedlivému posouzení závazků sociálního zabezpečení v rámci průběžně (pay‐ as‐ you‐ go) a částečně financovaných programů] / Anne Drouin, Pierre Plamondon, Cristina Lloret.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč.71, č.3 (2018), s. 81103. - lit., obr., tab.
Tento článek poskytuje náhled do metodologických a měřicích úvah a problémů z pohledu
pojistné matematiky a politiky sociálního zabezpečení s odkazem na pojistně-matematické
ocenění práce provedené v posledním období. Jeho cílem je podpořit globální diskusi za
účelem zlepšení transparentnosti vykazování finančních závazků systémů sociálního zabezpečení spojených se závazky založenými na zaměstnanosti (příspěvkovými), jelikož
často vláda garantuje dodržování pravidel financování sociálního zabezpečení, jako jsou
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pay‐ as‐ you‐ go a částečně financované přístupy. Článek podporuje angažovanost pojistně matematické profese s odborníky v oblasti národních účtů a statistik veřejných financí s cílem poskytnout lepší pokyny národním vládám pro prezentaci spravedlivého a
přesného obrazu finanční situace jejich systémů sociálního zabezpečení.
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/issr.12181
The special issue addresses the topic of the actuarial and financial reporting of social security obligations.
Deskriptory: Mezinárodní, zab. sociální, financování, matematika pojistná, plánování sociální, zab. důchodové, výdaje, statistika, organizace mezinárodní
Reporting the pension obligations of social security schemes: An EU perspective
[Vykazování důchodových závazků systémů sociálního zabezpečení: perspektiva
EU] / Costas Stavrakis.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč.71, č.3 (2018), s. 105123. - lit., obr., tab., příl.
Členské státy EU mají velmi různorodé důchodové systémy sociálního zabezpečení s
ohledem na typy nabízených programů/dávek, jejich redistribuční rysy, jakož i metody a
zdroje financování. Rovněž úloha státu při zajišťování starobního důchodu se v rámci EU
značně liší. Podle rámce evropského systému národních a regionálních účtů 2010 jsou
důchodové závazky systémů sociálního zabezpečení EU nyní vykazovány v doplňkové tabulce 29, založené na metodě časově rozlišených závazků. Taková metoda neumožňuje
posoudit finanční udržitelnost systémů sociálního zabezpečení. Cílem tohoto článku je navrhnout, jak zvýšit transparentnost a mezinárodní srovnatelnost výsledků uvedených v
tabulce 29 na úrovni EU zveřejněním dodatečných informací vhodných pro hodnocení finančního stavu příspěvkových důchodových systémů sociálního zabezpečení, které by zohlednily nejen přijatý způsob financování, ale také typ poskytovaných dávek. Z politického
hlediska by takové dodatečné informace zajistily, že v EU nebudou podporovány žádné
určité typy systémů sociálního zabezpečení a že se zvýší jasnost a účinnost úlohy státu při
financování důchodového systému sociálního zabezpečení.
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/issr.12182
The special issue addresses the topic of the actuarial and financial reporting of social security obligations.
Deskriptory: EU, zab. sociální, financování, matematika pojistná, zab. důchodové

SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY

Social and Caring Professions in European Welfare States: Policies, Services and
Professional Practices [Sociální a pečovatelské profese v evropských sociálních
státech: Politiky a praxe v oblasti sociálních služeb] / Björn Blom, Lars Evertsson,
Marek Perlinski. - Bristol : Policy Press, 2017. - 288 s. - Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijsw.12329.
Rec. na: LORENZ Walter. - In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866.
- Roč.27, č.3 (2018). - s. 317-318.
Deskriptory: EU, služby sociální, pečovatelé, služba pečovatelská, staří, stát sociální, pracovníci sociální
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uložené 2191
Challenges in long-term care in Europe: A study of national policies 2018 [Výzvy
v dlouhodobé péči v Evropě: Studie o národních politikách 2018] / Slavina Spasova,
Rita Baeten, Stéphanie Coster, Dalila Ghailani, Ramón Pena-casas, Bart Vanhercke.
Brussels : European Commission, 2018. - 59 s., lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-92-7987174-0.
Tato souhrnná zpráva, kterou vypracoval hlavní tým Evropské sítě pro sociální politiku
(European Social Policy Network - ESPN), popisuje národní opattření v oblasti dlouhodobé
péče ve 35 evropských zemích se zaměřením na uspořádání dlouhodobé péče pro seniory
(65 let a více). Analyzuje čtyři hlavní výzvy, které jsou společné všem evropským zemím:
přístup a přiměřenost poskytování dlouhodobé péče, kvalita formální domácí péče i residenčních služeb, zaměstnávání neformálních pečovatelů a finanční udržitelnost národních
systémů dlouhodobé péče. Zpráva dospěla k závěru, že 35 zemí, zahrnutých pod ESPN,
bude i nadále čelit významným problémům v systémech dlouhodobé péče, a dává řadu
doporučení, která je pomohou překonat.
Dostupné
17.9.2018
z:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8128&furtherPubs=yes (published on: 07/09/2018)
Deskriptory: EU, Mezinárodní, péče dlouhodobá, systém, služby sociální, staří, závislost,
pečovatelé, kvalita, financování, výdaje, pomoc sociální v rodině, příspěvek na péči, služba
pečovatelská, zařízení sociálních služeb, standardy, definice, ukazatele
uložené 2195
Counselling Services for Family Carers in Europe [Poradenské služby pro rodinné
pečovatele v Evropě] / Maike Merkle.
Frankfurt a.M. : Institute for Social Work and Social Education, 2018. - 23 s., lit., obr. (Working Paper No. 18).
Tato pracovní zpráva poskytuje přehled poradenských služeb a poradenských struktur v
oblasti věku a péče ve Švédsku, Rakousku, Francii a Skotsku (jako součásti Spojeného
království). Výzkum se zaměřuje na opatření a nabídky pro cílovou skupinu "rodinných
pečovatelů". K dispozici je krátký úvod do systému péče v každé jednotlivé zemi a také
jeden příklad osvědčených postupů. Následně je pracovní zpráva strukturována podle následujících typů poradenství: 1) poskytování informací a (psychosociální) poradenství a 2)
poskytování vvýcvikových a vzdělávacích nabídek rodinným pečovatelům. Nabídky a
opatření mají za cíl pomoci pečovatelům poskytováním informací a poradenství orientovaných na potřeby a také posilováním jejich kompetencí.
Dostupné 2.10.2018 z: https://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/en
Deskriptory: Švédsko, Rakousko, Francie, V. Británie, pečovatelé, pomoc sociální v rodině,
služby, poradenství, informace, vzdělávání-výcvik
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PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY
Families with young children in times of economic downturn: Implications for social work practice [Rodiny s malými dětmi v dobách hospodářského poklesu:
Důsledky pro praxi sociální práci] / Freya Geinger, Griet Roets, Michel Vandenbroeck.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.27, č.3 (2018), s.
270-281. - tab.,příl.
Belgická studie umožňuje kritické a důkladné pochopení důsledků hospodářského poklesu
a nezaměstnanosti pro rodiny s malými dětmi (0-3 let).
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijsw.12296
Deskriptory: Belgie, krize ekonomická, rodina, chudoba, vyloučení sociální, spravedlnost
sociální, děti, nezaměstnanost
Attitudes towards childcare policies, policy feedback and path dependency: Czech
Republic contrasted to Norway [Postoje k politikám péče o děti, zpětné vazby a
cesty závislosti: Česká republika v kontrastu s Norskem] / Tomáš Sirovátka, Jana
Válková.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.27, č.3 (2018), s.
282-293. - tab.,lit.
Tento článek informuje o trendech v politikách péče o děti, postoji veřejnosti k genderové
rovnosti na trhu práce, postavení pracujících matek a o modelech zaměstnanosti žen v
Norsku a České republice v letech finanční krize i mimo ni.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijsw.12303
Deskriptory: ČR, Norsko, politika populační, zaměstnanost, gender, zařízení péče o děti,
zařízení předškolní, matky, VÚPSV, práce-ženy, práce-matky, krize ekonomická
Dental healthcare utilisation among young adults who were in societal out-ofhome care as children: A Swedish National Cohort Study [Stomatologická péče u
mladých dospělých, kteří byli vychováváni mimo vlastní rodinu: Švédská národní
kohortní studie] / Marie Berlin, Frida Lundgren, Gunilla Klingberg, Anders Hjern, Bo Vinnerljung, Andreas Cederlund, Tita Mensah.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.27, č.4 (2018), s.
325-336, tab.,obr.,příl., lit.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12334
Součást speciálně zaměřeného čísla, které je věnováno zdravotní péči dětí vychovávaných
mimo vlastní rodinu.
Deskriptory: Švédsko, výchova mimo vlastní rodinu, péče náhradní rodinná, péče zdravotní, děti, stav zdravotní
uložené 2196
Towards an Equal Partnership in Families. How European States Promote Father
Involvement in Family Work [Směrem k rovnému partnerství v rodinách. Jak
evropské státy podporují zapojení otce do rodinné práce] / Sören Hoyer.
Frankfurt a.M. : Institute for Social Work and Social Education, 2018. - 75 s., obr.
Otázkou, jak sladit rodinu a práci, se rodiny v Evropě musí zabývat každý den. Součástí
problému je rovnoměrnější rozdělení rodinných povinností a výdělečné činnosti mezi partnery. V současné době mnozí muži chtějí strávit více času se svými dětmi a mít větší podíl
na rodinných povinnostech. Toto je oblast, kde může sociální politika hrát podpůrnou roli.
Mnohé evropské země poskytují pobídky na podporu přerozdělování rodinných povinností,
jejichž cílem je změnit způsob sdílení úkolů mezi partnery. V centru jednání na zasedání
odborníků proto byly následující otázky: 1. Jaká opatření a nástroje účinně podporují větší
zapojení otců do rodinných povinností? 2. Jaké nástroje již byly v různých evropských stá-
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tech zavedeny, aby aktivně podporovaly zapojení a účast otců v rodinné práci? Tato dokumentace představuje klíčové výsledky dvoudenního workshopu a reflektuje různé oblasti
diskuse. Důraz byl kladen na otcovské (placené) dovolené. Diskutoané problémy zahrnovaly nepřevoditelnou rodičovskou dovolenou vyčleněnou pro otce, zvýšenou flexibilitu v
modelech rodičovské dovolené, otcovskou dovolenou v době narození dítěte a finanční pobídky pro gender rovnoměrné rozdělení převoditelné rodičovské dovolené. Role zaměstnavatelů v tomto kontextu a otázka, jak dosáhnout dlouhodobých změn v tradičních genderspecifických rolích, byly také účastníky intenzivně diskutovány.
Dostupné 2.10.2018 z: https://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/en
European Expert Meeting on 29 and 30 May 2017, Berlin.
Deskriptory: EU, rodina, sladění pracovního a rodinného života, otcové, dovolená rodičovská, dovolená otcovská, gender, rovnost, práce neplacená
Children and young people with intellectual disability in residential childcare:
Prevalence of mental health disorders and therapeutic interventions [Děti a mládež s mentálním postižením v ústavní péči: Prevalence poruch duševního zdraví
a terapeutické intervence] / Alba Áquila-otero, Carla Gonzáles-garcia, Amaia Bravo,
Susana Lázaro-visa, Jorge F. Del Valle.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.27, č.4 (2018), s.
337-347, tab.,lit.
Součást speciálně zaměřeného čísla, které je věnováno zdravotní péči dětí v ústavním zařízení.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijsw.12351
Deskriptory: Španělsko, péče náhradní rodinná, výchova mimo vlastní rodinu, ústavy, péče
zdravotní, děti, psychiatrie, psychologie dítěte, postižení mentálně, postižení-děti, stav
zdravotní
Social service systems for vulnerable children and families in low- and middleincome countries: Establishing definitions and key components [Systémy sociálních služeb pro zranitelné děti a rodiny v zemích s nízkými a středními příjmy:
Stanovení definic a klíčových složek] / Thomas M. Crea, Andrew D. Reynolds, Kelley
Mccreeny Bunkers, Caroline M. Bishop.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.27, č.3 (2018), s.
305-315. - tab.,lit.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijsw.12306
Deskriptory: Mezinárodní, z. rozvojové, děti, rodina, ochrana sociálně-právní, politika sociální, služby sociální
uložené 2197
Father Involvement in Family Work: How European States Promote Equal Partnership in Families [Zapojení otce do rodinné práce: Jak evropské státy podporují
rovné partnerství v rodinách] / Sören Hoyer, Nele Reich, Lena Reinschmidt.
Frankfurt a.M. : Institute for Social Work and Social Education, 2018. - 20 s., lit.
Jednou z důležitých otázek v německé debatě o rodinné politice je jak dosáhnout rovnějšího
partnerství v oblasti sladění rodinného a pracovního života. Cíl poskytovat otcům "více času
pro rodinu" získává stále větší význam pro politickou agendu v celé Evropě. Zde se jedná
o problematiku přerozdělování rodinné práce mezi partnery: na jedné straně povzbuzování
a podpora aktivní role otců v rodinné práci a na druhé straně ulehčit od rodinné práce
matkám a umožnit jim snadnější výkon výdělečného zaměstnání. Rodičovská dovolená je
jeden nástroj rodinné politiky, který umožňuje více času pro rodinu. Dává rodičům zákonné
právo být mimo práci s ochranou před propuštěním a v ideálním případě s náhradou ztraceného platu. V této zprávě budou zodpovězeny následující otázky na základě konkrétních
příkladů v osmi evropských státech (SRN, Estonsko, Island, Norsko, Rakousko, Švédsko,
Slovinsko a ČR): 1. Jaká politická opatření a nástroje účinně podporují větší zapojení otců
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do rodinné práce? 2. Jaké nástroje již byly v evropských zemích již zavedeny, aby aktivně
podporovaly zapojení otců do rodinné práce?
Dostupné 2.10.2018 z: https://www.beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/en
Deskriptory: EU, SRN, Estonsko, Island, Norsko, Rakousko, Švédsko, Slovinsko, ČR, rodina, gender, rovnost, sladění pracovního a rodinného života, dovolená rodičovská, dovolená otcovská, práce neplacená, kompenzace
Health problems and healthcare needs among youth in Swedish secure residential care [Zdravotní problémy a potřeby zdravotní péče mezi mládeží v ústavní
péči
ve
Švédsku]
/
Bo
Vinnerljung,
Stefan
Kling,
Anders
Hjern.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.27, č.4 (2018), s.
348-357, tab.,lit.
Součást speciálně zaměřeného čísla, které je věnováno zdravotní péči dětí v ústavním zařízení.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12333
Deskriptory: Švédsko, výchova mimo vlastní rodinu, zařízení péče o děti, ústavy, děti, stav
zdravotní, péče zdravotní
Gender aspects of health-related quality of life of youth in secure residential care
in Sweden [Genderové aspekty zdravotní kvality života mládeže v ochranné ústavní péči ve Švédsku] / Anders Hjern, Luis Rajmil, Stefan Kling, Bo Vinnerljung.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.27, č.4 (2018), s.
358-363, tab.,lit.
Součást speciálně zaměřeného čísla, které je věnováno zdravotní péči dětí v ústavním zařízení.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijsw.12342
Deskriptory: Švédsko, výchova mimo vlastní rodinu, děti problémové, ústavy, zařízení péče
o děti, stav zdravotní, péče zdravotní, gender
Children placed in alternate care in Norway: A review of mental health needs and
current official measures to meet them [Děti umístěné v náhradní péči v Norsku:
Přehled potřeb duševního zdraví a aktuální oficiální opatření k jejich dosažení]
/Stine Lehmann, Nanna S. Kayed.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.27, č.4 (2018), s.
364-371. - lit.
Součást speciálně zaměřeného čísla, které je věnováno zdravotní péči dětí v ústavním zařízení.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijsw.12323
Deskriptory: Norsko, výchova mimo vlastní rodinu, zařízení péče o děti, stav zdravotní,
péče zdravotní, děti ohrožené, diagnostika, psychiatrie, psychologie, zdraví duševní

The English system for ensuring health care and health monitoring of looked after
children [Anglický systém pro zajištění zdravotní péče a sledování zdravotního
stavu dětí v náhradní péči] / Doug Simkiss, Renu Jainer.
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In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.27, č.4 (2018), s.
372-380, tab.,obr.,lit.
Součást speciálně zaměřeného čísla, které je věnováno zdravotní péči dětí v ústavním zařízení.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijsw.12317
Deskriptory: V. Británie, výchova mimo vlastní rodinu, zařízení péče o děti, péče pěstounská, péče zdravotní, děti, stav zdravotní
The role of care coordination and out-of-home placement in youth dental and vision care visits [Úloha koordinace stomatologické a oftalmologické péče o děti v
náhradní rodinné péči v USA] / Bethany R. Lee, John A. Cosgrove.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.27, č.4 (2018), s.
388-396, tab.,lit.
Součást speciálně zaměřeného čísla, které je věnováno zdravotní péči dětí v ústavním zařízení.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijsw.12327
Deskriptory: USA, výchova mimo vlastní rodinu, zařízení péče o děti, děti, stav zdravotní,
péče zdravotní

CIZINCI
uložené 2190
Triple Disadvantage? A first overview of the integration of refugee women [Trojitá nevýhoda? První přehled integrace žen uprchlic] / Thomas Liebig, Kristian Rose
Tronstad.
Paris : OECD Publishing, 2018. - 37 s., lit., obr., tab., příl. - (OECD Social, Employment
and Migration Working Papers, No. 216)
45 % uprchlíků v Evropě jsou ženy, přesto je jen málo známo o výsledcích jejich integrace
a specifických problémech, jimž čelí. Tato zpráva shrnuje předchozí výzkum o integraci
uprchlic žen, a to ve srovnání s muži uprchlíky a dalšími imigrantkami. Poskytuje také nové
komparativní důkazy z vybraných evropských a mimoevropských zemí OECD. Ženy
uprchlice čelí řadě konkrétních integračních problémů spojených s horším zdravotním stavem a nižším vzděláním a výsledky na pracovním trhu ve srovnání s muži uprchlíky, kteří
jsou ve srovnání s jinými migrujícími skupinami již znevýhodněni. Vykazují také vrchol
plodnosti v roce po příjezdu. Velká část pochází ze zemí, kde je gender nerovnost vysoká
a zaměstnanost žen má nízkou tendenci. Existuje však jen malá korelace mezi ukazateli,
jakými jsou genderové rozdíly v participaci a zaměstnanosti v původní a hostitelské zemi,
což naznačuje, že otázky integrace lze řešit nástroji politiky zaměstnanosti a vzdělávací
politiky hostitelské země. Zpráva také shledává, že budování základních dovedností z hlediska dosaženého vzdělání a jazykového vzdělávání hostitelské země má vysoký přínos,
pokud jde o zlepšení výsledků na trhu práce. Zdá se, že strukturované integrační programy,
jako jsou programy ve skandinávských zemích, jsou cennou investicí.
Dostupné 11.9.2018 z: https://www.oecd-ilibrary.org/employment/triple-disadvantage_3f3a9612-en (published on: 30 Aug 2018).
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, cizinci, ženy, osoby migrující, integrace, gender
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PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY
uložené 2187
OECD Employment Outlook 2018 [Výhled zaměstnanosti OECD 2018].
Paris : OECD Publishing, 2018. - 293 s., lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-92-64-30179-5.
Vydání za rok 2018 hodnotí trendy a perspektivy trhu práce v zemích OECD. Kapitola 1
prezentuje nedávný vývoj na trzích práce. Růst mezd zůstává navzdory poklesu nezaměstnanosti pomalý. Kapitola 2 se zabývá poklesem podílu práce a ukazuje, že to částečně
odráží vznik "hvězdných" firem. Kapitola 3 zkoumá úlohu institucí kolektivního vyjednávání
z hlediska výkonnosti trhu práce. Kapitola 4 zkoumá úlohu politiky usnadňující přechod na
nová pracovní místa pracovníkům, kteří přijdou o práci z ekonomických důvodů. Kapitola
5 analyzuje přístup uchazečů o zaměstnání k dávkám v nezaměstnanosti a ukazuje, že
většina uchazečů o zaměstnání nepobírá podporu v nezaměstnanosti. Kapitola 6 zkoumá
důvod, proč se během pracovního života zvyšuje rozdíl v pracovních příjmech mezi ženami
a muži. Statistická příloha.
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, trh práce, zaměstnanost, ukazatele, produktivita práce,
mzdy, kvalifikace odborná, vyjednávání kolektivní, nerovnost, flexibilita pracovní, politika
zaměstnanosti, služby zaměstnanosti, návrat do práce, zab. v nezaměstnanosti, podmínky
nároku, nezaměstnanost, muži, ženy, skupiny věkové, vzdělání dosažené, zaměstnání na
zkrácený úvazek, zaměstnání dočasné, nezaměstnanost dlouhodobá, náklady práce, statistika
uložené 2188
International Migration Outlook 2018 [Výhled v oblasti mezinárodní migrace pro
rok 2018].
Paris : OECD Publishing, 2018. - 407 s., obr., tab., příl. - ISBN 978-92-64-30195-5.
42. vydání této roční publikace OECD analyzuje nedávný vývoj migračních pohybů a politik
v zemích OECD a ve vybraných nečlenských zemích. Kapitola 1 poskytuje široký přehled
nedávných trendů v mezinárodních migračních tocích a politikách. Kapitola 2 se zabývá
důkladnou analýzou situace zaměstnanosti přistěhovalců a zdůrazňuje významné změny v
politikách, které podporují integraci imigrantů a jejich dětí. Kapitola 3 zkoumá dopad nedávného přílivu uprchlíků do evropských zemí na trh práce. Poskytuje posouzení potenciálního dopadu nedávného přílivu uprchlíků na populaci v produktivním věku a na pracovní
sílu evropských zemí do roku 2020 s přihlédnutím ke specifičnosti uprchlíků a jejich interakcí s trhem práce. Kapitola 4 se zaměřuje na problematiku nelegálního zaměstnávání
cizích pracovní. Poskytuje také určité důkazy o rozsahu a charakteristice tohoto fenoménu
v zemích OECD. Vzhledem k nedostatku údajů v této oblasti je přesná kvantifikace problematická. Proto se většinou zaměřuje na politická opatření zavedená zeměmi OECD za
účelem prevence, kontroly a sankcionování nelegálního zaměstnávání zahraničních pracovníků. Rovněž se diskutuje o obecnějších politických opatřeních pro omezení neformálního zaměstnávání a nelegální migrace. V kapitole 5 jsou uvedeny stručné poznámky a
statistiky týkající se jednotlivých zemí o vývoji v oblasti mezinárodních migračních pohybů
a politik v zemích OECD v posledních letech. Statistická příloha obsahuje široký výběr nedávných a historických statistik o tocích imigrantů; žádosti o azyl; cizí populace; a naturalizaci.
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, migrace, osoby migrující, politika migrační, cizinci, rodina, integrace, trh práce, zaměstnanost skrytá, statistika
uložené 2189
Taxing Wages 2016-2017 [Zdanění mezd 2016-2017].
Paris : OECD Publishing, 2018. - 592 s., obr., tab., příl. - ISBN 978-92-64-29716-6.
Tato roční publikace uvádí podrobnosti o daních placených z mezd v zemích OECD. Zahrnuje daně z příjmů fyzických osob a příspěvky na sociální zabezpečení hrazené zaměstnanci, příspěvky na sociální zabezpečení a daně ze mzdy placené zaměstnavateli a
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peněžité dávky získané pracujícími rodinami. Ukazuje, jak jsou tyto daně a dávky vypočítávány v každé členské zemi, a zkoumá, jakým způsobem ovlivňují příjmy domácností.
Výsledky také umožňují kvantitativní mezinárodní srovnání nákladů práce a celkovou daňovou a dávkovou pozici jednotlivých osob a rodin na různých úrovních výdělků. Publikace
uvádí průměrné a marginální efektivní daňové sazby na náklady práce pro osm různých
typů domácností, které se liší podle úrovně příjmů a složení domácností. Publikace obsahuje speciální charakteristiku nazvanou "Rozdíly v disponibilních příjmech domácností s
dětmi a bez dětí".
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, daně z příjmu, pojistné, náklady práce, domácnosti,
příjmy, statistika
uložené 2193
New tasks in old jobs: Drivers of change and implications for job quality [Nové
úkoly ve starých zaměstnáních: Určující faktory změn a důsledky pro kvalitu
práce] / Martina Bisello, Enrique Fernández-macías, Martin Eggert Hansen.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - Dublin : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2018. - 19 s., lit., obr., tab.
- ISBN 978-92-897-1727-4.
Tato přehledová zpráva shrnuje výsledky 20 případových studií, které se zabývají nedávnými změnami v obsahu úkolů pěti výrobních povolání v důsledku takových faktorů
jako jsou digitální transformace, globalizace a offshoring, rostoucí poptávka po vysokých
standardech kvality a udržitelnosti. Rovněž se zabývá některými důsledky z hlediska kvality
pracovních míst a pracovního života. Celkově zpráva upozorňuje na to, jak mohou kvalitativní kontextové informace doplnit stávající kvantitativní údaje a nabídnout bohatší pochopení změn v obsahu a povaze pracovních míst.
Dostupné 17.9.2018 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/newtasks-in-old-jobs-drivers-of-change-and-implications-for-job-quality (published on: 06
September 2018).
Deskriptory: EU, kvalita pracovního života, vztahy industriální, sladění pracovního a rodinného života, průmysl
uložené 2194
Burnout in the workplace: A review of data and policy responses in the EU [Vyhoření na pracovišti: Přehled údajů a politických reakcí v EU] / Christine Aumayrpintar, Catherine Cerf, Agnes Parent-thirion.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - Dublin : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2018. - 39 s., lit., obr., tab.,
příl. - ISBN 978-92-897-1730-4.
Tato zpráva se a základě národního výzkumu zabývá mírou vyhoření, kterou zažívají pracovníci v EU. Jako výchozím bodem se zpráva zabývá otázkou, zda je vyhoření považováno
za zdravotní nebo pracovní problém. Poté zkoumá pracovní determinanty spojené s vyhořením a zkoumá dopady vyhoření, včetně psychosociálních a fyzických pracovních faktorů,
intenzity práce a organizace práce. Rovněž přezkoumává národní strategie a politiky týkající se této problematiky, zapojení sociálních partnerů do současné debaty i současně probíhající preventivní činnosti.
Dostupné 17.9.2018 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/burnout-in-the-workplace-a-review-of-data-and-policy-responses-in-the-eu
(published on: 10 September 2018)
Deskriptory: EU, podmínky pracovní, bezpečnost práce, doba pracovní, zdraví duševní,
psychologie práce, organizace práce, dialog sociální, prevence
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Contextualising institutional complementarity. How long-term unemployment
depends on employment protection legislation, active labour market policies and
the economic climate [Kontextualizace institucionální komplementarity. Jak dlouhodobá nezaměstnanost závisí na právních předpisech týkajících se ochrany zaměstnanosti, aktivní politiky trhu práce a ekonomickém klimatu] /Luc Benda, Ferry
Koster, Romke Van Der Veen.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.27, č.3 (2018), s.
258-269, tab.,obr.,lit.
Studie zkoumala, zda a jak aktivní politika trhu práce (APTP) a ochrana zaměstnanosti
vzájemně reagují s ohledem na dlouhodobou nezaměstnanost. Za účelem zlepšení analytické jasnosti byly rozlišeny dva typy APTP, a to programy odborné přípravy a zaměstnanosti. S využitím údajů o 20 evropských zemích za období 16 let výsledky ukazují, že
ochrana zaměstnanosti zmírňuje vztah mezi programy zaměstnanosti a dlouhodobou nezaměstnaností.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijsw.12307
Deskriptory: EU, politika zaměstnanosti, nezaměstnanost dlouhodobá, výzkum
uložené 2198
Employment and working conditions of selected types of platform work [Zaměstnanost a pracovní podmínky vybraných typů platformní práce] / Willem Pieter
De Groen, Zachary Kilhoffer, Karolien Lenaerts, Irene Mandl.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - Dublin : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2018. - 77 s., lit., obr., tab.,
příl.
(Research
Report)
ISBN
978-92-897-1749-6.
Platformní práce je forma zaměstnání, která využívá online platformu, aby odpovídala nabídce a poptávce po placené práci. V Evropě je platformní práce v měřítku stále malá, ale
rychle se rozvíjí. Typy práce nabízené prostřednictvím platforem se stále zvyšují, stejně
jako výzvy pro stávající regulační rámce. Tato zpráva zkoumá pracovní podmínky a podmínky zaměstnání tří nejběžnějších typů platformní práce v Evropě. Pro každý z těchto
typů Eurofound posuzuje fyzické a sociální prostředí, autonomii, zaměstnanecký status a
přístup k sociální ochraně, výdělky a zdanění na základě rozhovorů s platformními pracovníky. Tento přehled je doplněn srovnávací analýzou regulačních rámců platných pro platformní práci v 18 členských státech EU. Zabývá se zaměstnaneckým postavením pracovníků, formálními vztahy mezi klienty, pracovníky a platformami a organizací a zastoupením
pracovníků a platforem.
Dostupné 10.10.2018 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/employment-and-working-conditions-of-selected-types-of-platform-work (published on: 24
September 2018)
Deskriptory: EU, práce netypická, digitalizace, vztahy pracovní, podmínky pracovní, podmínky zaměstnání, pracovníci, příjmy, ochrana sociální
uložené 2199
Developments in collectively agreed pay 2000-2017 [Vývoj kolektivně dohodnutých platů 2000-2017] / Christine Aumayr-pintar, Karel Fric.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - Dublin : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2018. - 36 s., lit., obr., tab.,
příl.
(Research
Report)
ISBN
978-92-897-1750-2.
Tato zpráva zkoumá vývoj kolektivně dohodnutých platů ve spojení s vývojem skutečné
kompenzace ("mezd") a produktivity práce v reálných podmínkách. Týká se to jak dlouhodobějšího pohledu (od počátku roku 2000 do roku 2017), tak i krátkodobého pohledu se
zaměřením na výsledky posledních kol vyjednávání v letech 2016-2017, stejně jako vývoje
vyjednávaných platů ve veřejném sektoru. Ve většině zemí s dostupnými údaji (14 členských států EU) došlo od počátku roku 2000 k pozitivnímu posunu mezd, což naznačuje,
že skutečné mzdy rostly více, než kolektivně dohodnuté platy. Zatímco růst kolektivně
dohodnutých platů získal většinou na síle v roce 2017, v důsledku míry inflace se to často

29

neprojevilo v reálném růstu. Ve skutečnosti 6 z těchto 14 zemí dokonce reálně zaznamenalo pokles v kolektivně dohodnutých platech.
Dostupné 10.10.2018 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/developments-in-collectively-agreed-pay-2000-2017 (published on: 10 October 2018)
Deskriptory: vyjednávání kolektivní, smlouvy kolektivní, mzdy, příjmy, vztahy industriální,
mzda minimální, podmínky pracovní, sektor veřejný, produktivita práce
uložené 2200
Joint Employment Report 2018 [Společná zpráva o zaměstnanosti 2018].
Brussels : European Commission, 2017. - 2018. - 83 s., obr., tab., příl.
Zpráva poskytuje každoroční přehled o klíčovém vývoji v oblasti zaměstnanosti a sociálního
rozvoje v Evropě, reformních opatřeních členských států v souladu s Pokyny pro politiky
zaměstnanosti členských států. Kromě toho zpráva monitoruje výkonnost členských států
ve vztahu k evropskému pilíři sociálních práv. Zpráva o zaměstnanosti je strukturována
takto: Úvodní kapitola (kapitola 1) podává zprávy o hlavním trendech na trhu práce a
sociálních trendech v EU. Kapitola 2 prezentuje hlavní výsledky analýzy sociálních výsledků
souvisejících s evropským pilířem sociálních práv. Kapitola 3 obsahuje podrobný popis klíčových ukazatelů jednotlivých zemí a politik implementovaných členskými státy, které se
týkají pokynů pro politiky zaměstnanosti.
Dostupné 10.10.2018 z: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1290&langId=en
Deskriptory: EU, trh práce, politika zaměstnanosti, chudoba, vyloučení sociální, reforma,
zaměstnanost, mzdy, vzdělávání-výcvik, nezaměstnanost mládeže, gender, zab. v nezaměstnanosti, dávky, poměr náhradový, služby zaměstnanosti, podmínky pracovní, rovnost, ukazatele, statistika
uložené 2201
Organised Decentralisation of Collective Bargaining: Case studies of Germany,
Netherlands and Denmark [Organizovaná decentralizace kolektivního vyjednávání: Případové studie Německa, Nizozemska a Dánska] / Christian Lyhne Ibsen,
Maarten Keune.
Paris : OECD Publishing, 2018. - 35 s., lit., obr., tab. - (OECD Social, Employment and
Migration
Working
Papers,
No.
217)
Tato zpráva zkoumá různé způsoby tzv. Organizované decentralizace kolektivního vyjednávání v Německu, Nizozemsku a Dánsku. Organizovaná decentralizace probíhá v rámci
odvětvových dohod, které výslovně umožňují stanovení podmínek na podnikové úrovni a
často stanovují určité (minimální) standardy, stejně jako postupy, které je třeba respektovat. Německá decentralizace je založena na svém dvoukanálovém systému a rozsáhlém
využívání otvíracích klauzulí, které umožňují odchýlení pracoviště od odvětvových dohod.
Nizozemská decentralizace je založena na dvoukanálovém systému a rámcových dohodách, které umožňují vyjednávání na podnikové úrovni, pokud jsou dodržovány minimální
podmínky. Dánsko kombinuje jednokanálový systém s rámcovými dohodami stanovujícími
minimální úrovně.
Dostupné 16.10.2018 z: https://www.oecd-ilibrary.org/employment/organised-decentralisation-of-collective-bargaining_f0394ef5-en (published on: 04 Sep 2018)
Deskriptory: SRN, Nizozemí, Dánsko, OECD, vztahy industriální, vyjednávání kolektivní,
standardy pracovní, podmínky pracovní, smlouvy kolektivní
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PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK
uložené 2202
Seven Questions about Apprenticeships: Answers from International Experience
[Sedm otázek o učňovském vzdělávání: Odpovědi z mezinárodních zkušeností].
Paris : OECD Publishing, 2018. - 137 s., lit., obr., tab., příl. - (OECD Reviews of Vocational
Education and Training) - ISBN 978-92-64-30648-6.
Po období relativního zanedbání v mnoha zemích dochází k oživení učňovského vzdělávání
a dalších forem pracovního učení. Stále více je uznávána jejich efektivnost při usnadnění
přechodů ze školy do zaměstnání a přínos ekonomice. Zapojení jednotlivců, zaměstnavatelů, sociálních partnerů a systémů vzdělávání a odborné přípravy do takového vzdělávání
však zůstává významnou výzvou. S ohledem na to publikace vysílá politická poselství jak
navrhnout a zavést vysoce kvalitní učňovské vzdělávání s využitím materiálu z projektu
OECD Vzdělávání založené na práci v odborném vzdělávání a přípravě. Prezentuje odpovědi
na sedm otázek, na které se obvykle ptají vlády a odborníci, kteří chtějí buď zavést nebo
reformovat učňovské systémy pro mladé lidi a/nebo starší pracovníky. Studie stanovuje
principy efektivní praxe tím, že staví na nové analytické práci a příkladech efektivní praxe
z celého světa.
Dostupné 16.10.2018 z: https://www.oecd-ilibrary.org/education/seven-questions-aboutapprenticeships_9789264306486-en (published on: 15 Oct 2018)
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, vzdělávání-výcvik, systém, vzdělávání, učni, zaměstnavatelé, motivace, přechod do zaměstnání
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