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ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ POLITIKA

Sociální soudržnost a blahobyt v Evropě / Georgi Dragolov, Jan Delhey, Klaus Boehnke.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.1 (2019), s. 25-31.
Výzkumná zpráva čerpá z údajů posledních tří zpráv Eurofoundu, týkajících se průzkumů
evropské kvality života společnosti (EQLS), které byly provedeny v letech 2007, 2011 a
2016. Průzkumy informují o postojích a chování evropských občanů krátce před nástupem
globální finanční krize Eurozóny a krátce po vrcholu uprchlické krize.
Deskriptory: EU, úroveň životní, soudržnost sociální, situace sociální, vyloučení sociální,
výzkum, kvalita života, šetření, mínění veřejné
Nestandardní finanční pomoc potřebným ze strany obcí: případová studie vlivu
úředníků na design politiky / Eva M. Hejzlarová.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - Roč.51, č.1 (2019), s. 44-63. - tab.,lit.
Role úředníka - vedoucího sociálního odboru na městském úřadě na proces utváření a
implementace veřejně-politických opatření, jež jdou nad rámec povinností stanovených
zákonným rámcem.
Dostupné z: https://www.sav.sk/journals/uploads/02191344Hejzlarov%C3%A1%2012019.pdf
Deskriptory: ČR, politika sociální, obce, úředníci, potřebnost, teorie, správa veřejná

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Východiska pro diskuzi k revizi systému nepojistných sociálních dávek.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.2 (2019), s. 25-28.
Informace MPSV o jednotlivých nepojistných dávkách, desetiletém vývoji podílu výdajů na
ně v porovnání s HDP a připravované návrhy na jejich revizi.
Deskriptory: zab. sociální, dávky, výdaje, přídavky rodinné, příspěvek rodičovský, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, pomůcky,
nouze hmotná, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc,
ČR, MPSV, rozpočet státní
Rozhodování soudů ve věcech důchodového a nemocenského pojištění v roce
2018 / Andrej Lobotka.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.5 (2019), s. 12-14. - tab.
Deskriptory: ČR, zab. sociální, zab. důchodové, zab. nemocenské, řízení soudní
eSlužby ČSSZ určené zaměstnavatelům / Karel Milbach.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.5 (2019), s. 15-20. - obr.
Deskriptory: ČR, zab. sociální, správa, zaměstnavatelé, e-government
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DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
Evidenční listy důchodového pojištění / Ivana Madarová, Lenka Vlková Šárová.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.3 (2019), Speciál s. I-XII. - tab.,obr.
Deskriptory: ČR, zab. důchodové, informace, základ vyměřovací, doba pojištění, příjmy
Důchodové pojištění v ČR spolu s modelovými výpočty starobního důchodu přiznaného v roce 2019 / Jiří Vopátek.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.4 (2019), s. 11-17. - tab.
Deskriptory: ČR, zab. důchodové, výpočet, důchod starobní, základ vyměřovací, výše, modelování, příjmy
Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění / Ivana Madarová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.4 (2019), s. 7-18. - tab.,obr.
Vzorové příklady.
Deskriptory: ČR, zab. důchodové, informace, správa

NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Dlouhodobé ošetřovné - 1. část / Michal Ztratil.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.3 (2019), s. 17-22. Pokrač.
Podmínky nároku na novou dávku nemocenského pojištění jsou uvedeny na konkrétních
příkladech.
Deskriptory: ČR, ošetřovné dlouhodobé, podmínky nároku, zákonodárství, péče o osobu
blízkou
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.3 (2019), s. 46-49.
Jak má pojištěnec postupovat, když je účast na zdravotním pojištění "přerušena" z titulu
nevykonávání zaměstnání nebo podnikání, anebo v situaci,k kdy není zaměstnáním nebo
podnikáním řešené zdravotní pojištění. Kdy a za jakých okolností mohou takové situace ve
zdravotním pojištění reálně nastat a kdy naopak pojištění nadále trvá, byť pojištěnec zaměstnání nebo podnikatelskou činnost fakticky nevykonává.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, zaměstnanci, zákonodárství, samostatní, poměr pracovní, pracovníci v zahraničí
Vliv zvyšování důchodů na zdravotní pojštění důchodců / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.3 (2019), s. 49-52.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, důchody-valorizace, důchody-zvýšení, důchodci pracující, samostatní
Pomáhá dlouhodobé ošetřovné v péči o osoby závislé na pomoci? / Zbyněk Vočka,
Kamil Machala.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.3 (2019), s. 9-15.
Deskriptory: ČR, ošetřovné dlouhodobé, podmínky nároku, péče o osobu blízkou, pomoc
sociální v rodině, dávky
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Pracovněprávní vztahy / Antonín Daněk.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.3 (2019), s. 16-20.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, poměr pracovní, zaměstnanci, dohody, vztahy pracovní, souběh
Důchody v souvislostech zdravotního pojištění / Antonín Daněk.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.4 (2019), s. 19-21.
Deskriptory: ČR, důchody, pojištění zdravotní, důchodci pracující, samostatní, pojistné,
důchodci
Dlouhodobé ošetřovné - 2. část / Michal Ztratil.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.4 (2019), s. 25-29.
Doba poskytování dlouhodobého ošetřovného, výše dávky a její výpočet. Nové tiskopisy.
Uplatnění nároku u zaměstnavatele. Postup zaměstnavatele při uplatnění žádosti na dávku.
Prokazování doby poskytování dlouhodobé péče pro nárok na dávku. Ukončení doby poskytování dlouhodobé péče. Odvolání souhlasu. Opětovné zahájení poskytování dlouhodobé péče stejné ošetřované osobě.
Deskriptory: ČR, ošetřovné dlouhodobé, podmínky nároku, výše, zab. nemocenské, dávky,
výpočet, péče dlouhodobá
Zaměstnavatelé a minimum ve zdravotním pojištění / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.4 (2019), s. 30-33.
Problematika je ukázána na příkladech.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, zaměstnavatelé, pojistné, výpočet, minimum, základ
vyměřovací
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.4 (2019), s. 34-36.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, základ vyměřovací, příjmy, ukončení zaměstnání
Specifické situace u neplaceného volna v roce 2019 / Antonín Daněk.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.5 (2019), s. 21-24.
Placení zdravotního pojištění při čerpání neplaceného volna. Uvedeny konkrétní příklady.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, pojistné, zaměstnanci, doba pracovní
Dopady dlouhodobé nepřítomnosti zaměstnance do zdravotního pojištění / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.5 (2019), s. 31-34.
Podmínky placení zdravotního pojištění v případě neomluvené nepřítomnosti zaměstnance
v zaměstnání, vzetí zaměstnance do vazby nebo výkon trestu odnětí svobodu, dlouhodobé
nemoci, práce v zahraničí.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, pojistné, nemocní, pracovníci v zahraničí, zaměstnanci
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DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ
Změny nastavení rodičovského příspěvku v Česku a jejich možný dopad na reprodukční chování / Anna Šťastná.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288. - Roč.55, č.1
(2019), s. 31-60. - lit., obr., tab., příl.
Programy péče o děti jsou jedním z klíčových opatření, která ovlivňují schopnost žen a
mužů sladit pracovní a rodinný život. Jak délka trvání rodičovské dovolené, tak i výše dávky
mají potenciál formovat načasování následného porodu. Významné změny byly zavedeny
do českého systému rodičovských dávek za posledních 10 let, a to jak z hlediska flexibility
systému, tak z hlediska měsíční výše dávky, což poskytlo jedinečnou příležitost ke studiu
vazeb mezi institucionálními podmínkami rodičovství a chováním skutečně zúčastněných
stran. Na základě údajů o porodech z ČSÚ a analytického přístupu paritní kohorty zkoumáme změny v rozestupech druhého a třetího porodu u žen, které měly své první nebo
druhé dítě v letech 1986 až 2013 - a míru třetích porodů v průběhu druhého a třetího roku
po porodu, spolu s poklesem míry druhého a třetího porodu v průběhu čtvrtého roku a
později u matek vystavených změnám v systému rodičovských dávek. Tyto změny v reprodukčním chování se zřetelně shodovaly s pobídkami, které byly od roku 2008 poskytovány formou zvýšené flexibility systému rodičovské dovolené, a autorka tvrdí, že možnost
zvýšení měsíční výše rodičovského příspěvku spolu s flexibilitou jeho využívání přispěla k
těsnějšímu načasování porodů, zejména mezi vzdělanějšími ženami.
Dostupní z: http://sreview.soc.cas.cz/uploads/23ef64bab23a267fff2d6c9eb826b0f15f7d5db2_19-1-03Stastna23.pdfhttp://sreview.soc.cas.cz/uploads/23ef64bab23a267fff2d6c9eb826b0f15f7d5db2_19-103Stastna23.pdf
DOI: https://doi.org/10.13060/00380288.2019.55.1.447
Deskriptory: ČR, politika populační, příspěvek rodičovský, chování demografické, porodnost, vzdělání dosažené, VÚPSV

ÚRAZOVÉ ZABEZPEČENÍ
Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění v komparaci pracovněprávní
a občanskoprávní úpravy / Pavel Klíma.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.5 (2019), s. 14-19.
Deskriptory: ČR, zab. úrazové, choroby z povolání, úrazy pracovní, kompenzace, právo
pracovní, podmínky nároku, právo občanské

ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI
Valorizace maximální podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci od 1. ledna
2019 / Richard W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.2 (2019), s. 29-31.
Deskriptory: ČR, zab. v nezaměstnanosti, zab. v nezaměstnanosti-dávky, rekvalifikace,
dávky, podmínky nároku, uchazeči o práci, valorizace
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SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Nejlepší praxe v podpoře pečujících a seniorů / Hana Roztočilová.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.1 (2019), s. 22-25. - obr.
Záznam z mezinárodní konference, která se konala dne 11. prosince 2018 v pražském
hotelu Holiday Inn.
Deskriptory: ČR, pečovatelé, staří, stárnutí, pomoc sociální v rodině, péče o osobu blízkou,
Mezinárodní, konference, VÚPSV, péče zdravotní domácí
Téma migrace v ČR a sociální pracovníci / Michaela Límová.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.7, č.17 (2019), s. 5-6.
Deskriptory: ČR, práce sociální, cizinci, migrace
Aktualizace doporučeného postupu k problematice opatření omezujících pohyb
osob.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.7, č.17 (2019), s. 7-8.
Doporučený postup je určen pro všechny poskytovatele sociálních služeb, zadavatele a
zřizovatele sociálních služeb, dále i pro opatrovníka a další osoby. Cílem aktualizace, která
proběhla v roce 2018, bylo usnadnění používání paragrafu 89 zákona o sociálních službách.
Deskriptory: ČR, služby sociální, zákonodárství, ústavy, opatrovnictví

Sociální pracovník a vůle klienta / Daniela Lusková, Vendulka Harapesová.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.7, č.17 (2019), s. 21-22.
Deskriptory: práce sociální, služby sociální, kvalita sociálních služeb, opatrovnictví, právo
občanské, práva lidská
Česká sociální práce prestiž nikdy nezíská / Radka Janebová.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.7, č.17 (2019), s. 23-24. - lit.
Deskriptory: ČR, práce sociální, prestiž povolání, pracovníci sociální, politika sociální
Neregistrované "sociální" služby a asistenti sociální péče / Zbyněk Vočka.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.4 (2019), s. 3-6.
Deskriptory: ČR, služby sociální, asistence osobní, pomoc sociální, zneužívání, kontrola
Nadějné vyhlídky? Péče o starší z perspektivy osob pečujících ve formální péči
/Hana Maříková.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.2 (2019), s. 9-14. - lit.
Článek se věnuje problematice péče o starší osoby z pohledu pečujících ve formální péči.
Analýza zkušeností, percepce a reflexe systému péče o starší z pohledu pečovatelů, kteří
vykonávají péči jako své povolání v zaměstnavatelských organizacích poskytujících pobytové či terénní služby v různých krajích ČR, vychází z 27 polostrukturovaných rozhovorů.
Snaží se zodpovědět otázku, jak tito lidé vnímají a hodnotí možnosti a podmínky pro výkon
pečovatelského povolání, co podle nich znamená "dobrá péče" a jaká je jejich preference
péče ve stáří.
Deskriptory: staří, služba pečovatelská, pečovatelé, péče sociálně zdravotní, ústavy, podmínky pracovní, výzkum, uspokojení z práce, ČR, financování, příspěvek na péči
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Posilování odolnosti v praktickém vzdělávání studentů sociální práce / Monika Punová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.19, č.2 (2019), s. 5-20. tab.,obr.,lit.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, vzdělávání, vzdělávání-výcvik, VÚPSV
Vzdělávání v sociální práci ze sociologické perspektivy / Markéta Janíková.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.19, č.2 (2019), s. 43-52. tab.,lit.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, vzdělávání, vzdělávání-výcvik, sociologie
Genderové aspekty v sociální práci s rodinou - implikace pro vzdělávání / Barbora
Gřundělová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.19, č.2 (2019), s. 53-67. - lit.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, rodina, metody, vzdělávání, vzdělávání-výcvik, gender
Profesiogram jako podklad pro konstrukci vzdělávacích programů / Oldřich Matoušek, Kateřina Hejnová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.19, č.2 (2019), s. 106-117.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, vzdělávání, vzdělávání-výcvik, kariéra
profesionální
Zákon o zaměstnanosti v číslech roku 2019 / Olga Bičáková.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.2 (2019), s. 22-24.
Příspěvek informuje o tom, jak se výše průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až
3. čtvrtletí roku 2018 a zvýšení minimální mzdy projeví v aplikaci zákona č. 435/2014 Sb.,
o zaměstnanosti a v poskytování dávek, příspěvků, náhrad a odvodů od 1. ledne 2019.
Deskriptory: mzda minimální, mzda průměrná, dávky, zab. v nezaměstnanosti, kompenzace, politika zaměstnanosti, plnění náhradní, práce-postižení, zákonodárství, výpočet
Potenciál venkova pro praktikování sociálně inkluzivních aktivit / Jakub Husák, Helena Hudečková, Eva Kučerová.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - Roč.51, č.2 (2019), s. 115-136. - tab.,obr.,lit.
Deskriptory: ČR, zemědělci, vyloučení sociální, nerovnost, služby sociální, struktura populace, struktura sociální, procesy sociální, sociologie

POSTIŽENÍ OBČANÉ
Aktuální otázky svépravnosti a opatrovnictví / Barbora Rittichová.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.6, č.16 (2018), s. 15-17.
Aktuality z legislativního procesu směrujícího k řešení otázek veřejného opatrovnictví.
Deskriptory: ČR, opatrovnictví, zákonodárství, financování
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STAŘÍ LIDÉ
Normalita a péče o starého člověka / Daniela Lusková.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.7, č.17 (2019), s. 9-12.
Deskriptory: ČR, staří, služby sociální, ústavy, práva lidská, pracovníci sociální, práce sociální
Adaptační proces na pobytovou službu u seniorů / Zuzana Truhlářová.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.6, č.16 (2018), s. 5-6. - tab.,lit.
Deskriptory: ČR, staří, služby sociální, ústavy, kvalita života, zařízení sociálních služeb
Pečovatelský služba jako jedna z variant pomoci seniorovi v domácím prostředí
/Renata Hejlová.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.6, č.16 (2018), s. 9-12.
Cíle pečovatelské služby jako terénní služby sociální péče, která je definována § 40 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Možná rizika zneužívání pečovatelské služby. Příklad dobré praxe.
Deskriptory: ČR, staří, služba pečovatelská, služby sociální, pečovatelé, pracovníci sociální,
definice, zneužívání
Transformovat domovy pro seniory? Ne, budovat nová zařízení / Ladislav Průša.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.2 (2019), s. 16-18. - tab.,
grafy.
Reakce na názory, že pobytové sociální služby pro seniory je nutné transformovat. Jsou
uvedeny údaje a argumenty, které tento trend kriticky nahlížejí z pohledu možností financovat taková zařízení ze státního rozpočtu i příjmů potencionálních klientů těchto zařízení.
Je uvedeno mezinárodní srovnání dostupnosti pobytových sociálních služeb se situací v
některých evropských zemích.
Deskriptory: staří, péče sociálně zdravotní, péče dlouhodobá, VÚPSV, ČR, reforma, ústavy,
financování
Preference aktivního životního stylu v kontextu věku a míry ekonomického, sociálního a kulturního potenciálu / Marcela Petrová Kafková.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - Roč.51, č.2 (2019), s. 198-218. - obr.,tab.,lit.
Studie se zabývá souvislostmi životního stylu, činností s věkem a mírou ekonomického,
sociálního a kulturního potenciálu.
Deskriptory: ČR, staří, stárnutí aktivní, styl životní, skupiny věkové, sociologie, kvalita života
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PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY
Výživné pro rozvedeného manžela - část II / Richard W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.2 (2019), s. 32-34.
Deskriptory: ČR, manželství, výživné, řízení soudní, rozvody
Prarodičovství v současné české společnosti / Jaroslava Hasmanová Marhánková,
Martina Štípková.
Praha : SLON, 2018. - 232 s.
Rec. na: BYSTRIANSKA Mária. - In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - Roč.51, č.1 (2019). s. 84-87.
Deskriptory: ČR, rodina, rodičovství, solidarita, sociologie
Dítě jako účastník občanského soudního řízení / Romana
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.21, č.3 (2019), s. 1-6.
Deskriptory: ČR, děti, právo občanské, řízení soudní

Rogalewiczová.

OSPOD v roli kolizního opatrovníka a možný střet zájmů / Blanka Vildová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.21, č.3 (2019), s. 7-11.
Deskriptory: ČR, opatrovnictví, ochrana sociálně-právní, děti, řízení soudní
Je zvýšená ochrana nezletilých dětí nutná? / Věra Novotná.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.21, č.3 (2019), s. 17-20.
Článek je věnován otázkám kyberšikany a sextingu.
Deskriptory: ČR, ochrana sociálně-právní, děti, mládež, internet
Zkušenosti kurátora pro mládež s kyberkriminalitou (3.) Sebepoškozování - trend
posledních let / Jiří Kafka.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.21, č.3 (2019), s. 20-22.
Deskriptory: ČR, děti, mládež, internet, kriminalita, ochrana sociálně-právní
Nové parametry nejen exekučních srážek ze mzdy / Richard
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.3 (2019), s. 3-8. - tab.
Deskriptory: ČR, mzdy, zaměstnanci, výživné

W.

Fetter.

Exekuce pro dluhy na výživném na děti odebráním řidičského oprávnění / Richard
W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.3 (2019), s. 37-40.
Deskriptory: ČR, výživné, právo občanské, řízení soudní
Návrh změn v oblasti odměňování pěstounů příbuzenských a profesionálních
/Lenka Šilhánková, Daniela Lusková.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.7, č.17 (2019), s. 16-18. - obr.
Aktuální situace v oblasti náhradní rodinné péče a příbuzenské pěstounské péče. Kazuistiky
z praxe zaměřené na "odměnu pěstouna".
Deskriptory: ČR, péče pěstounská, dávky pěstounské péče, pěstouni, odměňování, zákonodárství, výchova mimo vlastní rodinu
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Manuál zavádění interdisciplinární spolupráce při řešení rodičovského konfliktu:
Desatero zavádění Cochemského modelu / Martina Cirbusová, Robin Brzobohatý.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.21, č.4 (2019), s. 1-7.
Cochemský model popisuje interdisciplinární spolupráci všech profesí a institucí, účastnících se rozvodového řízení. Všichni účastníci sporu, právní zástupci, odbory péče o děti,
soud a soudní znalci se snaží rodiče dovést k dohodě ohledně péče o jejich děti, kterou
rodiče sami nebo s jejich pomocí sestaví, oba ji akceptují a následně dodržují. Příspěvek je
základním desaterem, odkazem k principům a hodnotám, na kterých tento model stojí.
Deskriptory: rodina problémová, psychologie, ochrana sociálně-právní, děti, poradenství,
ČR, rozvody, řízení soudní, právo rodinné
Program v režimu sociálně-právní ochrany dětí / Zuzana Gheza, Adéla Schwarzová.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.6, č.16 (2018), s. 13-14.
Článek představuje nový nástroj při práci s ohroženým dítětem. Specifikace a zapojení
cílové skupiny. Rozdíly mezi sociálně aktivizační službou a programem v režimu SPOD.
Možnosti spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí s důrazem na uchopení kontrolního prvku.
Deskriptory: ČR, ochrana sociálně-právní, děti, rodina ohrožená, děti ohrožené
Obavy a těžkosti rané fáze rodičovství: Zjištění longitudinálního výzkumu prvorodičů / Olga Nešporová.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288. - Roč.55, č.1
(2019), s. 3-30. - lit.
Článek se zaměřuje na obavy českých nastávajících rodičů a jejich následné životní obtíže.
Kvalitativní longitudinální metodika byla použita ke studiu rodičovských zkušeností za dobu
přibližně čtyř let. Byly provedeny tři vlny semi-strukturovaných rozhovorů se šestnácti rodičovskými páry s dvojím příjmem, kteří měli své první dítě v roce 2011 nebo 2012. Z
analýzy 93 rozhovorů vyplynulo, že obavy rodičů se týkaly především péče o děti, placené
práce, volného času, vztahů a zdraví. Skutečné zkušenosti s obtížemi v těchto oblastech
často uváděli různí respondenti z těch, kteří je očekávali. Teorie intenzivního mateřství byla
využita k tomu, aby podtrhla těžké nároky a odpovědnost současných rodičů a obtíže, které
doprovázejí využití přístupu zaměřeného na dítě. Velké nároky na péči o děti, které pociťují
matky, které dodržovaly model intenzivního mateřství, byly uváděny jako potíže v každodenním životě rodičovských párů; otcové si hlavně stěžovali na nedostatek odpočinku a
kvalitní čas se svými partnery.
Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/uploads/de0917344178f3ec6ca184ef3de4e2c530f81d8d_19-1-02Nesporova23.pdf
DOI: https://doi.org/10.13060/00380288.2019.55.1.446
Deskriptory: ČR, rodičovství, otcové, matky, bariéry, VÚPSV
Proč je revize pěstounské péče potřebná? (1.) / Věra Novotná.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.21, č.4 (2019), s. 8-12.
Autorka upozorňuje na nedokonalost právní úpravy, která vychází ze střetu soukromého a
veřejného práva, které pěstounskou péči včetně pěstounské péče na dobu přechodnou
upravují.
Deskriptory: péče pěstounská, pečovatelé, péče náhradní rodinná, právo rodinné, ochrana
sociálně-právní, děti, řízení soudní, ČR
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CHUDÍ
Doručování důchodů a dávek lidem bez domova.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.4 (2019), s. 37-38.
Deskriptory: ČR, bezdomovci, důchodci, důchody, dávky, výplata-způsob
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EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ
Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyziských osob / Iva Rindová, Hana
Jedlanová, Lenka Nováková.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.3 (2019), s. 8-11.
Deskriptory: ČR, daně z příjmu, zaměstnanci, příjmy
21
Vnímání přijmových nerovností a preference ohledně rozdělení příjmů v České
republice / Ivan Petrůšek.
In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233. - Roč.66, č.5 (2018), s. 550-568. - lit., obr.,
tab.
Článek na úvod představuje teoretický rámec preferování různých typů společnosti z hlediska příjmů. Popisuje provedené dotazníkové šetření a na základě získaných dat analyzuje, jak obyvatelé ČR vnímají rozdělení disponibilních příjmů v zemi a zda se klíčové sociodemografické skupiny v jejich percepci vzájemně odlišují. Zkoumá také, v jakém typu
společnosti by obyvatelé ČR chtěli ideálně žít. Analzuje vztahy mezi preferencemi ohledně
rozdělení příjmů ve společnosti a sociodemografikými proměnnými.
Deskriptory: příjmy, nerovnost, diferenciace, situace ekonomická, šetření, ČR

PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY
Zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2019 / Olga Bičáková.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.1 (2019), s. 20-22. - tab.
Cílem novely nařízení vlády č. 273/2018 Sb. je zvýšení úrovně základní sazby minimální
mzdy včetně nejnižších úrovní zaručené mzdy. Tabulka: Nejnižší úrovně zaručené mzdy v
Kč za hodinu (+ zvýšení) podle skupin prací.
Deskriptory: ČR, mzda minimální, zvýšení, mzda zaručená, zákonodárství
Změny náhrad cestovních výdajů s účinnosti od 1. ledna 2019 / Marie Salačová.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.2 (2019), s. 17-20.
Deskriptory: ČR, náhrady cestovní, informace
Účast zaměstnanců v orgánech společnosti / Jiří Salač, Michal Dvořák.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.3 (2019), s. 23-28.
Stať se zabývá rozborem situací, ve kterých se prolínají pozice zaměstnanců se členstvím
ve volených i nevolených orgánech obchodních společností či s jinými pozicemi u zaměstnavatele.
Deskriptory: ČR, zaměstnanci, organizace, řízení personální, právo pracovní, účast pracovníků na řízení
Zaměstnávání občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků / Matěj Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.3 (2019), s. 29-33.
Deskriptory: ČR, práce-cizinci, cizinci, trh práce, zaměstnavatelé, zaměstnanci, zaměstnanost
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Judikatura NSS v oblasti poskytování příspěvku na OZP / Jaroslav Stádník, Petr Kieler.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.3 (2019), s. 34-39.
Deskriptory: ČR, práce-postižení, postižení, zaměstnanost, řízení soudní, financování
Může zaměstnanec odmítnout pracovní cestu? / Richard W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.3 (2019), s. 21-24.
Deskriptory: ČR, právo pracovní, vztahy pracovní, pracovníci v zahraničí, náhrady cestovní
Příspěvky OSVČ od úřadu práce v roce 2019 / Olga Bičáková.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.3 (2019), s. 32-36.
Společensky účelná pracovní místa. Překlenovací příspěvek. OSVČ se zdravotním postižením a jejich hmotná podpora. Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením. Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se
zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením.
Deskriptory: ČR, politika zaměstnanosti, financování, samostatní, práce-samostatní,
práce-postižení, podmínky nároku
Vyřazení uchazeče o zaměstnání z úřadu práce / Milena Zmeškalová.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.7, č.17 (2019), s. 13-15.
Deskriptory: ČR, uchazeči o práci, úřady práce, podmínky nároku
Praktické problémy dodatkové dovolené ve zdravotnictví a sociálních službách
/Dominik Bruha.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.4 (2019), s. 19-24.
Deskriptory: ČR, právo pracovní, dovolená, zdravotníci, zdravotnictví, služby sociální, podmínky nároku
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
/Nataša Randlová, David Smolař.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.4 (2019), s. 46-47.
Deskriptory: ČR, právo pracovní, doba pracovní, školství, pedagogové
Výkladová stanoviska AKV (XXIV) / Petr Bukovjan, Bořivoj Šubrt.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.4 (2019), s. 48-52.
Stanoviska přijatá na zasedání Kolegia expertů AKV v Kolíně ve dnech 9. a 10.11. 2018 I. část.
Deskriptory: ČR, vztahy industriální, vztahy pracovní, vyjednávání kolektivní, konference
OECD: Jak se liší hrubá a čistá mzda / Petr Gola.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.5 (2019), s. 41-43. - tab.
Tabulka: Rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou zaměstnance v zemích OECD dle výše mzdy
(za rok 2017, v % při uplatnění pouze základní daňové slevy).
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, mzdy, mzda průměrná, daně z příjmu
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Integrační sociální podniky v kontextu potřeb politiky zaměstnanosti České republiky - případ Olomouckého kraje / Ondřej Kročil, Miroslav Dopita, Richard Pospíšil.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.2 (2019), s. 2-8. - lit., příl.,
tab.
Zaměření integračních sociálních podniků (podniky, které zaměstnávají osoby znevýhodněné na trhu práce) a vymezení jejich zastoupení mezi ostatními sociálními podniky v Olomouckém kraji je předmětem předloženého výzkumu. Výzkum pracuje s daty 16 podniků
působících v Olomouckém kraji a vedených v datábazi sociálních podniků MPSV. Získaná
data jsou aplikována na údaje dostupné ze statistik Úřadu práce ČR o počtech uchazečů o
volná pracovní místa z řad znevýhodněných osob na trhu práce a volných pracovních míst
určených pro tyto osoby.
Deskriptory: ekonomika sociální, podniky malé a střední, politika zaměstnanosti, výzkum,
regiony, ČR, integrace, skupiny znevýhodněné, trh práce, práce-postižení
Jednotlivé úrovně zaručené mzdy by se měly týkat i prací vykonávaných na základě dohody o provedení práce / Lenka Říhová.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.2 (2019), s. 15-16.
Výše finančního ohodnocení za práci provedenou na základě dohody o provedení práce či
dohody o provedení pracovní činnosti by neměla být určena pouze na základě kalkulace
vlastního přínosu práce pro zaměstnavatele a aktuální výše minimální mzdy, ale především
také na základě příslušné úrovně zaručené mzdy. Jedná se o novinku, kterou by měla
přinést plánovaná novela zákoníku práce.
Deskriptory: mzda zaručená, poměr pracovní, dohody, právo pracovní, klasifikace zaměstnání, zaměstnanci, VÚPSV, ČR
Stravné při tuzemských pracovních cestách / Jaroslava Pfeilerová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.5 (2019), s. 8-13. - tab.
Problematika je ilustrována na příkladech.
Deskriptory: ČR, náhrady cestovní, informace, právo pracovní
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu / Jiří
Salač, Michal Vítek.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.5 (2019), s. 20-25.
Deskriptory: ČR, právo pracovní, vztahy pracovní, zaměstnanci, zaměstnavatelé, ukončení
zaměstnání
Výkladová stanoviska AKV (XXIV.) / Petr Bukovjan, Bořivoj Šubrt.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.5 (2019), s. 47-52.
Stanoviska přijatá na zasedání Kolegia expertů AKV v Kolíně ve dnech 9. a 10.11.2018 II. část.
Deskriptory: ČR, vyjednávání kolektivní, vztahy industriální, konference

17

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK
Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem v důsledku odnětí a nevyplacení pohyblivé složky mzdy zaměstnavatelem / Richard W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.2 (2019), s. 21-25.
Deskriptory: ČR, právo pracovní, vztahy pracovní, ukončení zaměstnání, řízení soudní,
mzdy
Odměňování zaměstnanců. Cíle, nástroje a formy / Jan Urban.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.3 (2019), s. 40-45.
Deskriptory: ČR, odměňování, metody, řízení personální
Úskalí výpovědi pro neuspokojivé pracovní výsledky aneb jak se správně zbavit
neschopného zaměstnance / Richard W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.3 (2019), s. 27-31.
Nevýkonnost není porušování pracovní kázně. Důležitost vymezení výpovědního důvodu.
Shrnutí dopadů rozdílných postupů při volbě výpovědních důvodů. Reflexe nejnovější a
zažité judikatury. Zákaz výpovědi a prodlužování výpovědní dobz a trvání pracovního poměru.
Deskriptory: ČR, ukončení zaměstnání, vztahy pracovní, právo pracovní, řízení soudní
Ohrožuje nás stres na pracovišti? / Ladislav Jouza.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.4 (2019), s. 25-26.
Deskriptory: ČR, EU, bezpečnost práce, kvalita pracovního života, uspokojení z práce
Zásady úspěšné řídicí komunikace / Jan Urban.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.4 (2019), s. 37-42.
Deskriptory: ČR, řízení personální, metody, manažeři
Přemístění sídla zaměstnavatele a právo na odstupné / Petr Bukovjan.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.4 (2019), s. 43-45.
Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27.11.2018, sp. zn. 21 Cdo 3551/2017.
Deskriptory: ČR, ukončení zaměstnání, řízení soudní, kompenzace
Práce a řízení v multikulturním prostředí / Jan Urban.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.5 (2019), s. 35-40.
Deskriptory: ČR, řízení personální, kvalita pracovního života, společnosti zahraniční
Výpověď z pracovního poměru a podpis mechanickými prostředky / Petr Bukovjan.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.5 (2019), s. 44-46.
Z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18.12.2018, sp. zn. 21 Cdo 682/2018.
Deskriptory: ČR, řízení soudní, ukončení zaměstnání
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OBYVATELSTVO, MIGRACE
Vliv ekonomické krize na úroveň plodnosti ve státech Evropské unie / Jitka Kocourková, Anna Šťastná, Alena Černíková.
In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233. - Roč.67, č.1 (2019), s. 82-104. - obr.,tab.,lit.
Teorie o vlivu ekonomických podmínek na plodnost. Data a metody. Vývoj plodnosti ve
vybraných státech EU28 v období 2000-2013. Srovnání vývoje ekonomických ukazatelů a
úhrnné plotnosti po nástupu krize v období 2008-2013. Zhodnocení vlivu krize na plodnost
s využitím jednoduché lineární regrese a s využitím panelových regresních modelů.
Deskriptory: EU, porodnost, krize ekonomická, ukazatele, modelování, teorie, VÚPSV, rodičovství, ekonomika, HDP, situace ekonomická

RŮZNÉ
Sociokulturní problematika managementu neziskového sektoru v kontextu sociálního marketingu / Marek Merhaut, Karel Chadt.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.2 (2019), s. 19-22.
Sociální reklama jako složka sociálního marketingu. Reklama, která neprodává tradiční výrobky a služby, ale poukazuje na společenské problémy krátkodobého i dlouhodobého rázu.
jejím cílem je přesvědčit příjemce o existenci těchto problémů a zasáhnout veřejnost takovým způsobem, aby měla zájem se v dané problematice orientovat.
Deskriptory: organizace neziskové, ČR
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ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ POLITIKA
Nestandardní finanční pomoc potřebným ze strany obcí: případová studie vlivu
úředníků na design politiky / Eva M. Hejzlarová.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - Roč.51, č.1 (2019), s. 44-63. - tab.,lit.
Role úředníka - vedoucího sociálního odboru na městském úřadě na proces utváření a
implementace veřejně-politických opateření, jež jdou nad rámec povinností stanovených
zákonným rámcem.
Deskriptory: ČR, politika sociální, obce, úředníci, potřebnost, c-Kuchařová, Věra, teorie,
správa veřejná
uložené 2263
"Putting social matters at the heart of Europe”: How the European Commission
supported employment, social affairs, skills and labour mobility (2014-2019)
["Sociální záležitosti v srdci Evropy": Jak Evropská komise podpořila zaměstnanost, sociální věci, odborné dovednosti a mobilitu pracovních sil (2014–2019)]
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - 57 s., obr. - ISBN 97892-76-02018-9.
Dostupné 23.4.2019 z: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8207&furtherPubs=yes (Published on: 17/04/2019)
Deskriptory: EU, práva sociální, sladění pracovního a rodinného života, informace, ochrana
sociální, práce netypická, pracovníci, samostatní, bezpečnost práce, vzdělávání-výcvik,
kvalifikace odborná, politika zaměstnanosti, mobilita pracovní
Ageing, health inequalities and the welfare state: A multilevel analysis [Stárnutí,
nerovnosti v oblasti zdraví a sociální stát: Víceúrovňová analýza] / Bjorn Hogberg,
Mattias
Strandh,
Anna
Baranowska-rataj,
Ingemar
Johansson
Sevä.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.28, č.4 (2018), s. 311-325.
- lit., obr., tab.
Komparativní studie nerovností v oblasti zdraví z velké části opomíjely aspekty věku a
stárnutí, zatímco výzkumy stárnutí často věnovaly jen malou pozornost otázkám sociálních
nerovností. Tento článek zkoumá rozdíly mezi zeměmi v gradientech v subjektivním hodnocení zdraví a omezující dlouhodobé nemoci (LLSI) ve středním věku a u starších osob
(ve věku 50–64 let a 65–80 let) spojených se sociální třídou a stupněm, do kterého jsou
gradienty sociálního zdraví spojeny s úrovní minimálních důchodů a výdaji na péči ve stáří.
Pro tyto účely jsou data z Evropského sociálního průzkumu (2002–2010) analyzována pomocí víceúrovňových regresních technik. Byly shledány významné vlivy interakce mezi třídami a sociálními politikami: vyšší výdaje na péči o seniory a zejména na velkorysejší
minimální důchody jsou spojeny s menšími nerovnostmi v oblasti zdraví ve starší věkové
skupině (65–80 let). Z toho plyne, že sociální politiky umírňují spojení mezi sociální třídou
a zdravím. Zdůrazňuje význam snah sociálního a opatření sociální sociálního státu, jako
jsou důchody a politiky péče.
Deskriptory: EU, staří, stav zdravotní, stát sociální, nerovnost, politika sociální
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Minimum income protection and EU coordination [Ochrana minimálního příjmu a
koordinace
EU]
/
Jinxian
Wang,
Olaf
Van
Vliet,
Kees
Goudswaard.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.20, č.3 (2018), s. 253271. - lit., tab.
Řada studií naznačuje, že proces europeizace má hluboký dopad na národní politiky trhu
práce. Výzkum se však málo věnoval rozvoji programů sociální pomoci napříč zeměmi a
postupem času. Na základě dvou nových ukazatelů, úrovní dávek a náhradového poměru,
jsme zkoumali vztah mezi Lisabonskou strategií a změnami v dávkách národní sociální
pomoci.
Deskriptory: EU, příjem minimální, stát sociální, reforma, pomoc sociální, dávky

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
The limits of inequality: Public support for social policy across rich democracies
[Meze nerovnosti: Veřejná podpora sociální politiky napříč bohatými demokraciemi] / Nate Breznau, Carola Hommerich.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.28, č.2 (2019), s.
138-151. - obr., tab., příl., lit.
Reakce veřejného mínění na zvyšování nerovnosti příjmů a výzkum poptávky veřejnosti
po ochraně sociálního zabezpečení.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12341
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, politika sociální, ochrana sociální, redistribuce, nerovnost, příjmy, výdaje sociální, stát sociální, šetření, mínění veřejné, modelování
Immigrants’ support for social spending, self‐ interest and the role of the group:
A comparative study of immigrants in The Netherlands [Podpora sociálních výdajů ze strany imigrantů, osobní zájmy a role skupiny: srovnávací studie
přistěhovalců v Nizozemsku]
/
Jeanette A.
Renema,
Marcel
Lubbers.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.28, č.2 (2019), s.
179-195. - obr., tab., příl., lit.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12330
Deskriptory: Nizozemí, zab. sociální, mínění veřejné, šetření, cizinci, výdaje sociální
The EU social pillar: An answer to the challenge of the social protection of platform workers? [Sociální pilíř EU: Odpověď na výzvu sociální ochrany platformních
pracovníků?]
/
Paul
Schoukens,
Alberto
Barrio,
Saskia
Montebovi.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.20, č.3 (2018), s. 219241. - lit.
Jak získává atypická práce na oblibě, zdá se, že platformní práce kombinuje všechny prvky,
které tím, že se výrazně liší od standardního pracovního poměru, zpochybňují systémy
sociálního zabezpečení. Po přehledu vlastností standardního pracovního poměru a různých
způsobů, kterými se od nich liší nestandardní formy práce, se článek zaměřuje na povahu
platformní práce. Následně analyzuje, jak je platformní práce upravena v pěti evropských
systémech sociálního zabezpečení (v Německu, Francii, Spojeném království, Nizozemsku
a Belgii), a jak může být tato úprava hodnocena, je-li analyzována z pohledu nedávného
návrhu Evropské komise na doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně
výdělečně činných k sociální ochraně. Článek uzavírá zdůraznění potřeby dalšího přizpůsobení systémů sociálního zabezpečení specifickým rysům platformní práce a zohlednění rizik
regulačního přístupu k této nové formě práce, které dominuje vyloučení málo placené práce
z rozsahu programů sociálního pojištění, které souvisí s prací.
Deskriptory: SRN, Francie, V. Británie, Nizozemí, Belgie, práce netypická, zab. sociální,
práva sociální
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DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
The distributive impact of private pensions in the context of the institutional designs of public pension systems across OECD countries [Distribuční dopad soukromých důchodů v kontextu institucionálních návrhů veřejných důchodových systémů v zemích OECD] / Ikhyun Jang.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.28, č.2 (2019), s.
152-166. - tab., obr., lit.
Tato studie zkoumala, jak by se vliv soukromých důchodů na nerovnost příjmů mohl změnit
institucionálním uspořádáním veřejných důchodových systémů.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12365
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, příjmy, nerovnost, zab. důchodové, důchody, pojištění
soukromé, stát sociální, reforma, zab. sociální

NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Accessing healthcare in times of economic growth and economic downturn: Evidence from Ireland [Přístup ke zdravotní péči v době hospodářského růstu a hospodářského poklesu: Důkazy z Irska] / Simone M. Schneider, Camilla Devitt.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.28, č.4 (2018), s. 357-369.
- lit., obr., tab.
Tento článek zkoumá dostupnost zdravotní péče v Irsku v letech 2003 až 2011 v kontextu
silného hospodářského růstu (2003–2007) a následné finanční krize, která začala v roce
2008. Zkoumá zejména změny v subjektivně vykazovaných potíží v přístupu ke zdravotní
péči, pokud jde o vzdálenost ke zdravotnickým službám, čekací doby na návštěvy u lékaře
a náklady na návštěvu lékaře, a identifikuje konkrétní rizikové faktory, které zvyšují pravděpodobnost bariér v přístupu ke zdravotnickým službám.
Deskriptory: Irsko, péče zdravotní, služby, situace ekonomická, krize ekonomická, reforma, mínění veřejné
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DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ
uložené 2254
Parental and paternity leave – Uptake by fathers [Rodičovská a otcovská dovolená - čerpání otci] / Christine Aumayr-Pintar.
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019. - Dublin: European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2019. - 41 s., lit., obr., tab.,
příl. - (AD HOC REPORT). . - ISBN 978-92-897-1768-7
V souvislosti s probíhajícími jednáními na úrovni EU o přijetí balíčku pro sladění pracovního
a soukromého života pro rodiny a pečovatele požádala Evropská komise Eurofound o poskytnutí aktualizovaných dostupných údajů týkajících se otcovské a rodičovské dovolené
pro otce. Tato zpráva prezentuje v současné době dostupné národní statistiky o čerpání
dovolené z rodinných důvodů ze strany otců v průběhu času v EU28 a Norsku na základě
informací, kompilovaných sítí korespondentů Eurofoundu. Poskytuje komparativní přehled
hlavních rysů různých uspořádání dovolené dostupné pro otce, včetně informací o délce
trvání, kompenzaci, podmínek nároku a počtu příjemců podchycených v údajích. I přes
nerovnoměrnost a nedostatek koherentních statistik zpráva dospěla k závěru, že v několika
členských státech bylo dosaženo pokroku při zvyšování počtu a podílu otců, kteří čerpají
rodičovskou nebo otcovskou dovolenou.
Dostupné 1.4.2019 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2019/parental-and-paternity-leave-uptake-by-fathers (Published on: 07 February
2019)
Deskriptory: EU, Norsko, dovolená rodičovská, dovolená otcovská, kompenzace, otcové,
podmínky nároku, sladění pracovního a rodinného života

SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Potenciál venkova pro praktikování sociálně inkluzivních aktivit / Jakub Husák, Helena Hudečková, Eva Kučerová.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - Roč.51, č.2 (2019), s. 115-136. - tab.,obr.,lit.
Deskriptory: ČR, zemědělci, vyloučení sociální, nerovnost, služby sociální, struktura populace, struktura sociální, procesy sociální, sociologie

STAŘÍ LIDÉ
Preference aktivního životního stylu v kontextu věku a míry ekonomického, sociálního a kulturního potenciálu / Marcela Petrová Kafková.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - Roč.51, č.2 (2019), s. 198-218. - obr.,tab.,lit.
Studie se zabývá souvislostmi životního stylu, činností s věkem a mírou ekonomického,
sociálního a kulturního potenciálu.
Deskriptory: ČR, staří, stárnutí aktivní, styl životní, skupiny věkové, sociologie, kvalita života
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PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY
uložené 2257
Breaking down barriers to women’s economic empowerment: Policy approaches
to unpaid care work [Odstranění překážek bránících ekonomickému posílení žen:
Politické přístupy k neplacené pečovatelské práci]. - Paris : OECD, 2019. - 114 s.,
lit., obr., tab., příl. (OECD DEVELOPMENT POLICY PAPERS No. 18)
Tato zpráva se v rámci politického dialogu OECD o ekonomickém posílení žen zaměřuje na
identifikování toho, co funguje při řešení neplacené pečovatelské práci - což je situace,
která může zabránit plné participaci žen v ekonomice. Současně rostou globální potřeby
péče, což vyžaduje, aby vlády a rozvojoví partneři jednali tak, aby uspokojili potřeby rodin
a komunit. Tato zpráva si klade za cíl objasnit, jak mohou vlády, dárci soukromého sektoru
a aktéři občanské společnosti - mimo jiné - navrhovat politiky na podporu jak těch, kteří
péči potřebují, tak těch, kteří péči poskytují. Zpráva spojuje stávající znalosti politických
možností pro neplacenou péči napříč regiony ve čtyřech oblastech politiky: infrastruktura,
sociální ochrana, veřejné služby a podpora sdílené odpovědnosti v rámci domácnosti.
Dostupné
1.4.2019
z:
https://www.oecd-ilibrary.org/development/breaking-downbarriers-to-women-s-economic-empowerment_c4ff3ddb-en (Published on: 18 Mar 2019)
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, ženy, práce neplacená, pečovatelé, gender, rovnost, odpovědnost sociální, pomoc sociální v rodině
What influences the size of child maintenance payments? A register‐ based study
of maintenance payments in Finland [Co ovlivňuje výši výživného? Studie o platbách výživného ve Finsku založená na registru] / Antti Rissanen, Mikko Aaltonen.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.28, č.2 (2019), s.
128-137. - obr.,tab.,lit.,příl.
Cílem této studie bylo prozkoumat, jak jednotlivé ekonomické a demografické faktory ovlivňují výplatu výživného na dítě , vypláceného rodičem nerezidentem. Studie se opírá o
panelová data z let 2009 až 2013, která se skládala z více než 80 000 rodičů nerezidentů.
Deskriptory: Finsko, výživné, statistika, výzkum
Convergence of family policy across welfare regimes (1990 to 2010): Different
connotations of family policy expansion [Konvergence rodinné politiky napříč sociálními režimy (1990 až 2010): Různé konotace expanze rodinné politiky] /Young
Ji Kang.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.28, č.2 (2019), s.
167-178. - tab., příl., lit.
Tato studie zkoumá rodinné politiky ve 14 zemích OECD napříč třemi režimy sociálního
zabezpečení v období 1990 - 2010. Zjištění naznačují celkovou konvergenci rodinných politik zejména v oblasti rovnosti žen a mužů a sladění pracovního a rodinného života. Konzervativní sociální státy zažily nejhlubší změny v rodinné politice, které přecházejí od tradičního genderového modelu k modelu, který podporuje zaměstnanost žen, ale přesto si
zachovaly politiku podporující tradiční genderové role.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12331
Deskriptory: Mezinárodní, politika populační, OECD, stát sociální, politika sociální, rodina,
sladění pracovního a rodinného života, gender
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Backlash in gender equality? Fathers’ parental leave during a time of economic
crisis [Prudká reakce v gender rovnosti? Rodičovská dovolená otců během hospodářské krize] / Heida Maria Sigurdardottir, Ólöf Garðarsdóttir.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.28, č.4 (2018), s. 342-356.
- lit., obr., tab.
V Evropě vzrůstá důraz na rovná práva mužů a žen na rodičovské dovolené. Severské
země, jako je Island, jsou často považovány za předchůdce v implementaci zákonů, které
podporují gender rovnost poskytováním nepřenosných práv na rodičovskou dovolenou každému z rodičů. V říjnu 2008 se islandský bankovní systém zhroutil a následovala prudká
hospodářská recese. To lze považovat za přirozenou experimentální intervenci a poskytuje
to jedinečnou příležitost ke studiu potenciálních změn ve využívání rodičovské dovolené ze
strany otců v reakci na drastické ekonomické změny a následné politické změny. Z naší
analýzy vyplývá, že pokles rodičovské dovolené u otců lze vysledovat v důsledku dramatického zhroucení ekonomického systému a následného podstatného snížení maximální
platby během rodičovské dovolené. K nejdramatičtějším změnám došlo u otců ve skupinách s vysokými příjmy, jejichž platby v průběhu rodičovské dovolené byly nejvýrazněji
sníženy. Údaje naznačují, že po ekonomickém kolapsu a následných změnách politiky se
ženy staly ve větší míře odpovědné za povinnosti péče o děti - alarmující trend z hlediska
gender rovnosti. Jsou diskutovány možné směry jednání.
Deskriptory: Island, Skandinávie, gender, rovnost, dovolená rodičovská, dovolená otcovská, otcové
SIG: 6528
Working Fathers and Childcare in the Czech Republic [Pracující otcové a péče o
děti v České republice] / Olga Nešporová, Kristýna Janurová.
In: Fathers, Childcare and Work : Cultures, Practices and Policies / Rosy MUSUMECI. ISBN 978-1-78743-042-6. - UK : Emerald Publishing Limited, (2018), s. 103-128.
Tato kapitola vychází z nejnovějších vědeckých poznatků o participaci otců na péči o děti
a o vnímání úlohy otců u mužů i žen v České republice. Autorky aplikují přístup smíšené
metody, která kombinuje kvalitativní údaje z longitudinálního výzkumu o přechodu k mateřství a otcovství (TransPARENT), který sledoval 16 rodičovských párů po dobu čtyř let, s
údaji z kvantitativních průzkumů na téma rodičovství a sladění pracovního a soukromého
životem. Data jsou zkoumána na výskyt živitele rodiny a modelů zapojených otců v českých
rodinách. Zaměřují se na nejranější fázi rodinného života, tj. když jsou děti ve věku do čtyř
let. Ukazují, že otcové malých dětí stále převažně předpokládají roli živitele rodiny a většinu
péče o děti nechávají na matkách. Rostoucí počet rodičů však vyjadřuje preference Rovnoměrnějšímu sdílení péče o děti, což naznačuje posun ve vnímání otcovství i hodnotě
kladené na aktivní zapojení otců do rané péče o děti v ČR. Hlavním omezením tohoto textu
je, že se zaměřuje pouze na rodiny s velmi malými dětmi. Budoucí výzkum by měl vyplnit
mezery v současných znalostech o českých rodinách řešením rozdělení rolí, a zejména rolí
otců, v domácnostech s dětmi školního věku. Tato kapitola naznačuje, že větší zapojení
otců do péče o děti by mohlo být stimulováno politickými opatřeními, například zavedením
otcovské dovolené nebo rozšířením rozsahu (veřejných) služeb péče o děti pro nejmenší
děti.
Deskriptory: ČR, rodina mladá, děti, otcové, rodičovství, výzkum, sladění pracovního a
rodinného života, VÚPSV
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EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ
Personal Income Tax and Social Security Coordination in Cross-Border Employment – a Case Study of the Czech Republic and Denmark [Daň z příjmů fyzických
osob a koordinace sociálního zabezpečení v přeshraničním zaměstnávání - případová
studie
České
republiky
a
Dánska]
/
Jana
Tepperová.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.21, č.1 (2019), s. 2341. - lit., obr., tab.
V rámci EU není harmonizována ani daň z příjmů fyzických osob ani sociální zabezpečení.
Systémy sociálního zabezpečení jsou koordinovány na úrovni EU, zatímco daně z příjmů
fyzických osob v přeshraničních situacích se řídí příslušnými smlouvami o dvojím zdanění.
Ve většině zemí EU jsou daně z příjmu a příspěvky na sociální zabezpečení poměrně odlišné
platby. Článek se zabývá problematikou interakce mezi daní z příjmů fyzických osob a
příspěvky na sociální zabezpečení na národní a mezinárodní úrovni na základě případové
studie přeshraničního zaměstnávání mezi Českou republikou a Dánskem. Vzhledem k
tomu, že český a dánský systém je navrženy velmi odlišně, případová studie umožňuje
jasnou ilustraci dané problematiky. Cílem je identifikovat prvky ovlivňující dopad různých
koordinačních pravidel na daň z příjmu fyzických osob a příspěvky na sociální zabezpečení,
ilustrovat a diskutovat možné problémy těchto nesouladů mezi oběma platbami. Dopad na
konečných plateb se liší nejen v důsledku různých úrovní koordinace plateb, ale také v
důsledku různých návrhů obou národních systémů.
Deskriptory: EU, ČR, Dánsko, daně z příjmu, zab. sociální, pojistné, pracovníci migrující
Redistributive efficiency in 28 developed economies [Efektivita redistribuce ve
28 rozvinutých ekonomikách] / Andreas P. Kyriacou, Leonel Muinelo-gallo, Oriol Rocasagalés.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.28, č.4 (2018), s. 370-385.
- lit., obr., tab.
Článek analyzuje redistribuční efektivitu sociálních transferů a přímých daní v panelu 28
rozvinutých ekonomik v období 1995–2010.
Deskriptory: Mezinárodní, EU, redistribuce, politika sociální, daně

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY
Causal dynamics of poverty reproduction in EU countries [Kauzální dynamika reprodukce chudoby v zemích EU] / Stefanos Papanastasiou, Christos Papatheodorou.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.28, č.2 (2019), s.
117-127. - tab., obr., lit.
Tato studie zkoumala kauzální mechanismy, kterými se chudoba v průběhu času reprodukuje v zemích EU. Důraz byl kladen na přímé a/nebo nepřímé vlivy rodičovského zázemí,
zejména na socioekonomická data otců. Sledovanými zeměmi byly Dánsko, Německo,
Řecko a Spojené království, které představují čtyři režimy sociálního zabezpečení v EU.
Deskriptory: EU, chudoba, úroveň životní, demografie, situace sociální, rodina, otcové,
vzdělání dosažené, zab. sociální, politika sociální, Dánsko, SRN, V. Británie, Řecko
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PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY
The changing use of short-time work schemes: Evidence from two recessions
[Měnící se využívání programů krátkodobé práce: Důkazy ze dvou recesí] / José
Maria Arranz, Carlos Garcia-Serrano, Virginia Hernanz.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.25, č.1 (2019), s.
5-22. - lit., tab.
Článek zkoumá rozdíly ve využívání krátkodobých pracovních schémat mezi recesemi
počátkem 90. let a koncem století ve Španělsku a Itálii a zkoumá, jak daleko jsou tyto
rozdíly spojeny s rozdíly v osobních a pracovních charakteristikách zaměstnanců. Využívá
individuální data z národních šetření pracovních sil a provádí vícerozměrný podrobný rozklad. Zjišťuje, že účast v těchto schématech ve druhé recesi by byla ještě větší bez změn
v odborných kvalifikacích a výrobních strukturách v obou zemích.
Deskriptory: Itálie, Španělsko, krize ekonomická, kvalifikace odborná, práce netypická, zaměstnání na zkrácený úvazek
"Women’s work penalty" in access to flexible working arrangements across Europe ["Pracovní trest pro ženy" v přístupu k flexibilním pracovnímu uspořádáním
v celé Evropě] / Heejung Chung.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.25, č.1 (2019), s.
23-40. - lit., obr., tab.
Mnozí se domnívají, že ženy a pracovníci na pracovištích, kde dominují ženy, budou mít
lepší přístup k flexibilním pracovním uspořádáním. Někteří to využívají jako odůvodnění
nízkých mezd na těchto pracovištích. Empirické výsledky jsou však smíšené. Článek zkoumá tuto otázku šetřením přístupu pracovníků ke kontrole rozvrhu v 27 evropských zemích
a neshledává žádné patrné gender rozdíly v přístupu ke kontrole rozvrhu v případech, kdy
jsou zohledňovány individuální a podnikové charakteristiky. Práce v zaměstnání a/nebo
odvětvích, kde dominují ženy, však významně snižuje přístup ke kontrole rozvrhu pro muže
i ženy. Tento "pracovní trest žen" v odvětvích, kde dominují ženy, se v rámci Evropy liší,
nikde však nebyl přístup lepší ve srovnání s odvětvími, ve kterých jsou obě pohlaví stejně
zastoupena. To vyvolává obavy týkající se nedostatku příznivých pracovních podmínek navíc k nízkým mzdám na pracovištích s převahou žen.
Deskriptory: EU, flexibilita pracovní, gender, ženy, podmínky pracovní, sladění pracovního
a rodinného života
Combatting disability discrimination: A comparison of France and Great Britain
[Boj proti diskriminaci osob se zdravotním postižením: srovnání Francie a Velké
Británie] / Susan Corby, Laura William, Sarah Richard.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.25, č.1 (2019), s.
41-56. - lit., tab.
Tento článek zkoumá zaměstnání osob se zdravotním postižením ve Velké Británii a ve
Francii. V obou zemích je mnohem menší pravděpodobnost, že budou zaměstnáni než
osoby bez zdravotního postižení, ale rozdíl je v Británii větší než ve Francii. Možná vysvětlení pro větší rozdíl v Británii zahrnují slabé donucovací mechanismy, soudní rezistenci
a nedostatek institucionální role odborů, což má za následek implementační mezeru; zatímco menší mezera ve Francii může odrážet proaktivnější legislativu, včetně programu
kvót. Autoři došli jsme k závěru, že tato vysvětlení se vzájemně nevylučují, a navrhují, aby
Británie zvážila přijetí některých francouzských opatření, čímž by zmírnila svůj dobrovolnický přístup.
Deskriptory: Francie, V. Británie, práce-postižení, postižení, zaměstnanost, odbory
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Trade union renewal and ‘organizing from below’ in Germany: Institutional constraints, strategic dilemmas and organizational tensions [Obnova odborů a "organizování zdola" v Německu: Institucionální omezení, strategická dilemata a organizační napětí] / Manuel Nicklich, Markus Helfen.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.25, č.1 (2019), s.
57-73. - lit., tab.
Organizování je široce diskutováno jako lék na pokračující úpadek odborů. Strategie "organizování" pocházející z liberálních systémů industriálních vztahů v anglosaském světě se
stále více diskutuje v zemích, jako je Německo, které je tradičně známo konsensuálními
industriálními vztahy a multi-zaměstnavatelským kolektivním vyjednáváním. K prostudování, zda a jak je "organizování" přeloženo v odborových organizacích působících v odlišných institucionálních souvislostech, zkoumá článek souvislost mezi organizační transformací a institucemi v IG Metall v Německu, která byla ovlivněna American Service Employees International Union (SEIU).
Deskriptory: SRN, USA, vztahy industriální, systém, organizace, odbory
Employee voice in Spanish subsidiaries of multinational firms [Hlas zaměstnanců
ve španělských dceřiných společnostech nadnárodních firem] / María Jesús Belizón.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.25, č.1 (2019), s.
75-90. - lit., obr., tab.
Zaměstnanecký hlas v nadnárodních společnostech byl studován hlavně v dobrovolnických,
anglofonních systémech industriálních vztahů a mnohem méně v jiných evropských
zemích. Tento článek zkoumá zaměstnanecký hlas v nadnárodních společnostech se zahraničním vlastníkem působících ve Španělsku s využitím vzorku více než 240 společností.
Identifikuje určující faktory v této oblasti na makro a mikroúrovni. Zjištění jsou interpretována ve srovnávací perspektivě s ohledem na přístupy převážně používané v anglofonních a dalších západoevropských zemích, jako je Francie a Německo.
Deskriptory: Španělsko, EU, společnosti zahraniční, zaměstnanci
uložené 2250
Working Conditions and Industrial Relations in the Central Public Administration:
Conducting in-depth case studies in Member States which have joined the EU
since 2004. Case Study Report: Czech Republic [Pracovní podmínky a industriální
vztahy v ústřední veřejné správě: Provádění hloubkových případových studií v
členských státech, které vstoupily do EU od roku 2004. Zpráva přípdové studie:
Česká republika] / Aleš Kroupa, Štěpánka Lehmann, Petr Pojer, Soňa Veverková.
Dublin : Praxis Center for Policy Studies, 2014. - 42 s.
Studie představuje hloubkovou případovou studii zabývající se pracovními vztahy a pracovními podmínkami v Ústřední veřejné správě České republiky. Studie popisuje a vysvětluje pokusy o reformu ve veřejné správě a provedené změny, které měly dopad na
industriální vztahy a pracovní podmínky v sektoru, a pokouší se o vyhodnocení výsledků
těchto změn. Základem studie je analýza dostupných údajů a publikací, jakož i rozhovorů
se zástupci tohoto sektoru, a to jak zaměstnanci, tak i zaměstnavateli, a odborníky na dané
téma.
Dostupné
z:
http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2015/06/Case-study-reportCzech-Republic.pdf
Deskriptory: ČR, služba státní, správa, zaměstnanci státní, vztahy industriální, vztahy pracovní, podmínky pracovní, reforma, zaměstnanost, podmínky zaměstnání, kvalifikace odborná, vzdělávání-výcvik, odměňování, doba pracovní, sladění pracovního a rodinného života, VÚPSV
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uložené 2251
Working Conditions and Industrial Relations in the Central Public Administration:
In Depth Case studies of - Czech Republic, Slovakia, Romania, and Estonia. Overview report [Pracovní podmínky a industriální vztahy v ústřední veřejné správě:
Hloubkové případové studie České republiky, Slovenska, Rumunska a Estonska.
Přehledová zpráva] / Märt Masso, Liina Osila, Jane Järvalt.
Dublin : Praxis Center for Policy Studies, 2014. - 45 s., lit., tab., příl.
Cílem této studie je provést hloubkové analýzy industriálních vztahů a pracovních podmínek v ústřední veřejné správě v rámci členských států, které vstoupily do EU od roku 2004.
Vybranými státy jsou Česká republika, Slovensko, Rumunsko a Estonsko. Zatímco v České
republice není téměř žádný systém veřejné služby, systém státní správy je institucionálně
odlišný na Slovensku, v Rumunsku a Estonsku. Na omezené a různé úrovni mohli státní
úředníci a zaměstnanci individuálně a kolektivně vyjednávat a konzultovat podmínky se
zástupci administrativy nebo manažery úřadu. Pracovní podmínky byly ovlivněny ekonomickými poklesy a záměrnými změnami v politikách řízení a restrukturalizaci v ústřední
veřejné správě.
Dostupné z: http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2015/06/Overview-report.pdf
Deskriptory: ČR, SR, Rumunsko, Estonsko, služba státní, správa, zaměstnanci státní,
vztahy industriální, vztahy pracovní, podmínky pracovní, podmínky zaměstnání,
vzdělávání-výcvik, odměňování, doba pracovní, dovolená
uložené 2252
Comparative developments in labour administration [Komparativní vývoj v oblasti administrativy práce] / Thomas Hastings, Jason Heyes.
Geneva
:
ILO,
2016.
62
s.,
lit.
ISBN
978-92-2-131143-0.
Cílem této zprávy je shrnout nedávný vývoj v oblasti administrativy práce a poukázat na
některé způsoby, jakými se národní vlády snaží zlepšit fungování svých vnitrostátních systémů administrativy práce.
Dostupné
z:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---ed_dialogue_msu/documents/publication/wcms_506148.pdf
Deskriptory: Mezinárodní, MOP, práce obecně, správa, řízení
uložené 2255
Company initiatives to align apprenticeships to advanced manufacturing [Podnikové iniciativy zaměřené na sladění učňovského vzdělávání s vyspělou výrobou]
/ Eckhard Voss, Jeff Bridgford.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2019. - 45 s., lit., obr., tab.,
příl. (Research Report) - ISBN 978-92-897-1783-0.
Tato zpráva staví na analýze národních systémů učňovského vzdělávání ve zprávě Eurofoundu 2018 Adaptace národních systémů učňovského vzdělávání na vyspělou výrobu a
sumarizuje výsledky 14 případových studií dobrých praxí ve výrobním sektoru v 5 členských zemích EU (Dánsku, Francii, Německu, Irsku a Itálii) a dvou zemích mimo Evropu
(Austrálii a USA). Všechny případové studie, situované v různých národních a odvětvově
specifických prostředích, se vyznačují cílem přizpůsobit učňovské programy a/nebo praxe
v reakci na výzvy vycházející z vyspělých výrobních technologií a procesů. Případové studie
zkoumají řadu různých otázek, zejména kontext, hnací faktory pro zavádění změn, dopad
a klíčové faktory úspěchu.
Dostupné 1.4.2019 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/company-initiatives-to-align-apprenticeships-to-advanced-manufacturing (Published on: 28
February 2019)
Deskriptory: Mezinárodní, EU, Dánsko, Francie, SRN, Irsko, Itálie, Austrálie, USA, učni,
vzdělávání-výcvik, systém, mládež, trh práce, politika zaměstnanosti, vytváření prac. příležitostí
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uložené 2258
Taxation and the future of work: How tax systems influence choice of employment form [Zdanění a budoucnost práce: Jak daňové systémy ovlivňují výběr
formy zaměstnání] / Anna Milanez, Barbara Bratta.
Paris : OECD, 2019. - 69 s., lit., obr., tab. (OECD Taxation Working Papers No. 41)
Nedávná politická diskuse zdůraznila různost způsobů, kterými se mění svět práce. V některých zemích byl převažujícím vývojem růst určitých forem nestandardní práce. Je to přínosné, reprezentující zvýšenou flexibilitu pracovní síly, nebo škodlivé, představující zhoršení kvality pracovních míst poháněné automatizací, globalizací a tržní silou velkých zaměstnavatelů? Tyto změny také vyvolávají zásadní otázky pro daňové systémy. Rozdíly v
daňovém zacházení napříč formami zaměstnání mohou vytvářet příležitosti pro daňovou
arbitráž. Tato zpráva zkoumá potenciál takových příležitostí pro osm zemí. Modeluje
zdanění pracovních příjmů, včetně sociálních příspěvků, standardních zaměstnanců a poté
samostatně výdělečně činných pracovníků (s příslušnými daňovými pravidly uvedenými v
příloze - viz uložené 2258a).
Dostupné 1.4.2019 z: https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxation-and-the-future-ofwork_20f7164a-en (Published on: 21 Mar 2019)
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, daně, systém, náklady práce, zaměstnanci, samostatní,
práce netypická
uložené 2258a
Annex - Taxation and the Future of Work: How Tax Systems Influence Choice of
Employment Form [Příloha - Zdanění a budoucnost práce: Jak daňové systémy
ovlivňují výběr formy zaměstnání] / Anna Milanez, Barbara Bratta.
Paris : OECD, 2019. - 126 s., obr., tab. (OECD Taxation Working Papers No. 42).
Tato příloha podrobně popisuje daňové zacházení se standardními zaměstnanci a samostatně výdělečně činnými pracovníky v osmi zemích: Argentině, Austrálii, Maďarsku, Itálii,
Nizozemsku, Švédsku, Spojeném království a Spojených státech.
Dostupné 1.4.2019 z: https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/annex-taxation-and-the-future-of-work_6b20cce5-en (Published on: 21 Mar 2019)
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, daně, systém, náklady práce, zaměstnanci, samostatní,
práce netypická
Employment effects of investments in public employment services for disadvantaged social assistance recipients [Dopady na zaměstnanost investic do veřejných služeb zaměstnanosti pro znevýhodněné příjemce sociální pomoci] /Rasmus
Ravn, Kristian Nielsen.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.21, č.1 (2019), s. 4262. - lit., obr., tab., příl.
V zemích OECD roste konsenzus ve prospěch zaměření aktivních politik trhu práce (APTP)
na znevýhodněné nezaměstnané a osoby mimo pracovní sílu s cílem zvýšit jejich vyhlídky
na zaměstnání. I přes zvýšené úsilí je málo informací o tom, co funguje, aby se osoby s
tělesnými, duševními a sociálními problémy dostaly do zaměstnání. Pomocí regresí rozdílu
v rozdílech a porovnáváním tendenčního skóre (propensity score) na základě údajů o longitudinálním registru obyvatelstva z Dánska zkoumáme dopady investic do veřejných služeb zaměstnanosti pro znevýhodněné příjemce sociální pomoci, kde byl počet případů na
sociálního pracovníka výrazně snížen a aktivní opatření zaměstnanosti pro cílovou skupinu
zintenzivněna. Zjistili jsme významné a silné pozitivní dopady intervence na následné výsledky v oblasti zaměstnanosti pro znevýhodněné, těžko zaměstnatelné příjemce sociální
pomoci, což naznačuje potřebu většího zaměření na tuto cílovou skupinu v budoucím výzkumu a při navrhování a implementaci APTP.
Deskriptory: Mezinárodní, Dánsko, politika zaměstnanosti, služby zaměstnanosti, zaměstnanost, postižení, skupiny znevýhodněné, zaměstnatelnost
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uložené 2259
Reshoring in Europe: Overview 2015–2018 [Reshoring v Evropě: Přehled 2015–
2018] / Guido Nassimbeni, Marco Sartor, Li Wan, Alessandro Ancarani, Carmela Di Mauro,
Francesco Mascali, Paolo Barbieri, Cristina Di Stefano, Luciano Fratocchi, Lelio Iapadre,
Guido Orzes.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2019. - 46 s., lit., obr., tab.,
příl. - (Research Report) - ISBN 978-92-897-1836-3.
Reshoring - tedy relokace aktivit hodnotového řetězce zpět do domovské země nebo do
jejího sousedního regionu - vzbudil rostoucí zájem jak u vědců, tak u tvůrců politik. European Reshoring Monitor je projekt spolupráce mezi Eurofoundem a konsorciem italských
univerzit, jehož cílem je monitorovat případy reshoringu v Evropě. Tato výroční zpráva
2018 poskytuje ucelený a dlouhodobý přehled trendů reshoringu EU a charakteristik zkoumáním případů reshoringu (v letech 2014 až 2018), politických iniciativ a související literatury. Z kvantitativního hlediska se zdá, že reshoring je v podstatě stabilní, zatímco kvalitativně významné změny se objevují ve vztahu k cílovým zemím, sektorům a motivacím.
Toky reshoringu se rozšířily, aby zahrnoval severní a východní Evropu. Koncentrace v
pracovně intenzivních odvětvích pozorovaná v minulosti poklesla. Nákladové faktory, které
dominovaly první vlně tohoto fenoménu, dnes ustoupily faktorům spojeným s globální reorganizací aktivit hodnotového řetězce.
Dostupné 16.4.2019 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/reshoring-in-europe-overview-2015-2018 (Published on: 01 April 2019)
Deskriptory: EU, trh práce, vztahy industriální, politika hospodářská, politika zaměstnanosti, vytváření prac. příležitostí, restrukturalizace, podniky malé a střední
uložené 2260
Technology scenario: Employment implications of radical automation [Technologický scénář: Zaměstnanecké důsledky radikální automatizace] / Richard Lewney,
Eva Alexandri, Donald Storrie.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2019. - 26 s., lit., obr., tab.,
příl. (Research Report) - ISBN 978-92-897-1840-0
Tato zpráva se zabývá vlivem zrychlené aplikace automatizačních a digitalizačních technologií na mzdovou a úkolovou (pracovní) strukturu zaměstnanosti v Evropě.
Dostupné 16.4.2019 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/technology-scenario-employment-implications-of-radical-automation (Published on: 10 April
2019)
Deskriptory: EU, trh práce, politika zaměstnanosti, restrukturalizace, automatizace
uložené 2261
The future of manufacturing in Europe [Budoucnost výroby v Evropě] / Donald
Storrie.
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019. - Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2019. - 71 s., lit., obr., tab.,
příl. (Research Report) - ISBN 978-92-897-1860-8
Pilotní projekt Budoucnost výroby v Evropě je průzkumnou studií orientovanou na budoucnost. Zkoumá budoucí přijetí některých klíčových technologií měnících hru a způsob, jakým
lze toto přijetí podporovat, a to i regionálně. Analýza dopadů na pracovní život se zaměřuje
především na úkoly a dovednosti, a to nejen na úrovni bílých límečků, na úrovni terciárního
vzdělání, ale také na povolání modrých límečků, včetně zaměření na výzvy, kterým čelí
národní a podnikové učňovské systémy. Budoucí orientace také zahrnuje kvantitativní odhady dopadů Pařížské dohody o klimatu na zaměstnanost, velkého zvýšení globálních
sazeb a radikální automatizace. Měří také návrat dříve offshorovaných pracovních míst do
Evropy. Další výzkumy zkoumají, jak prohlubující globalizace poskytuje příležitosti malým
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firmám zapojit se do mezinárodních dodavatelských řetězců. Tato závěrečná zpráva shrnuje 10 zpráv o projektu, které jsou doplněny případovými studiemi, politickými nástroji a
souvisejícími publikacemi.
Dostupné 16.4.2019 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/thefuture-of-manufacturing-in-europe (Published on: 10 April 2019)
Deskriptory: EU, zaměstnanost, politika hospodářská, průmysl, trh práce, vytváření prac.
příležitostí, restrukturalizace
uložené 2262
Seniority-based entitlements: Extent, policy debates and research [Nároky na základě seniority: Rozsah, politické debaty a výzkum] / Christine Aumayr-Pintar, Barbara Bechter.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2019. - 37 s., lit., obr., tab.,
příl. (Research Report) - ISBN 978-92-897-1861-5
Systém-programy seniority, které přidělují zaměstnancům zlepšující se zaměstnanecká
práva nebo výhody v závislosti na zvyšující se délce jejich zaměstnání - nebyly ve velké
míře studovány. Tato zpráva poskytuje první komplexní studii, která porovnává návrh a
rozšíření nároků na základě seniority (seniority-based entitlements - SBEs) v Evropě a
mapuje související politické debaty. Vychází především z příspěvků sítě korespondentů Eurofundu, pokrývající 28 členských států EU a Norsko, ale také uvádí souhrnné křivky seniority-výdělků pro EU na základě údajů z průzkumu struktury výdělků. Cílem této zprávy je
provést inventarizaci stávajících různých typů SBE v soukromém a veřejném sektoru. Dospívá k závěru, že navzdory zjevné tendenci odstranit je z předpisů nebo je reformovat,
podstatná část takových nároků přetrvává. Paradoxně mají země, kde jsou zavedeny předpisy o odměňování na základě seniority, tendenci mít plošší celkové křivky seniority-výdělků než v zemích bez těchto předpisů.
Dostupné 23.4.2019 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/seniority-based-entitlements-extent-policy-debates-and-research (Published on: 17 April
2019)
Deskriptory: EU, Norsko, mzdy, zvýšení, výhody, pracovníci starší, vztahy pracovní, podmínky pracovní, odměňování, sektor soukromý, sektor veřejný
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OBYVATELSTVO, MIGRACE
uložené 2256
Trends in life expectancy in EU and other OECD countries: Why are improvements
slowing? [Trendy v očekávané délce života v EU a dalších zemích OECD: Proč dochází ke zpomalení zlepšení?] / Veena S. Raleigh.
Paris : OECD, 2019. - 60 s., lit., obr., tab., příl. (OECD Health Working Papers No. 108)
Tato zpráva informuje o vývoji očekávané délky života ve 28 zemích EU a některých dalších
vysoko příjmových zemích OECD a zkoumá potenciální vysvětlení zpomalení zlepšování v
posledních letech. Zpomalení zlepšování očekávané délky života od roku 2011 bylo největší
v USA, kde se v posledních letech snížila očekávaná délka života, a ve Spojeném království,
ale ve Francii, Německu, Švédsku a Nizozemsku došlo také k prudkému zpomalení.
Dostupné
1.4.2019
z:
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/trends-in-life-expectancy-in-eu-and-other-oecd-countries_223159ab-en (Published
on: 28 Feb 2019)
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, demografie, stav zdravotní

RŮZNÉ
Sposob života a kultúrna spotreba sociálnych tried v slovenskej spoločnosti / Ján
Bunčák, Anna Hrabovská, Ján Sopóci.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - Roč.51, č.1 (2019), s. 25-43. - tab.,lit.
Deskriptory: SR, styl životní, kvalita života, struktura sociální, sociologie, modelování, společnost
Migrants, markets and domestic work: Do institutional contexts matter in the
personal household service sector? [Migranti, trhy a domácí práce: Jsou institucionální kontexty důležité v sektoru osobních služeb pro domácnost?] /Barbara
Hobson, Zenia Hellgren, Imma Serrano.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.28, č.4 (2018), s. 386-401.
- lit., obr., příl.
Tento článek porovnává Španělsko a Švédsko, rozdílné v režimech sociálních/péče, migrace a zaměstnanosti; oba však mají zkušenost s expanzi soukromých trhů pro osobní
služby v domácnosti, kde jsou migranti nadměrně zastoupeni.
Deskriptory: Švédsko, Španělsko, osoby migrující, služby, služba pečovatelská, domácnosti
Socio-priestorové premeny vidieckych sídel na Slovensku v začiatkoch 21. storočia - sociologický reflexia / Lubomír Faltan.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - Roč.51, č.2 (2019), s. 95-114. - lit.
Deskriptory: SR, sociologie, zemědělci, migrace vnitřní, bydlení
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NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY
 SIG: 6561
Na vzdělání záleží : Jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnosti / Edit. Dana Hamplová, Edit. Tomáš Katrňák. - 1. vydání.
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018. - 227 stran. - (Sociologická
řada ; Svazek č. 17). - ISBN 978-80-7325-457-5.
Deskriptory: vzdělanost, ČR, úroveň životní, kvalita života
 SIG: 6560
Vznik center pro rodinné pečující z hlediska efektivnosti / Ladislav Průša. - první
vydání.
Praha : Česká asociace pečovatelské služby, 2019. - 48 stran. - ISBN 978-80-270-53735.
Deskriptory: ČR, služby sociální, péče zdravotní, Rakousko, péče dlouhodobá, financování
 SIG: 6559
Práce, nebo důchod? : Senioři, trh práce a aktivní stárnutí / Martina Rašticová, Monika Bédiová, a kol. - První vydání.
Brno : B & P Publishing z.ú., 2018. - 159 stran. - ISBN 978-80-7485-177-3.
Deskriptory: trh práce, důchody, stárnutí aktivní, práce-staří, zab. důchodové, zab. sociální, úroveň životní, politika zaměstnanosti, odchod do důchodu, ČR, práce-důchodci
 SIG: 6558
Zaměstnávání cizinců v České republice / Jakub Tomšej, a kol. - Vydání první.
Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. - 217 stran. - ISBN 978-80-7598-233-9.
Deskriptory: ČR, cizinci, trh práce, EU, diskriminace pracovní, zaměstnání dočasné, Mezinárodní, právo pracovní, práce-cizinci
 SIG: 6569
Zákoník práce : prováděcí nařízení vlády a další související předpisy s komentářem k 1.1.2019. - 12. aktualizované vydání.
Olomouc : ANAG, 2019. - 1303 stran. - (Edice Práce, mzdy, pojištění). - ISBN 978-807554-190-1.
Deskriptory: ČR, zákonodárství, právo pracovní, vztahy pracovní, právo rodinné, právo
občanské
 SIG: 6567
České důchody / Martin Potuček. - Vydání první.
Praha : Univerzita karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. - 181 stran. - ISBN 978-80246-4236-9.
Deskriptory: zab. důchodové, systém, důchod starobní, reforma, odchod do důchodu,
práce-důchodci, ČR, důchod vdovský
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 SIG: 6557
Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných /Ondřej Hora, Miroslav Suchanec, Markéta Horáková, Miroslava Rákoczyová, Tomáš Sirovátka. - 1. vydání.
Brno : VÚPSV, v.v.i. - Výzkumné centrum Brno, 2018. - 151 + 4 stran. - ISBN 978-807416-336-4.
Předkládaná evaluační studie se zabývá vybranými programy APZ, jež byly poskytnuty
uchazečům o zaměstnání v roce 2014. Ve studii jsou sledovány programy Odborných praxí
pro mladé lidi do 30 let, rekvalifikace, společensky účelná pracovní místa a veřejně prospěšné práce. Kromě jejich dopadu na zaměstnanost se studie zaměřuje na analýzu
opatření z hlediska cílenosti (tj. ke kterým skupinám nezaměstnaných byly jednotlivé programy směřovány) a z hlediska řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Cílenost a dopady
programů na účastníky vyhodnocuje na základě dat o všech uchazečích o zaměstnání evidovaných Úřadem práce ČR. Na základě provedené analýzy se celkově jeví účinnost programů APZ jako dobrá, zejména pokud jde o účinky SÚPM, a v případě dlouhodobě nezaměstnaných. Účinnost programů Praxe pro mladé do 30 let, Rekvalifikace a VPP na odchod
z registru se také částečně projevuje, ale není ve srovnání s kontrolní skupinou příliš výrazná. V případě Praxí pro mladé a Rekvalifikací to lze chápat též jako důsledek nízké cíl
enosti k více znevýhodněným uchazečům, v případě VPP je to důsledek charakteristik
programu (záměrně jde jen o dočasné umístění).
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_447.pdf
Deskriptory: ČR, politika zaměstnanosti, analýza práce, nezaměstnanost dlouhodobá, nezaměstnaní, VÚPSV
 SIG: 6568
Sociální zabezpečení : Státní sociální podpora. Dávky pro osoby se zdravotním
postižením. Sociální služby. Pomoc v hmotné nouzi. Životní a existenční minimum.
Ostrava : Sagit, 2019. - 272 stran. - (ÚZ: úplné znění; číslo 1308). - ISBN 978-80-7488341-5.
Deskriptory: zab. sociální, podpora sociální, postižení, služby sociální, nouze hmotná, minimum, minimum existenční, dávky, zákonodárství, ČR
 SIG: 6566
Katalog prací ve veřejných službách a správě. Katalog správních činností :
Zařazování zaměstnanců a státních zaměstnanců do platových tříd / Ivan Tomší.
- 4. aktualizované vydání.
Olomouc : Nakladatelství ANAG, 2019. - 679 stran. - ISBN 978-80-7554-200-7.
Deskriptory: odměňování, správa veřejná, zaměstnanci, zaměstnanci státní, kategorie
pracovní, mzdy, ČR
 SIG: 6562
Labyrintem zločinu a chudoby : Kriminalita a viktimizace v sociálně vyloučených
lokalitách / Laco Toušek, Václav Walach, Petr Kupka, Kateřina Tvrdá, Alica Brendzová,
Ľubomír Lupták, Tereza Dvořáková, Ondřej Plachý, Klára Vanková. - Vydání 1.
Brno : Doplněk, 2018. - 217 stran, lit., tab., grafy. - ISBN 978-80-7239-340-4.
Deskriptory: vyloučení sociální, patologie sociální, kriminalita, diskriminace, šetření, skupiny etnické, ČR
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 SIG: 6565
Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje).
Praha: Český statistický úřad, 2019. - 369 stran, tab., grafy. - ISBN 978-80-250-2907-7.
Deskriptory: demografie, statistika sociální, populace ekonomicky aktivní, populace ekonomicky neaktivní, zaměstnanost, trh práce, školství, zdravotnictví, ekonomika, politika
hospodářská, ČR, Mezinárodní, ceny, kriminalita
 SIG: 6564
Současná struktura služeb dlouhodobé péče a prognóza potřebnosti sociálních
služeb 2019-2050 / Jiří Horecký, Ladislav Průša. - Vydání 1.
Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2019. - 28 stran. - ISBN 978-80907053-4-0.
Deskriptory: služby sociální, péče sociálně zdravotní, péče dlouhodobá, výdaje, staří,
postižení, ústavy, ČR, Mezinárodní, VÚPSV
 SIG: 6572
Life 3:0: being human in the age of artificaliIntelligence / Max Tegmark.
London: Penguin Books, 2018. - xii, 364 stran. - ISBN 978-0-14-198180-2.
Deskriptory: automatizace, inteligence umělá, prognózování, Mezinárodní, sociologie,
morálka, Mezinárodní
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