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ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ POLITIKA
Z výsledků výzkumu v roce 2018.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.3 (2019), Příloha s. I-VIII.
Deskriptory: VÚPSV, výzkum, náklady práce, mzda minimální, vyloučení sociální, chudoba,
trh práce, politika zaměstnanosti, migrace, cizinci, integrace, stárnutí, politika populační,
rodina, služby sociální, práce sociální, dialog sociální, podmínky pracovní

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Soudní přezkum vyřízení námitek proti kontrolnímu zjištění / Zbyněk Vočka, Kamil
Machala.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.8-9 (2019), s. 5-6.
Možnosti soudního přezkumu výstupů kontrolního zjištění při kontrole plnění povinností
zaměstnavatele v sociálním zabezpečení.
Deskriptory: zab. sociální, kontrola, zaměstnavatelé, řízení soudní, ČR, pojistné
eSlužby ČSSZ určené pojištěncům / Karel Milbach.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.8-9 (2019), s. 43-49.
Článek je zaměřen na ePortál České správy sociálního zabezpečení - elektronické služby
pro pojištěnce. Popisuje možnosti přihlášení, nabízené služby, interaktivní tiskopisy.
Deskriptory: zab. sociální, správa, agenda pojišťovací, e-government, pojištěnci, ČR

DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
Sirotčí důchody a omyly s nimi spojené.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.50 (2019), s. 7-9.
Nejčastější nepřesnosti a omyly vyskytující se v praxi při přiznávání a vyplácení sirotčích
důchodů.
Deskriptory: zab. důchodové, důchod sirotčí, ČR
Málo známy okruh podmínek nároku na starobní důchod / Vladimír Voříšek.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.8-9 (2019), s. 13-15.
Deskriptory: důchod starobní, zab. důchodové, podmínky nároku, důchod invalidní, ČR
Práce v institucích EU / Radka Tesolinová.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.8-9 (2019), s. 16-19.
Možnosti převodu důchodových práv získaných v důchodovém systému EU u osob, které
pracují jako úředníci nebo ostatní zaměstnanci vybraných institucí EU, do českého systému
důchodového pojištění.
Deskriptory: zab. důchodové, důchod starobní, pracovníci v zahraničí, EU, podmínky nároku, ČR
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NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Pobyt v cizině / Antonín Daněk.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.7, č.50 (2019), s. 10-.
Legislativní úprava zdravotního pojištění občanů při dlouhodobém pobytu v cizině z důvodu
výdělečné činnosti ale i z jiného důvodu.
Deskriptory: pojištění zdravotní, ČR, Mezinárodní, pracovníci v zahraničí
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech / Michal Ztratil.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.7-8 (2019), s. 8-11.
Deskriptory: zab. nemocenské, ošetřovné, neschopnost pracovní, dávky, podmínky nároku, ČR
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění /Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.7-8 (2019), s. 30-32.
Formou příkladů jsou vysvětleny vybrané situace, které zaměstnavatelé mohou řešit v
souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců a jejich účasti na zdravotním pojištění, konkrétně při nástupu do zaměstnání.
Deskriptory: pojištění zdravotní, zaměstnanci, dohody, zaměstnavatelé, ČR
Neplacené volno ve zdravotním pojištění / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.7-8 (2019), s. 33-35.
Postup zaměstnavatele v různých situacích souvisejících s délkou trvání poskytnutého neplaceného volna a stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného.
Deskriptory: pojištění zdravotní, doba pojištění, základ vyměřovací, zaměstnanci, agenda
pojišťovací, ČR
Zdravotní pojištění - zaměstnanci a "státní kategorie" po část kalendářního měsíce / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.7-8 (2019), s. 36-.
Specifické případy odvodu pojistného za pojištěnce, u kterých je plátcem stát.
Deskriptory: pojištění zdravotní, pojištěnci, zaměstnanci státní, pojistné, agenda pojišťovací, ČR
Rozhodné období / Antonín Daněk.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.8-9 (2019), s. 20-25.
Specifikace rozhodného období pro platby pojistného ve zdravotním pojištění. Na příkladech jsou uvedeny některé specifické situace u zaměstnavatelů i OSVČ.
Deskriptory: pojištění zdravotní, pojistné, správa, samostatní, doba pojištění, základ vyměřovací, ČR, zaměstnavatelé
Musí občan platit pojistné, i když nemá příjem?.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.8-9 (2019), s. 26-29.
Jsou vyjmenovány skupiny osob, které jsou osvobozeny od povinnosti pravidelných plateb
do systému zdravotního pojištění.
Deskriptory: pojištění zdravotní, pojistné, zaměstnanci, samostatní, pojištěnci, ČR, správa
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Odstupné, ochranná lhůta a ukončení zaměstnání / Antonín Daněk.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.8-9 (2019), s. 30-33.
Jsou popsány různé situace v oblasti zdravotního pojištění v souvislosti s ukončením zaměstnání, především problematika odstupného nebo onemocnění zaměstnance v ochranné
lhůtě
Deskriptory: pojištění zdravotní, právo pracovní, pojistné, ukončení zaměstnání, nemocenské, neschopnost pracovní, ČR

DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ
Analýza vlivu slaďování rodinného a pracovního života žen prizmatem míry nezaměstnanosti neakcelerující inflaci v České republice / Emilie Jašová, Božena Kadeřábková.
In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233. - Roč.67, č.3 (2019), s. 316-332. - lit., obr.
Cílem analýzy je kvantifikace a určení charakteru vlivu vybraných opatření vlády ČR na
slaďování pracovního a rodinného života žen. Srovnává míru nezaměstnanosti žen a mužů
v různých věkových kategoriích s důrazem na tzv. reprodukční věk, tj. 20-49 let. Kvantifikuje rozsah a charakter vlivu vybraných ukazatelů a opatření, která dle domácích i zahraničních výzkumů a tvůrců hospodářské politiky mají podpořit slaďování rodinného a pracovního života a tím zvýšit participaci žen. Uvádí závěry zahraničních i domácích výzkumů
k problematice.
Dostupné z: https://www.vse.cz/polek/1216
Deskriptory: trh práce, práce-ženy, sladění pracovního a rodinného života, politika populační, zařízení předškolní, zařízení péče o děti, nezaměstnanost, zab. v mateřství, ČR, Mezinárodní

SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Sociální práce, nebo sociální policie? Pronikání disciplinárních principů do sociální
politiky a sociální práce / Radka Janebová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.19, č.3 (2019), s. 5-22. - lit.
Příspěvek popisuje, jak ovlivňuje neoliberální diskurs sociální politiku a pokouší se reflektovat jeho konkrétní dopady na sociální práci v českém prostředí. Zkoumá analogii mezi
teorií kritiky neoliberalizmu a praxí sociální práce a její proměnu. Konstatuje, že na jedné
straně sílí trend k de-profesionalizaci sociální práce, kdy je vytlačována a nahrazována
praxí úředníků. Na druhé straně se transformuje do výrazně kontrolní profese. Sociální
pracovníci by měli tuto skutečnost co nejdříve reflektovat a přemýšlet o dalším vývoji a
budoucí roli sociální práce.
Deskriptory: práce sociální, politika sociální, kontrola, dávky, pomoc sociální, zneužívání
dávek, úřady práce, ČR, nouze hmotná
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Privatizace sociální práce v kontextu neoliberalismu / Adéla Recmanová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.19, č.3 (2019), s. 23-43. - lit.
Kritická reflexe současných důsledků procesu privatizace sociální práce - rozvoj neregulovaných, neregistrovaných a nekontrolovaných poskytovatelů "sociálních" služeb.
Deskriptory: práce sociální, privatizace, služby sociální, ČR, Mezinárodní, V. Británie, Švédsko
Pracovní hodnoty, kvalita pracovního života a pracovní spokojenost sociálních
pracovníků v ČR ve srovnání s dalšími sektory / Miroslav Suchanec, Karel Ďásek.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.19, č.3 (2019), s. 100-116. lit., tab.
Příspěvek předkládá zjištění, která jsou výsledkem kvantitativního výzkumu pracovních
hodnot a pracovní spokojenosti u sociálních pracovníků. Reaguje na potřebu řešit aktuálně
neutěšenou situaci v oblasti lidských zdrojů v sociálních službách danou vysokou fluktuací
a nízkým zájmem o nabízené pracovní pozice.
Deskriptory: pracovníci sociální, kvalita pracovního života, uspokojení z práce, motivace,
výzkum, ČR
Identifikácia členov profesijnej komunity sociálnej práce na Slovensku s kľúčovými hodnotami profesie / Andrej Mátel, Peter Brnula.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.19, č.3 (2019), s. 117-137. lit., tab.
Autoři publikují výsledky empirického výzkumu, jehož cílem bylo zodpovědět otázku, zda
se sociální pracovníci na Slovensku identifikují s klíčovými hodnotami národního etického
kodexu.
Deskriptory: kvalita pracovního života, pracovníci sociální, práce sociální, výzkum, morálka, SR
"Ale hlavně, když se to trénuje": Výcviková profesionalita a primární profesní
identita sociální práce / Jan Kaňák.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.19, č.3 (2019), s.82-99. - lit.
Text si klade za cíl zodpovědět otázku: Jak absolvovaný výcvik krizové intervence ovlivňuje
zachování hranic oborové specificity u sociálních pracovnic, křesťanek, v organizacích poskytujících krizovou pomoc? Vychází z diskursivní povahy sociální práce, definuje profesionální diskurs a blíže se věnuje specializaci v sociální práci. pro zodpovězení otázky byla
využita data z šířeji zaměřeného výzkumu, která vznikala formou polo-strukturovaných
rozhovorů. Výstupy výzkumu popisují koncept Výcvikové profesionality.
Deskriptory: práce sociální, ČR, pracovníci sociální, vzdělávání-výcvik, výzkum, vzdělávání
celoživotní
Současná struktura služeb dlouhodobé péče a prognóza potřebnosti sociálních
služeb 2019-2050 / Jiří Horecký, Ladislav Průša.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.7, č.18 (2019), s. 10-13. - tab.
Základní údaje o sociálních službách v ČR, zhodnocení situace v oblasti dlouhodobé péče v
souvislosti se stárnutím populace, mezinárodní srovnání kapacit lůžek dlouhodobé péče,
kvantifikace výdajů na dlouhodobou zdravotní a sociální péči, struktura výdajů v roce 2017
podle propočtů VÚPSV, prognózy vývoje počtu příjemců příspěvku na péči a konkrétní návrhy na řešení hrozícího kolapsu sociálních služeb.
Deskriptory: péče dlouhodobá, služby sociální, stárnutí, koncepce budoucí, financování,
VÚPSV, ČR, Mezinárodní
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STAŘÍ LIDÉ
Souvislost mezi anticipovanou dostupností sociální opory a kvalitou života seniorů: implikace pro sociální práci / Ivana Kowaliková, Oldřich Chytil.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.19, č.3 (2019), s. 62-81. - lit.,
tab.
Stať publikuje výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, zda existuje souvislost mezi typem domácnosti seniorů a anticipovanou dostupností sociální opory v obtížné životní situaci
a souvislost mezi anticipovanou dostupností sociální opory v obtížné situaci a kvalitou života seniorů ve zvolených indikátorech.
Deskriptory: staří, kvalita života, pomoc sociální, práce sociální, domácnosti-důchodci, výzkum, ČR
Active Aging and Happiness: European Senior Citizen Volunteers [Aktivní stárnutí
a pocit štěstí: evropské dobrovolnictví seniorů] / Isabel Saz-gil, Ana Isabel Gil-lacruz,
Marta Gil-lacruz.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - Roč.51, č.3 (2019), s. 290-312. - lit., obr., tab. Dostupné z: https://www.sav.sk/journals/uploads/06261115Saz-Gil - 3-2019.pdf.
Tento článek studuje vztah mezi vnímaným štěstím a dobrovolnictvím mezi evropskými
seniory, přičemž zvláštní pozornost je věnována rozdílům na základě pohlaví a generačních
kohort. Empirická analýza využila mikroúdaje z World Values Surveys (WVS: 1994/98,
2005/09 a 2010/14). Hlavní závěry jsou: i) Zaměstnanost, vzdělání a příjem jsou klíčovými
faktory pro pochopení dobrovolnictví a pohody seniorů; ii) dobrovolnictví seniorů může být
pozitivním faktorem, který posiluje štěstí, pokud si senioři vybrali činnosti, které podporují
blahobyt; iii) je důležité podporovat ekonomický rozvoj, který pomáhá zlepšovat životní
podmínky všech občanů.
Dostupné z: https://www.sav.sk/journals/uploads/06261115Saz-Gil%20-%203-2019.pdf
Deskriptory: Mezinárodní, staří, stárnutí aktivní, činnost dobrovolná
Výzkumné studie a indexy pro hodnocení kvality života seniorů a aktivního stárnutí / Oldřich Čepelka.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - Roč.61, č.2 (2019), s. 137-148. - tab.,lit.
Pojem kvalita života a ukazatele, podle kterých se kvalita života měří. Koncepce aktivního
stárnutí. Index aktivního stárnutí populace (AAI). Typologie studií. Individuální index aktivního stárnutí.
Dostupné
z:
https://www.czso.cz/documents/10180/91917740/13005319q2_137.pdf/0ff4037c-1729-49e1-a64ea86af4bded31?version=1.0
Deskriptory: ČR, EU, stárnutí, stárnutí aktivní, staří, kvalita života, skupiny věkové, ukazatele, výzkum, teorie, demografie
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PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY
Paradoxy a výzvy náhradní rodinné péče vykonávané příbuznými v sociálně vyloučené lokalitě / Petr Fučík, Kateřina Sidiropulu Janku.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.19, č.3 (2019), s. 44-61. - lit.
Text představuje výsledky výzkumu, který se zabýval životní situací rodin s dětmi v náhradní rodinné péči rodinných příbuzných ze sociálně vyloučených lokalit. Téma i výsledky
výzkumu reflektují vliv proměn společnosti na situaci rodin v těchto lokalitách, v jejíchž
osudech se kumulují důsledky strukturální nezaměstnanosti, nízkých vzdělanostních šancí
i aspirací, deregulace trhu s bydlením, privatizace a nedostatečné regulace úvěrového i
exekučního podnikání.
Deskriptory: péče náhradní rodinná, nepřizpůsobení, vyloučení sociální, výzkum, ochrana
sociálně-právní, děti, ČR, péče pěstounská, situace ekonomická, situace sociální, Romové
Jaký bude další osud kolizního opatrovnictví? / Romana Rogalewiczová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.21, č.7-8 (2019), s.1-6.
Příspěvek k diskusi o změně systému kolizního opatrovnictví. Podstata a význam kolizního
opatrovnictví, jeho výkon, uvažované možné alternativy výkonu - pracovníci OSPOD jako
doposud, vytvoření specializovaného oddělení obecního úřadu obce s rozšířenou působností
zabývajícího se výhradně výkonem opatrovnictví nebo přenos výkonu kolizního opatrovnictví na samostatný subjekt.
Deskriptory: ochrana sociálně-právní, opatrovnictví, děti, právo rodinné, řízení soudní, ČR
Ochrana týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí (syndrom CAN) v teorii a
praxi / Blanka Vildová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.21, č.7-8 (2019), s. 7-10.
Role pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí v péči o týrané a ohrožené děti.
Deskriptory: děti ohrožené, děti týrané, ochrana sociálně-právní, pracovníci sociální, práva
lidská, ČR
Domácí násilí v 21. století / Ludmila Čírtková.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.21, č.7-8 (2019), s. 11-19.
Co řeší teorie domácího násilí v 21. století? Jaké problémy spojené s domácím násilím
převládají v praxi?
Deskriptory: násilí v rodině, teorie, ČR, rodina problémová, děti týrané

ETNICKÉ SKUPINY
Etnická diferenciace základních škol: příklad města Brna / Laura Fónadová, Tomáš
Katrňák.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.3 (2019), s. 2-8. - lit., tab.,
grafy.
Příspěvek se zaměřuje na otázku, zda české základní školství vykazuje diferenciační (segregační) tendence a zda dochází k posilování či oslabování těchto tendencí. Výzkum se
uskutečnil v prvních třídách základních škol v Brně.
Deskriptory: školství, skupiny etnické, Romové, nerovnost, diferenciace, vzdělávání, výzkum, ČR
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EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ
Support for Market Economy Principles in European Post-Communist Countries
during 1999-2008 [Podpora principů tržního hospodářství v evropských postkomunistických zemích v letech 1999-2008] / Tomáš Sirovátka, Martin Guzi, Steven
Saxonberg.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288. - Roč.55, č.3
(2019), s. 319-345. - tab.,lit.
Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/201-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-3-2019/3913
Deskriptory: EU, Evropa střední a východní, mínění veřejné, šetření, sociologie, výzkum,
VÚPSV, ekonomika, politika hospodářská, podnikání soukromé, reforma ekonomická, politika sociální

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY
Socio-economic Development and its Impact on Health Personnel in Regions of
Visegrad Group Plus Countries [Sociálně-ekonomický rozvoj a jeho dopad na
zdravotnický personál v regionech zemí Visegrádské skupiny Plus] / Ingrid Majerová.
In: Národohospodářský obzor. - ISSN 1213-2446. - Roč.19, č.1-2 (2019), s. 3-24. - lit.,
tab., příl.
Kvalita života a ekonomický rozvoj ekonomik a jejich regionů jsou ovlivňovány sociálněekonomickými ukazateli, jako je nezaměstnanost, zdravotní péče a vzdělávání, environmentální problémy nebo vybavení domácnosti. Otázkou zůstává, zda se tyto ukazatele v
regionech mohou navzájem ovlivňovat a zda mají pozitivní nebo negativní dopady. Cílem
příspěvku je popsat dopad vybraných sociálně-ekonomických ukazatelů na zdravotnický
personál, který byl také rozdělen z genderového hlediska. Za tímto účelem byly vybrány
regiony zemí Visegrádské skupiny Plus na úrovni NUTS II. Výzkum byl proveden v období
2004 až 2013.
Dostupné
na:
https://content.sciendo.com/view/journals/revecp/19/1/articlep3.xml?tab_body=pdf
Deskriptory: EU, Evropa střední a východní, zdravotníci, kvalita života, ukazatele

PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY
Sdílené pracovní místo a jeho využití v České republice / Soňa Veverková.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.3 (2019), s. 9-13. - lit., grafy.
Text pojednává o sdíleném pracovním místě jakožto nové formě zaměstnávání, kterou
současná vláda zásadně podporuje. Definuje výhody a nevýhody sdíleného pracovního
místa pro národní ekonomiku, zaměstnavatele a zaměstnance a všímá si jeho využití mezi
českými zaměstnanci a zaměstnavateli. Shrnuje i zahraniční zkušenosti a pojednává o
možnostech a potřebě další právní úpravy.
Deskriptory: práce netypická, flexibilita pracovní, zaměstnání na zkrácený úvazek, VÚPSV,
ČR
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Náklady práce ve státech Evropské unie v letech 2006-2016 / Vlastimil Beran.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.3 (2019), s. 24-29. - lit., tab.
Na základě tzv. ukazatelů práce jsou popsány rozdíly mezi zeměmi Evropské unie, a to
zejména mezi původními a nově přistoupivšími zeměmi. Autor na základě ukazatelů nákladů práce hodnotí průběh procesu ekonomické integrace, který sliboval ekonomické partnerství a spolupráci členských zemí.
Deskriptory: náklady práce, EU, vývoj, VÚPSV
Diskriminace neproduktivního věku aneb vztah zaměstnávání mladých a starších
osob v zemích OECD / Marek Merhaut.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.3 (2018), s. 13-16. - lit., grafy.
Článek je zaměřen na zkoumání heterogenity vztahu mezi mladými a staršími pracovníky
v zemích OECD. Porovnání mezi zeměmi slouží k poskytnutí měřítka pro měření účasti
mladých (ve věku 15-24 let) a starších osob (ve věku 55-64 let) na trhu práce, a určit
konkrétní oblasti, v nichž mladí nebo starší osoby mohou čelit překážkám účasti na trhu
práce.
Deskriptory: trh práce, pracovníci starší, práce-mládež, Mezinárodní, OECD, odchod do
důchodu, nezaměstnanost dlouhodobá, populace ekonomicky aktivní
Mzdové nároky zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele / Olga Bičáková.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.3 (2019), s. 18-23.
Deskriptory: zaměstnanci, mzdy, insolvence, ČR, právo pracovní, zaměstnavatelé
Mzdové nároky zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele / Olga Bičáková.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.7, č.50 (2019), s. 15-20.
Deskriptory: insolvence, zaměstnavatelé, náhrada mzdy, zaměstnanci, ČR
Rozvázání pracovního poměru za neomluvené absence / Richard W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.7 (2019), s. 21-25.
Případy ze soudní praxe, které mohou posloužit jako vodítko při posuzování různých forem
neomluvené absence a postihu za ni.
Deskriptory: ukončení zaměstnání, právo pracovní, ČR
Mohou děti pracovat? / Ladislav Jouza.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.7 (2019), s. 26-27.
Jsou uvedeny podmínky, za jakých je možné, aby "pracovaly" - vykonávaly určitou činnost
- děti ve věku do 15 let.
Deskriptory: práce-děti, právo pracovní, ČR
Ochranná doba při zákazu výpovědi a dobré mravy / Petr Bukovjan.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.7-8 (2019), s. 55-57.
Ochranná doba v souvislosti s rozvázáním pracovního poměru v době dočasné pracovní
neschopnosti. Rozhodnutí soudu a jeho zdůvodnění, argumenty zaměstnance a zaměstnavatele.
Deskriptory: ukončení zaměstnání, neschopnost pracovní, řízení soudní, ČR, právo pracovní
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Evropská rada zaměstnanců. Přístup k nadnárodním informacím a možnosti jejich
projednání / Martina Schützová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.7-8 (2019), s. 12-16.
Hlavní úlohou evropské rady zaměstnanců (ERZ), která je složená ze zástupců zaměstnanců zaměstnavatele působícího napříč Evropou, je zabezpečit zaměstnancům v pracovněprávním vztahu právo na informace a projednání. Toto právo se vztahuje konkrétně na
rozhodnutí, která se týkají zaměstnanců zaměstnavatelů působících ve více členských státech EU nebo Evropského hospodářského prostoru. Jmenování a složení členů ERZ, jejich
zasedání, podmínky výkonu členů ERZ, působení ERZ na území České republiky, povinnosti
zaměstnavatele vůči ERZ, sankce v případě jejich nedodržení.
Deskriptory: právo pracovní, účast pracovníků na řízení, EU, informace, zaměstnanci, zaměstnavatelé, dialog sociální
Kritérium dopravní dosažitelnosti při zprostředkování vhodného zaměstnání / Jaroslav Stádník, Petr Kieler.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.7-8 (2019), s. 51-54.
Cílem článku je na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu upozornit na problematickou oblast zprostředkování vhodného zaměstnání vztahující se ke kritériu dopravní dostupnosti, když je vždy nutné ze strany úřadu práce, který dané zaměstnání posoudí jako
vhodné, aby individuálně vyhodnotil podmínky dopravní dosažitelnosti zaměstnání s ohledem na objektivní a subjektivní okolnosti případu.
Deskriptory: dojížďka do zaměstnání, zprostředkování práce, právo pracovní, podmínky
pro vstup do zaměstnání, ČR
Diskriminace na pracovišti / Eva Nehudková.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.7-8 (2019), s. 61-67.
Cílem článku je osvětlit pojem diskriminace na pracovišti. Její různé podoby autorka (právníčka Kanceláře veřejného ochránce práv) demonstruje na konkrétních případech, které
kancelář řešila.
Deskriptory: diskriminace pracovní, podmínky pracovní, zaměstnavatelé, ČR
Osobní příplatek - achillova pata odměňování v rozpočtové sféře / Bohuslav Kahle.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.7-8 (2019), s. 68-72.
Deskriptory: odměňování, diferenciace, mzdy, právo pracovní, sektor veřejný, ČR
Rzvázání pracovního poměru pro porušení pracovní kázně ve zkušební době / Richard W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.8-9 (2019), s. 34-36.
Deskriptory: právo pracovní, poměr pracovní, ukončení zaměstnání, ČR
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PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK
Pre-employmenr background screening. Kdy může zaměstnavatel "lustrovat" potenciální zaměstnance? / Alexandr Liolias, Matěj Řičánek.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.7-8 (2019), s. 17-24.
Ověřování správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů poskytnutých potencionálnímu zaměstnavateli uchazečem o zaměstnání z pohledu českého právního řádu. Které údaje může a
které nesmí zjišťovat a ověřovat zaměstnavatel. Možné zdroje používané při ověřování
údajů a zákonnost jejich užití.
Deskriptory: získávání a výběr pracovníků, právo pracovní, zaměstnavatelé, informace,
zaměstnanci, ČR, podmínky pro vstup do zaměstnání
Podstata, tvorba, řízení a využitú týmů / Jan Urban.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.7-8 (2019), s. 40-45.
Co je a co není tým, vznik a předpoklady týmu, přednosti týmu, úloha manažera při tvorbě
týmu, vedení týmu, překážky týmové spolupráce, omezení týmové práce, kvalita skupinových rozhodnutí a její faktory.
Deskriptory: řízení personální, vztahy pracovní, zdroje lidské, motivace, ČR, podmínky pracovní, kvalita pracovního života
Vzdělávání zaměstnanců. Je to aktivita managementu lidských zdrojů jenom pro
některé? / Hana Urbancová, Adéla Fajčíková.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.7-8 (2019), s. 46-50.
Deskriptory: zaměstnanci, vzdělávání-výcvik, zdroje lidské, řízení personální, strategie
personální, ČR, vzdělávání celoživotní

OBYVATELSTVO, MIGRACE
Kde se berou jedináčci? Faktory související s jednodětností v ČR / Hana Hašková,
Radka Dudová, Kristýna Pospíšilová.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - Roč.61, č.2 (2019), s. 93-110. - obr.,tab.
Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/91917740/13005319q2_93.pdf/7a9600c3-4d96-43c8-b4353215d73a6031?version=1.0
Deskriptory: plánování rodiny, rodičovství, porodnost, demografie, výzkum, teorie, statistika, vzdělání dosažené, skupiny věkové, ČR, gender
Diferenční plodnost v Česku z dat Proměny české společnosti / Ondřej Nývlt.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - Roč.61, č.2 (2019), s. 111-128. - tab.,obr.,lit.
Analýza kohortní plodnosti v Česku. Bezdětnost. Vícedětné domácnosti. Průměrná velikost
domácnosti.
Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/91917740/13005319q2_111.pdf/62734d3f-7688-4c3c-b1b9ebfa0539901b?version=1.0
Deskriptory: ČR, porodnost, statistika, výzkum, demografie, domácnosti, rodičovství, rodina, rodina mladá, chování demografické, plánování rodiny
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Druhé dítě - důvody neplánovaného odkladu a časování jeho narození / Anna
Šťastná, Jitka Slabá, Jiřina Kocourková.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - Roč.61, č.2 (2019), s. 77-92. - tab.,obr.,lit.
Analytická část vychází z šetření Ženy 2016 realizovaného Katedrou demografie a geodemografie PřF UK na vzorku 1257 žen narozených v letech 1966-1990. Toto šetření volně
navázalo na šetření Generations and Gender Survey (GGS) realizované v ČR v letech 2005
a 2008. Celkový soubor je vážen dle věku, nejvyššího dosaženého vzdělání a regionu.
Článek vychází z podsouboru 728 respondentek.
Dostupné
z:
https://www.czso.cz/documents/10180/91917740/13005319q2_77.pdf/b0972342-7094-4feb-bf85f0acb04e1f30?version=1.0
Deskriptory: ČR, plánování rodiny, porodnost, demografie, výzkum, šetření, rodičovství,
VÚPSV

RŮZNÉ
An Experimental Exploration of Diffuse and Specific Public Support for the EU in
the Czech Republic [Experimentální zkoumání rozptýlené a specifické veřejné
podpory EU v České republice] / Zuzana Ringlerová.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288. - Roč.55, č.3
(2019), s. 291-318. - obr.,tab.,lit.,příl.
Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/201-sociologicky-casopis-czech-sociological-review-3-2019/3912
Deskriptory: ČR, mínění veřejné, šetření, sociologie, politika, EU, integrace evropská
The determinants of consumer behaviour of students from Brno when purchasing
organic food [Determinanty spotřebitelského chování studentů z Brna při nákupu
biopotravin] / Jana Švecová, Pavla Odehnalová.
In: Národohospodářský obzor. - ISSN 1213-2446. - Roč.19, č.1-2 (2019), s. 49-64. - lit.,
obr., tab., příl.
Předmětem této práce je analýza spotřebitelského chování na bio trhu se zaměřením na
chování studentů z Brna. Studie přináší informace, které mohou být potenciálně využity
pro další výzkum, a budou užitečné také pro organizace s praktickým zájmem o produkční
prodej a distribuci biopotravin.
Dostupné
na:
https://content.sciendo.com/view/journals/revecp/19/1/articlep49.xml?tab_body=pdf
Deskriptory: ČR, studenti, spotřeba, výzkum
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ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ POLITIKA

Welfare reform by stealth? Cash benefit recipiency data and its additional value
to the understanding of welfare state change in Europe [Sociální reforma tajně?
Údaje o peněžitých dávkách a jejich přidaná hodnota pro pochopení změn sociálního státu v Evropě] / Adeline Otto, Wim van Oorschoot.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.29, č.3 (2019), s. 307–
324. - lit., obr.
Trendy v systémech sociální ochrany byly jedním z hlavních subjektů ve srovnávacím výzkumu sociálního státu, v neposlední řadě od finanční krize a úsporných opatření, která
zavedlo mnoho evropských zemí. Jedna z klíčových diskusí v literatuře je o tom, jak měřit
rozsah veřejných sociálních opatření jako ukazatele změny sociálního státu. Tento článek
studuje údaje o přijímání dávek ze statistik EU SILC, které pokrývají 14 evropských zemí
za období 2003 až 2013.
Deskriptory: EU, stát sociální, ukazatele, výzkum
Taking the initiative: Direct democracy, coalition governments and welfare state
expansion [Převzetí iniciativy: přímá demokracie, koaliční vlády a rozšíření sociálního státu] / André Walter.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.29, č.3 (2019), s. 446-459.
- lit., obr., tab.
Přímá demokratická práva jsou stále více přijímána po celém světě. Jaké jsou však
důsledky zavedení práv iniciativy a referenda na rozvoj sociálního státu? Stávající literatura
zastává pesimistický pohled na roli přímé demokracie pro rozvoj a velkorysost sociálního
státu. Zatímco se tvrdí, že referenda představují hlavní překážku rozšíření sociálních výdajů, propojení mezi iniciativami a poskytováním sociálního zabezpečení není jasné. Autor
přispívá k dosavadní literatuře tvrzením, že účinek přímých demokratických nástrojů na
rozšíření sociálního státu je systematicky spojen s politickým prostředím. Na základě průřezových údajů časových řad o sociálních výdajích ve švýcarských kantonech od roku 1930
do roku 2000 ukazuje, že iniciativy a referenda omezují růst sociálních výdajů v prostředí
s mnoha vládními stranami, ale rozšiřují je, když je ve vládě málo stran.
Deskriptory: Švýcarsko, politika, stát sociální
Work and welfare‐state trajectories in Norway over two decades: Has the goal of
getting more people into work been achieved? [Trajektorie práce a sociálního
státu v Norsku za dvě desetiletí: Bylo dosaženo cíle přimět více lidí k práci?]
/Hans-Tore Hansen, Thomas Lorentzen.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.28, č.3 (2019), s.
246-259.
tab.,obr.,lit.
Dostupné
pouze
na:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijsw.12354.
Studie zkoumá trajektorie práce a sociálního státu tří kohort obyvatel Norska ve věku 44
až 60 let po dobu dvou desetiletí (1994–2014). Období této studie je obzvláště zajímavé z
důvodu rozsáhlé reformy sociálního zabezpečení, která byla zahájena v roce 2006 a dokončena v roce 2011 s cílem "více lidí v práci, méně na sociálních dávkách ".
Deskriptory: Norsko, stát sociální, politika zaměstnanosti, politika sociální, reforma, skupiny věkové, zab. sociální, zaměstnanost, nezaměstnanost dlouhodobá, odchod do
důchodu předčasný, návrat do práce
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SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Internal coordination of social security in federal Belgium [Vnitřní koordinace sociálního zabezpečení ve federální Belgii] / Paul Schoukens, Greta Gorissen.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.21, č.2 (2019), s. 100118. - lit. - Special Issue on Coordination of social security within European States.
Tento článek popisuje vnitřní koordinaci systémů sociálního zabezpečení, na které se vztahuje nařízení EU č. 883/2004 ve federálním státě Belgie. Od první státní reformy v roce
1970 se Belgie postupně vyvinula z unitárního na federální stát. Vedle federální úrovně
existují dvě další úrovně, obce a regiony. Rodinné přídavky a pojištění dlouhodobé péče
jsou například v pravomoci obcí. Článek nastiňuje rozsah federalismu a decentralizace,
určení kompetencí mezi federovanými subjekty a finanční ujednání mezi federálním státem
a federovanými subjekty, jakož i finanční ujednání mezi federovanými subjekty.
Deskriptory: Belgie, zab. sociální, systém, správa, odpovědnost sociální, obce, péče dlouhodobá, přídavky rodinné
Internal coordination of social security in Spain [Vnitřní koordinace sociálního
zabezpečení ve Španělsku] / Borja Suárez Corujo.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.21, č.2 (2019), s. 119140. - lit. - Special Issue on Coordination of social security within European States.
Tento dokument představuje téma vnitřní koordinace regionálních a místních schémat sociálního zabezpečení ve Španělsku. V oblasti sociálního zabezpečení ukládá ústavní rámec
různá řešení, pokud jde o rozdělení kompetencí mezi stát a autonomní obce, v závislosti
na odvětví (veřejné) sociální ochrany. Na poskytování dlouhodobé sociální péče se podílí
například stát i autonomní obce. Služby zdravotní péče jsou poskytovány hlavně autonomními obcemi, aniž jsou dotčeny určité aspekty role, kterou hraje stát. Sociální pomoc
prostřednictvím peněžitých dávek nebo sociálních služeb je poskytována výhradně autonomními obcemi s velkou účastí místních subjektů, zejména v případě sociálních služeb.
Příspěvek nastiňuje rozsah přenesení a decentralizace a přisouzení pravomocí a finanční
uspořádání. Závěrečná část řeší některé konkrétní otázky ve zdravotní péči, dlouhodobé
sociální péči a sociální pomoci.
Deskriptory: Španělsko, zab. sociální, správa, systém, obce, péče zdravotní, péče dlouhodobá, pomoc sociální, odpovědnost sociální
Internal coordination of social security in Italy [Vnitřní koordinace sociálního
zabezpečení v Itálii] / Silvio Bologna.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.21, č.2 (2019), s. 141152. - lit. - Special Issue on Coordination of social security within European States.
Tento příspěvek se zabývá vnitřní koordinací systémů zdravotní péče, dlouhodobé sociální
péče a sociální pomoci - na které se vztahuje nařízení EU č. 883/2004 - v Itálii po ústavní
reformě provedené v roce 2001, která výrazně decentralizovala legislativní a administrativní mašinérii posílením výsad regionů, zejména pokud jde o organizaci a financování služeb. Tento článek se snaží demonstrovat, že ačkoli decentralizace zdravotní péče a dlouhodobé sociální péče byla doprovázena mechanismy vnitřní koordinace mezi regiony (zejména v oblasti meziregionální mobility), regionálním systémům sociální pomoci poskytujícím peněžní transfery chybí jakákoli forma koordinace.
Deskriptory: Itálie, péče zdravotní, péče dlouhodobá, pomoc sociální, správa, odpovědnost
sociální
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Internal coordination of social security in the United Kingdom [Vnitřní koordinace
sociálního zabezpečení ve Spojeném království] / Ed Gareth Poole, Guto Ifan.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.21, č.2 (2019), s. 153162. - lit., tab. - Special Issue on Coordination of social security within European States.
Přestože je sociální zabezpečení ve Velké Británii tradičně považováno za vysoce centralizovanou funkci, zdravotní péče a dlouhodobá sociální péče jsou již dlouhodobě převedeny
na substátní vlády, což je uspořádání vyžadující dohody o rozsáhlé vnitřní koordinaci. Tato
koordinace má různé cíle, včetně zajištění parity poskytování dávek v Severním Irsku (kde
je sociální pomoc přenesena) a Velké Británii (kde je centralizována), zajištění finančních
náhrad za přeshraniční poskytování zdravotní péče a stanovení odpovědnosti a kritérií
způsobilosti pro jednotlivce, kteří potřebují sociální péči. Další přenesení a decentralizace
dávek sociálního zabezpečení v posledním desetiletí učinila taková koordinační opatření
ještě nezbytnějšími.
Deskriptory: V. Británie, zab. sociální, správa, péče zdravotní, péče dlouhodobá, pomoc
sociální, odpovědnost sociální
Internal coordination of social security in the Netherlands [Vnitřní koordinace
sociálního zabezpečení v Nizozemsku] / Febe De Jong, Gijsbert Vonk.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.21, č.2 (2019), s. 153162. - lit. - Special Issue on Coordination of social security within European States.
Tento článek popisuje vnitřní koordinaci regionálních a místních systémů sociálního zabezpečení v Nizozemsku. Nizozemsko je decentralizovaný stát se silnou ústřední vládou. Sociální zabezpečení je z velké části záležitostí ústřední vlády. Článek se proto zaměřuje na
oblast sociální pomoci a sociální péče, charakteristické systémem "regulované decentralizace". Nastiňuje stav decentralizace, konfliktní pravidla a koordinační mechanismy a konečně popisuje finanční režim decentralizovaných systémů.
Deskriptory: Nizozemí, zab. sociální, pomoc sociální, péče zdravotní, správa, odpovědnost
sociální, financování
Internal coordination of social security in Sweden [Vnitřní koordinace sociálního
zabezpečení ve Švédsku] / Jaan Paju.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.21, č.2 (2019), s. 174182. - lit. - Special Issue on Coordination of social security within European States.
Tento článek začíná přehledem struktury místní správy ve Švédsku. Poté zkoumá rozdělení
kompetencí mezi obcemi a okresními radami a registr obyvatel, který určuje aplikované
právo. Následně se článek zaměřuje na schémata zdravotní péče a na možnost pro příslušnou okresní radu určit věcnou zdravotní péči. Následuje zvážení odpovědnosti obcí za dlouhodobou sociální péči. Nakonec se přezkoumává manévrovací prostor obcí ve vztahu k
systému sociální pomoci. Závěrečná část diskutuje švédský decentralizovaný přístup k sociálnímu zabezpečení.
Deskriptory: Švédsko, zab. sociální, obce, správa, péče zdravotní, péče dlouhodobá, pomoc
sociální
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Administering social security and health in Denmark: Between centralisation and
decentralisation [Správa sociálního zabezpečení a zdravotnictví v Dánsku: Mezi
centralizací a decentralizací] / Catherine Jacqueson.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.21, č.2 (2019), s. 183191. - lit. - Special Issue on Coordination of social security within European States.
V Dánsku byla velká část sociálního zabezpečení tradičně záležitostí místních orgánů. Zejména obce hrály zásadní roli, protože mají pravomoc vybírat daně a jejich autonomie je
zaručena ústavou. Většina sociálních systémů je však regulována zákony Parlamentu.
Tento příspěvek analyzuje dánské uspořádání a diskutuje o míře decentralizace v oblasti
sociálního zabezpečení a zdravotní péče se zaměřením na kritéria pro přidělování kompetencí, finanční uspořádání a otázku rovného zacházení v celé zemi. Článek uzavírá, že ačkoli je export sociálních problémů mezi obcemi v Dánsku známým jevem, zdá se, že k
sociálnímu nakupování nedochází
Deskriptory: Dánsko, zab. sociální, péče zdravotní, systém, obce, financování, odpovědnost sociální
Social devolution and the impact of European Union Law: A critical analysis [Sociální decentralizace a dopad práva Evropské unie: Kritická analýza] / Herwig Verschueren.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.21, č.2 (2019), s. 192206. - lit. - Special Issue on Coordination of social security within European States.
Tento článek zkoumá, do jaké míry právo EU ovlivňuje vztah mezi subnárodními subjekty
členského státu, v němž mají tyto subjekty regulační pravomoci v oblasti sociální ochrany.
Konkrétněji zkoumá, zda se kritéria stanovená v právu EU pro určení rozsahu okruhů solidarity ve vztazích mezi členskými státy mohou použít také v kontextu vztahů mezi subnárodními subjekty v regionalizovaných členských státech.
Deskriptory: EU, právo SZ, zákonodárství
Internal social security coordination in seven European States [Vnitřní koordinace sociálního zabezpečení v sedmi evropských státech] / Danny Pieters.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.21, č.2 (2019), s. 207216. - lit. - Special Issue on Coordination of social security within European States.
První část zkoumá důležitost rozdílu mezi federalismem a decentralizací, pokud jde o vnitřní
koordinaci sociálního zabezpečení. V další části jsou zhodnoceny faktory omezující důležitost vnitřní koordinace a v následujících částech jsou řešeny tradiční otázky vnitřní koordinace. Závěrečná kapitola zpochybňuje přístup, který zaujal Evropský soudní dvůr ve
vztahu k interakci mezi evropskou a vnitřní koordinací sociálního zabezpečení.
Deskriptory: EU, zab. sociální, správa, odpovědnost sociální, péče zdravotní, péče dlouhodobá, přídavky rodinné, pomoc sociální

19

NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Universal or commodified healthcare? Linking out-of-pocket payments to incomerelated inequalities in unmet health needs in Europe [Univerzální nebo komodifikovaná zdravotní péče? Propojení přímých plateb s nerovnostmi souvisejícími s
příjmy v neuspokojených zdravotních potřebách v Evropě] / Monika Ewa Kaminska,
Melike Wulfgramm.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.29, č.3 (2019), s. 345-360.
- lit., obr., tab.
Tato studie zkoumá výsledky přímých osobních plateb (out-of-pocket payments - OOPP),
pokud jde o rozdíly souvisejícími s příjmy v neuspokojených zdravotních potřebách (unmet
health needs - UHN) v důsledku platební neschopnosti a zdůrazňuje komodifikační účinek
OOPP v evropských systémech zdravotní péče. Spojuje mikroúdaje z EU-SILC za období
2005–2012 s makro údaji ze Světové banky, OECD a WHO. Výsledky ukazují, za prvé, že
ve všech sledovaných evropských zemích a letech příjem určuje, zda osoba v posledním
roce nahlásí, kde potřebovala lékařské ošetření nebo vyšetření, ale nedostala je kvůli neschopnosti zaplatit. Za druhé, čím více se země spoléhá na OOPP jako na prostředek financování zdravotní péče, tím vyšší je podíl respondentů, kteří vykazují UHN. Za třetí,
podíl OOPP výrazně zvyšuje účinek příjmu.
Deskriptory: EU, péče zdravotní, systém, financování, nerovnost, potřeby
uložené 2290
Quality of health and care services in the EU [Kvalita zdravotních a pečovatelských služeb v EU] / Hans Dubois, Tadas Leončikas, Daniel Molinuevo.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2019. - 68 s. , lit., obr., tab. - ISBN 978-92-897-1886-8.
Veřejné služby jsou zásadní pro dosažení vysoké úrovně sociální ochrany, sociální soudržnosti a sociálního začlenění. Aby však byly v tomto ohledu účinné, musí být služby
kvalitní a musí být stejně dostupné co nejširšímu okruhu občanů. Zejména pečovatelské
služby představují klíčovou součást sociální ochrany pro občany EU, zlepšují kvalitu života
a přístup ke vzdělání a zaměstnání. Tato zpráva odhaluje, jak občané vnímají kvalitu ve
zdravotní péči, dlouhodobé péči a péči o děti a porovnává je mezi zeměmi, skupinami ve
společnosti a příjemci péče a nepřímými uživateli služeb.
Dostupné 27.8.2019 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/quality-of-health-and-care-services-in-the-eu (Published on: 11 July 2019)
Deskriptory: EU, péče zdravotní, péče dlouhodobá, kvalita, služby, zařízení péče o děti,
financování
Does the unification of health financing affect the distribution pattern of out‐of‐
pocket health expenses in Turkey? [Ovlivňuje unifikace financování zdravotnictví
distribuční strukturu výdajů na zdravotnictví v Turecku?].
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.28, č.3 (2019), s.
293-306. - obr.,tab.,lit.
Turecko zavádělo zdravotnické reformy po dobu více než deseti let, a to ve smyslu unifikace
financování zdraví. Tato studie zkoumala finanční zátěž spojenou s financováním zdravotní
péče z vlastní kapsy v rámci univerzálního zdravotního pojištění pomocí národních údajů v
období 2003–2015. Výsledky naznačují, že turecký systém financování zdraví prospěl bohatým, nikoli však chudým.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12389
Deskriptory: Turecko, zdravotnictví, výdaje, financování, systém, reforma
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SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
The perceived legitimacy of a basic income among Finnish food aid recipients
[Vnímaná legitimita základního příjmu u finských příjemců potravinové pomoci]
/ Suvi Linnanvirta, Christian Kroll, Helena Blomberg.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.28, č.3 (2019), s.
271-281. - tab.,lit.,příl.
Diskuse o výhodách a nevýhodách základního příjmu. Na základě údajů z průzkumu a
rozhovorů poskytuje tato studie náhled na legitimitu myšlenky základního příjmu mezi
lidmi žádajícími o podboru na živobytí na konci roku 2016, u nichž se předpokládá, že jsou
touto dávkou pozitivně ovlivněni.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijsw.12362
Deskriptory: Finsko, chudí, nouze hmotná, minimum existenční, potřebnost, příspěvek na
živobytí, příjem minimální, šetření

STAŘÍ LIDÉ
Economic Capital as a Means of Coping with the Social Roles of Young Olds [Ekonomický kapitál jako zdroj zvládání sociálních rolí mladých starých] /Marcela Petrová Kafková.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - Roč.51, č.3 (2019), s. 272-289. - lit., tab.
Mladí staří jsou cílovou skupinou pro politiku aktivního stárnutí. Očekává se, že zůstanou
ekonomicky aktivní co nejdéle, budou se starat o své rodinné příslušníky a současně se
budou věnovat volnočasovým aktivitám a aktivitám vlastního rozvoje. Očekává se, že jejich
činnost podpoří generační spravedlnost. Díky těmto očekáváním jsou mladí staří homogenizováni na základě věku a důležité stratifikační faktory, jako pohlaví, třída a etnicita,
nejsou brány v úvahu. V tomto článku se na příkladu mladých starých v České republice
používají smíšené metody k argumentaci, že mladí staří jsou často přetíženi svými sociálními rolemi. Negativní účinky přetížení postihují hlavně ženy s nízkým ekonomickým kapitálem. Harmonizace rolí a výběr strategií zvládání jsou ekonomicky podmíněny, navzdory
relativně vyrovnaným důchodům.
Dostupné z: https://www.sav.sk/journals/uploads/06261155Petrova Kafkova - 3-2019.pdf
Deskriptory: ČR, stárnutí, stárnutí aktivní, gender, staří

PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY
uložené 2284
Leave policies and practice for non-traditional families [Politiky a praxe dovolené
pro netradiční rodiny].
Brussels : European Commission, 2019. - 10 s.
Toto politické sdělení poskytuje přehled o tom, do jaké míry členské státy zohledňují netradiční rodiny při vytváření politik rodinné dovolené.
Dostupné
13.8.2019
z:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8239&furtherPubs=yes
(Published
on:
14/08/2019)
Deskriptory: EU, rodina, dovolená, sladění pracovního a rodinného života
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Three variations on the Australian supported playgroup model [Tři varianty australského modelu podporovaných herních skupin] / Amy Conley Wright, Jane Warren,
Kristen Burriel, Lynda Sinnoth.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.28, č.3 (2019), s.
333-344. - obr.,tab.,lit.
Australský model je skupinová intervence pro rodiče a jejich malé děti ve věku do 5 let za
účelem společné účasti na hrách a dalších aktivitách, které obvykle poskytují neziskové
organizace v Austrálii.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12361
Deskriptory: Austrálie, rodičovství, rodina mladá, rodina, metody, organizace neziskové

CIZINCI
uložené 2283
Sustainable Inclusion of Migrants into Society and Labour Market [Udržitelné začleňování migrantů do společnosti a na trh práce].
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - 25 s. - ISBN 978-92-7608677-2.
Evropský politický kontext týkající se inkluze migrantů do společnosti a na trh práce. Integrované přístupy a služby pro začleňování migrantů. Finance EU na inkluzi migrantů.
Nové nástroje a iniciativy v rámci integrovaného přístupu. Klíčová politická poselství.
Dostupné 13.8.2019 z: https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/useful_resources/sustainable-inclusion-migrants-society-and-labour-market
Deskriptory: EU, cizinci, integrace, společnost, trh práce, osoby migrující, politika migrační
uložené 2287
Role of public services in integrating refugees and asylum seekers [Role veřejných služeb při integraci uprchlíků a žadatelů o azyl] / Klára Fóti, Almina Bešić, Veronika Vasileva, Petra van Nierop, Elbereth Puts, Norma Rose, Irina Ulcica, Dóra Vajai,
Regina Konle-Seidl.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2019. - 58 s., lit., obr., tab.,
příl. - ISBN 978-92-897-1856-1.
Po přílivu více než tří milionů žadatelů o azyl do EU během tříletého období 2015–2017
čelily členské státy řadě problémů spojených s integrací nově příchozích do jejich země.
Tato zpráva zkoumá úlohu veřejných služeb - konkrétně bydlení, sociálních služeb, zdravotních a vzdělávacích služeb - v sociální a ekonomické integraci uprchlíků a žadatelů o
azyl. Jejím cílem je identifikovat faktory, které tomuto procesu brání, a prvky, které k
úspěšné integraci přispívají. Celkově se zaměřuje na cílové země, zejména na tři země
nejvíce postižené přílivem uprchlíků a žadatelů o azyl: Rakousko, Německo a Švédsko.
Dostupné 27.8.2019 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/roleof-public-services-in-integrating-refugees-and-asylum-seekers (Published on: 19 June
2019)
Deskriptory: EU, Rakousko, SRN, Švédsko, cizinci, osoby migrující, integrace, služby, kvalita, služby sociální, bydlení, péče zdravotní, vzdělávání, migrace, politika migrační
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uložené 2292
The Road to Integration: Education and Migration [Cesta k integraci: Vzdělání a
migrace]. - Paris : OECD Publishing, 2019. - 138 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-92-6456977-5.
Migrace byla v posledních letech středem politických debat v celé OECD. Tato souhrnná
zpráva identifikuje osm pilířů tvorby politiky, u níž se ukázalo, že projekt "Síla prostřednictvím rozmanitosti" má zásadní význam, pokud vzdělávací systémy účinně podporují nově
příchozí. Pro každý pilíř zpráva podrobně popisuje soubor principů, které řídí návrh a implementaci politik na systémové úrovni a praxí na úrovni školy. Osm pilířů: 1. zvážit různorodost přistěhovaleckých populací, 2. vyvinout přístupy k podpoře celkového blahobytu
imigrantů, 3. zabývat se jedinečnými potřebami studentů uprchlíků, 4. zajistit, aby se motivace proměnila v klíčovou výhodu pro přistěhovalecké komunity, 5. organizovat zdroje
ke snížení vlivu sociálně-ekonomického postavení na výsledky imigrantů, 6. poskytovat
komplexní jazykovou podporu, 7. budovat schopnost učitelů vypořádat se s diversitou a 8.
odstraňovat bariéry sociální soudržnosti zajištěním efektivního poskytování služeb.
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, cizinci, osoby migrující, vzdělávání, integrace, podpora
sociální, služby, studenti, potřeby, motivace, pedagogové

CHUDÍ

When political values and perceptions of deservingness collide: Evaluating public
support for homelessness investments in Canada [Kolize politických hodnot a
vnímání zásluhovosti: Hodnocení veřejné podpory investic do bezdomovectví v
Kanadě] / Carey Doberstein, Alison Smith .
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.28, č.3 (2019), s.
282-292. - tab.,obr.,lit.
Experimentální výzkum mapující postoje občanů k investicím do sociálního státu, konkrétně výdajům na bezdomovectví v Kanadě.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijsw.12353
Deskriptory: Kanada, bezdomovci, výdaje sociální, šetření, výzkum, mínění veřejné, redistribuce

23

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY

Measuring regional social inclusion performances in the EU: Looking for unity in
diversity [Měření výkonností regionálního sociálního začleňování v EU: Hledání
jednoty v rozmanitosti] / Nicky Rogge, Ryan Self.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.29, č.3 (2019), s. 325-344.
- lit., obr., tab.
Tato studie měří a srovnává výkonnosti regionálního sociálního začleňování v Evropě pomocí složeného indexu vytvořeného na základě společně dohodnutých dílčích ukazatelů
hlavních ukazatelů Evropa 2020. Multidimenzionální povaha těchto otázek a rozdílné priority sociální politiky národů/regionů při jejich řešení vyžadují sjednocenný rámec pro výkonnostní hodnocení, pro který tento článek obhajuje užití vážení výhody pochybností (benefit-of-the-doubt - BoD). Na základě složeného skóre jsou identifikovány vedoucí a zaostávající regiony v oblasti sociálního začleňování a je zkoumán dopad regionálních kontextových charakteristik. Celkové výsledky ukazují, že regiony Dánska a Švédska jsou trvale
silně výkonné, zatímco kontinentální regiony Itálie a Španělska typicky vykazují špatnou
výkonnost. Pokud jde o determinanty chudoby a sociálního vyloučení, výsledky ukazují, že
nízká úroveň vzdělání a vysoké procento neúplných domácností se negativně vztahují k
regionálnímu sociálnímu začlenění.
Deskriptory: EU, vyloučení sociální, ukazatele, regiony
uložené 2288
Life and society in the EU candidate countries [Život a společnost v kandidátských zemích EU] / Tadas Leončikas, Kristina Doda, Sevinç Rende, Žarko Šunderić, Ivana
Vukovič, Merita Xhumari.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2019. - 65 s., lit., obr., tab.,
příl. - ISBN 978-92-897-1877-6.
Tato zpráva prezentuje přehled životních podmínek v pěti současných kandidátských
zemích EU - Albánii, Černé Hoře, Severní Makedonii, Srbsku a Turecku. Vychází z výsledků
evropského průzkumu kvality života v roce 2016 (EQLS) a pokrývá tři široké oblasti: kvalitu
života, kvalitu veřejných služeb a kvalitu společnosti. Zpráva sestává z úvodní přehledové
kapitoly a pěti národních profilů. Výsledky průzkumu jsou relevantní jak z národního hlediska, tak v kontextu oblastí, na které se vztahuje proces rozšiřování EU.
Dostupné 27.8.2019 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/lifeand-society-in-the-eu-candidate-countries (Published on: 28 June 2019)
Deskriptory: EU, Evropa střední a východní, integrace evropská, kvalita života, společnost,
služby, kvalita, šetření
uložené 2289
Inequalities in the access of young people to information and support services
[Nerovnosti v přístupu mladých lidí k informacím a službám podpory] / Anna
Ludwinek, Eszter Sándor, Franziska Clevers.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2019. - 59 s., lit., obr., tab.,
příl. - ISBN 978-92-897-1854-7.
V posledních letech byly na evropské i národních úrovních vyjádřeny obavy, že kombinované stresy vyplývající ze škol, rodičovských očekávání a společenských tlaků mohou mladým lidem komplikovat přechod do dospělosti - s rizikem dlouhodobého negativního dopadu. Jedním ze způsobů jak usnadnit tento přechod je poskytování vhodných informačních a podpůrných služeb v těchto kritických život měnících letech. Zdá se však, že ne
všichni mladí lidé mají přístup k takovým službám. Tato zpráva popisuje charakteristiky
mladých lidí, kteří čelí největším potížím v přístupu k sociálním a zdravotním službám,
které jsou pro ně nejdůležitější. Rovněž se zabývá tím, co mohou poskytovatelé služeb
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udělat, aby zajistili, že se dostanou k mladým lidem, kteří potřebují jejich podporu, a prezentuje inovativní příklady, jak řešit nerovnosti v přístupu ke službám.
Dostupné 27.8.2019 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/inequalities-in-the-access-of-young-people-to-information-and-support-services (Published
on: 03 July 2019)
Deskriptory: EU, mládež, kvalita života, služby, kvalita, informace, politika sociální,
ochrana sociální

PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY

Work must pay: Does it? Precarious employment and employment motivation for
low-income households [Práce musí vynášet: Je tomu tak? Nejisté zaměstnání a
motivace zaměstnání pro domácnosti s nízkými příjmy] / Lucie Trlifajová, Jakob Hurrle.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.29, č.3 (2019), s. 376-395.
- lit., obr.
Jedním z hlavních dilemat současné sociální politiky je otázka, jak zajistit sociální ochranu
a zároveň současně poskytnout pobídky k hledání zaměstnání. Způsob jak řešit toto dilema
je založit politiky a politické modely na principu, že "práce musí vynášet"; jinými slovy,
příjem ze zaměstnání by měl být vyšší než sociální podpora nezaměstnaných. V tomto
článku používáme případy dvou znevýhodněných regionů v ČR, abychom politické předpoklady konfrontovali s každodenními zkušenostmi příjemců sociálních dávek. Jejich situace
je silně utvářena současnými změnami na trhu práce, zejména nejistým charakterem dostupného zaměstnání a vysokou mírou zadlužení. Modelování finančních pobídek pro zaměstnání a veřejné politiky založené na těchto výpočtech často neodpovídají realitě příjemců sociálních dávek, kteří se často pohybují do nejistých forem zaměstnání a mimo ně.
Hlavní tvrzení autorů je však to, že samotná myšlenka přístupu "práce musí vynášet" se
zaměřuje na špatnou otázku. Skutečně fungující finanční pobídka by se musela zaměřit
nejen na rozdíl v příjmech mezi těmi, kdo pracují, a těmi, kteří nepracují, ale spíše by měla
analyzovat, jaký typ opatření umožňuje pracujícím domácnostem trvale stoupat nad hranici chudoby.
Deskriptory: ČR, pracovníci, chudoba, trh práce, nezaměstnanost, nezaměstnaní, politika
zaměstnanosti, motivace
The impact of active labour market policies on the well-being of the unemployed
[Dopad aktivních politik trhu práce na blahobyt nezaměstnaných] / Damaris Rose.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.29, č.3 (2019), s. 396-410.
- lit., obr., tab.
V článku, který se zabývá otázkou, zda sociální politiky mohou změnit zkušenost nezaměstnanosti, se systematicky hodnotí, zda účast na aktivních politikách trhu práce (ALMP)
ovlivňuje blahobyt nezaměstnaných. Se zeměmi OECD s trvale vysokou mírou nezaměstnanosti začali vědci zkoumat dopad programů ALMP na řadu konkrétních ekonomických výsledků, ale jen málo se zaměřují na jejich sociologické a psychologické dopady. V
souladu se svými teoretickými předpoklady autor zjišťuje, že programy ALMP, které se
nejvíce podobají pravidelnému zaměstnání, mají nejsilnější dopad na blahobyt nezaměstnaných. Zkoumání regionálních a genderových rozdílů naznačuje zajímavou heterogenitu efektů.
Deskriptory: Mezinárodní, politika zaměstnanosti, nezaměstnaní, nezaměstnanost

25

Economic miracle, political disaster? Political consequences of Hartz IV [Hospodářský zázrak, politická pohroma? Politické důsledky Hartz IV] / Lukas Fervers.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.29, č.3 (2019), s. 411-427.
- lit., obr., tab.
Německá reforma Hartz IV byla rozsáhlou reformou trhu práce, která snížila štědrost dávek
v nezaměstnanosti. Zahrnuté ekonomické hodnocení má tendenci potvrdit, že reforma byla
počáteční jiskrou pro zlepšení výkonnosti německého trhu práce. Současně vědci sociálního
státu nedávno vyjádřili obavy, že takové reformy mohou mít dalekosáhlé a škodlivé politické dopady. V tomto článku autor přispívá k této diskusi a analyzuje politické dopady
reformy Hartz IV včetně snižování spokojenosti s demokracií, snižování politické participace a zvyšování protestního hlasování a politické polarizace.
Deskriptory: SRN, trh práce, reforma, politika zaměstnanosti, politika, stát sociální
The impact of parental leave policy on the intensity of labour-market participation
of mothers: Do the number of children and pre-birth work engagement matter?
[Dopad politiky rodičovské dovolené na intenzitu účasti matek na trhu práce: Záleží na počtu dětí a pracovním zapojením před porodem?] / Marie Valentová.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.29, č.3 (2019), s. 428-445.
- lit., tab.
Článek zkoumá dopad zavedení politiky rodičovské dovolené v roce 1999 na zapojení matek s jedním a dvěma dětmi na trh práce v Lucembursku, které před porodem pracovaly
20 nebo více hodin týdně. Angažovanost na trhu práce se měří počtem měsíčně odpracovaných hodin 1, 2 a 3 roky po narození posledního dítěte. Analýzy se provádějí pomocí
údajů dlouhodobých záznamů sociálního zabezpečení v letech 1995 až 2002. Metoda rozdílu v rozdílech (difference-in-differences - DiD) je využita k vytvoření příčinné souvislosti
mezi zavedením politiky a jejími výsledky. Výsledky analýz ukazují, že u matek s jedním
dítětem mělo zavedení politiky významný a pozitivní dopad na pracovní dobu během
prvních 3 let po porodu. U matek se dvěma dětmi byl dopad politiky významný po dobu 1
roku po porodu. Analýza účinku heterogenity ukazuje, že matky s jedním dítětem, které
pracovaly na částečný úvazek před porodem, byly na politiku zásadně citlivější než matky
pracující na plný úvazek.
Deskriptory: Lucembursko, práce-matky, politika populační, zaměstnanost, ženy, dovolená
rodičovská
uložené 2282
Joint Employment Report 2019 [Společná zpráva o zaměstnanosti 2019].
Brussels : European Commission, 2019. - 112 s., obr., tab., příl.
Přehled trendů na trhu práce a v sociální oblasti a problémů v EU, detailní analýza hlavních
oblastí politiky zaměstnanosti a sociální politiky. Vybrané údaje z tabulky sociálních výsledků. Přehled posledních klíčových ukazatelů zaměstnanosti a sociálních ukazatelův prioritních oblastech identifikovaných v pokynech zaměstnanosti EU, přijatých Radou v r.
2018.
Dostupné 13.8.2019 z: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=joint+employment+report&mode=advancedSubmit&catId=22&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0
Deskriptory: EU, trh práce, zaměstnanost, politika zaměstnanosti, politika sociální, gender,
nezaměstnanost, chudoba, ukazatele, statistika, mzdy, produktivita práce, mzda minimální, vzdělávání-výcvik, přechod do zaměstnání, práce netypická, kvalita pracovního života, nezaměstnanost dlouhodobá, zab. v nezaměstnanosti, poměr náhradový, dialog sociální, vyloučení sociální, rovnost, příjem minimální
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uložené 2285
Women at Work in G20 countries: Progress and policy action [Ženy v práci v
zemích G20: Pokrok a politické kroky].
Tokyo : OECD; ILO, 2019. - 21 s., obr.
Účelem této zprávy je informovat vedoucí představitele G20 o stavu ukazatelů gender rovnosti v jejich zemích v rámci brisbanských cílů (na summitu v Brisbane v roce 2014 se
vedoucí představitelé zemí G20 zavázali snížit do roku 2025 gender rozdíl v participaci na
trhu práce o 25 % ve srovnání s rokem 2012). Účelem je také podpořit větší rovnost žen
a mužů poukazováním na klíčové výzvy pro odstranění gender rozdílů na trhu práce a
identifikací slibných politických opatření, která mohou urychlit úsilí k dosažení brisbanských
cílů a závazků.
Dostupné 27.8.2019 z: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/multilateral-system/g20/reports/WCMS_713373/lang--en/index.htm (Published on: 22 April
2019)
Deskriptory: Mezinárodní, zaměstnanost, rovnost, gender
Overcoming barriers: Effects of entering vocational rehabilitation on labour market outcomes [Překonávání překážek: Účinky vstupu do pracovní rehabilitace na
výsledky trhu práce] / Anton Nivorozhkin .
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.28, č.3 (2019), s.
260-270. - tab.,obr.,lit.
Počet lidí žádajících o nemocenské a invalidní dávky roste, což má za následek vysoké
náklady pro společnost jak v Německu, tak i dalších zemích OECD. V této souvislosti je
kladen velký důraz na programy pracovní rehabilitace jako hlavního nástroje podpory dlouhodobé integrace osob se zdravotním postižením do pracovního života. Tato studie porovnala výsledky trhu práce u lidí, kteří byli přijati do programu pracovní rehabilitace s
těmi, kteří byli odmítnuti. Analýza se zaměřila na skupinu dospělých, kteří v roce 2008
požádali o účast v systému pro návrat do práce.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijsw.12367
Deskriptory: SRN, politika zaměstnanosti, invalidita, návrat do práce, rehabilitace pracovní, výzkum, nezaměstnaní, zaměstnanost, nezaměstnanost dlouhodobá, stav zdravotní
uložené 2286
Cooperatives and social enterprises: Work and employment in selected countries
[Družstva a sociální podniky: Práce a zaměstnanost ve vybraných zemích] / Peter
Dickinson, Chris Warhurst.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2019. - 68 s., lit., obr., tab.,
příl. - ISBN 978-92-897-1880-6.
Družstva a sociální podniky jsou uznávány za svou odolnost vůči cyklickým a strukturálním
ekonomickým změnám a jejich schopnost přispívat k místnímu a regionálnímu hospodářskému rozvoji, včetně sociálního začleňování. V posledních letech se pozornost stále více
zaměřuje na jejich schopnost podporovat politické cíle EU v oblasti vytváření více a lepších
pracovních míst, čelit trendu nestandardní zaměstnanosti a podporovat integraci EU po
světové finanční krizi v roce 2008. Na základě případových studií z organizací v pěti členských státech EU zkoumá tato zpráva příspěvek evropských družstev a sociálních podniků
k vytváření a udržení pracovních míst. Popisuje charakteristiku vytvořených a udržovaných
pracovních míst a nastiňuje různá podpůrná opatření využívaná organizacemi k rozvoji a
inovacím. Nabízí několik politických ukazatelů zaměřených na podporu poskytování těchto
pracovních míst v družstvech a sociálních podnicích.
Dostupné 27.8.2019 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/cooperatives-and-social-enterprises-work-and-employment-in-selected-countries (Published
on: 12 June 2019)
Deskriptory: EU, Itálie, Polsko, Španělsko, Švédsko, V. Británie, podniky malé a střední,
ekonomika sociální, družstva, vytváření prac. příležitostí, trh práce, zaměstnanost
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PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK
uložené 2291
OECD Skills Outlook 2019: Thriving in a Digital World [Přehled OECD odborných
dovedností 2019: Prosperující v digitálním světě].
Paris : OECD Publishing, 2019. - 269 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-92-64-77618-0.
Ekonomiky a společnosti prochází digitální transformací, která přináší jak příležitosti, tak
výzvy, a připravenost zemí využít přínosy digitálního světa do značné míry závisí na odborných dovednostech jejich obyvatel. Cílem tohoto vydání je porozumět tomu, jak politiky, a zejména ty, které ovlivňují rozvoj odborných dovedností a jejich využívání, mohou
utvářet výsledky digitální transformace a promítnout je do rovnoměrněji sdílených výhod
mezi a v rámci obyvatel zemí. Zajištění toho, aby lidé mohli těžit z nových technologií a
nezůstali pozadu, vyžaduje komplexní a koordinované politické úsilí. Tento balíček koordinovaných politik musí současně podporovat digitalizaci, pokud tato zvyšuje produktivitu a
blahobyt, a na druhé straně tlumit její negativní dopady.
Dostupné z: https://abdigm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_06/13161241_OECD_SKILLS_OUTLOOK_2019.pdf
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, digitalizace, kvalifikace odborná, vzdělávání-výcvik,
vzdělávání celoživotní, mobilita pracovní

OBYVATELSTVO, MIGRACE

Vzdělání a přechod k otcovství v České republice: reflexe dvou společenských
kontextů / Anna Šťastná, Renata Kyzlinková.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - Roč.51, č.4 (2019), s. 393-419. - lit., tab.
Cílem článku je identifikovat, jakou úlohu sehrávalo vzdělání při přechodu k otcovství u
českých mužů ve dvou časových etapách oddělených změnou politického režimu v roce
1989. Vliv vzdělání je zkoumán v interakci s dalšími charakteristikami jedince, neboť je
důvodné předpokládat, že v jednotlivých podskupinách definovaných např. rodinným stavem nebo socioekonomickou aktivitou se bude chování odlišovat právě v závislosti na dosaženém vzdělání. Analýzy vycházejí z dat reprezentativního výběrového šetření Generations and Gender Survey realizovaného v r. 2008 v České republice.
Dostupné z: https://www.sav.sk/journals/uploads/08210929Stastna%20-%20Kyzlinkova%204-2019.pdf
Deskriptory: otcové, rodičovství, vzdělání dosažené, plánování rodiny, dráhy životní, muži,
VÚPSV, manželství, soužití nesezdané
The Crisis for Young People: Generational Inequalities in Education, Work, Housing and Welfare [Krize pro mladé lidi: Generační nerovnosti ve vzdělávání, práci,
bydlení a sociální péči] / Andy Green. - London : Palgrave MacMillan, 2017. - 161 s.
Rec. na: WANE Kathryn. - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN
0038-0288. - Roč.55, č.3 (2019). - s. 409-411.
Kniha zkoumá rozsah mezigenerační nerovnosti napříč věkovými skupinami se zaměřením
na analýzu měnících se příležitostí pro mladé lidi v Británii v různých životních oblastech.
Deskriptory: V. Británie, mládež, rovnost, nerovnost, bydlení, trh práce, zaměstnanost,
vzdělávání, zab. sociální, demografie, dráhy životní, skupiny věkové, skupiny znevýhodněné

28

NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY
 SIG: 6594
Kapitoly z moderní ekonomie trhů práce / Dagmar Brožová. - Vydání první.
V Praze : C. H. Beck, 2018. - xxii, 267 stran. - (Beckovy ekonomické učebnice). - ISBN
978-80-7400-719-4.
Deskriptory: trh práce, zdroje lidské, odbory, vyjednávání kolektivní, mzdy, diskriminace
pracovní, migrace, nezaměstnanost, vzdělávání celoživotní, ekonomie, Mezinárodní
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