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ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY

Sociální pojištění v roce 2019.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.12 (2018), s. 33-34. - tab.
Přehledné tabulky s důležitými údaji z oblasti sociálního, důchodového a nemocenského
pojištění.
Deskriptory: ČR, zab. sociální, zab. důchodové, zab. nemocenské, pojistné, pojistné-výše,
informace, základ vyměřovací
ČSSZ informuje OSVČ o legislativních změnách / Zdenka Janecká.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.1 (2019), s. 10-11.
Změny v splatnosti záloh pojistného na nemocenské a důchodové pojištění a příspěvek na
státní politiku zaměstnanosti u OSVČ v roce 2019.
Deskriptory: samostatní, pojistné, zab. nemocenské, zab. důchodové, ČR

NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění na přelomu let 2018 a 2019 / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.2 (2019), s. 29-31.
Formou příkladů se uvádějí postupy zaměstnavatele v přímé návaznosti na právní úpravu
zdravotního pojištění na přelomu let 2018/2019.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, zaměstnavatelé, základ vyměřovací
Zvýšení příjmu rozhodného pro účast na nemocenském pojištění / Vít Hulec.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.12 (2018), s. 6-8.
Zvýšení tzv. rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění z 2 500 Kč. na 3 000
Kč (naposledy se rozhodný příjem zvyšoval v roce 2012).
Dostupné
z:
https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/6980C200-2850-41F5-8DC5E9E91218F9F1/24827/NP_12_2018_6_8.pdf
Deskriptory: ČR, zab. nemocenské, příjmy, zvýšení, základ vyměřovací
Zvýšení průměrné mzdy a další změny od 1. ledna 2019 / Antonín Daněk.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.12 (2018), s. 9-14.
Zvýšení průměrné mzdy a "rozhodné částky" příjmu od 1. ledna 2019. Vznik zaměstnání u
vybraných skupin zaměstnanců. Zvýšená minimální záloha a minimální vyměřovací základ
OSVČ. Pravděpodobné pojistné. Zvýšení vyměřovacího základu u osob, za které platí pojistné stát. Osoby bez zdanitelných příjmů. Maximální vyměřovací základ. Promlčení pohledávek. Termíny pro změnu zdravotní pojišťovny.
Dostupné
z:
https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/6980C200-2850-41F5-8DC5E9E91218F9F1/24828/NP_12_2018_9_14.pdf
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, příjmy, mzda průměrná, zvýšení, pojistné, základ vyměřovací, osoby, samostatní
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Dopady legislativních změn do zdravotního pojištění od 1. 1. 2019 / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.1 (2019), s. 38-40.
Informace o změně v platbách pojistného u všech skupin plátců v souvislosti se změnou
výše minimální mzdy
Deskriptory: pojištění zdravotní, pojistné, základ vyměřovací, pojistné-výše, zaměstnanci,
samostatní, ČR, zákonodárství
Otcovská a ošetřovné: do jakých situací se můžete dostat v roce 2019? / Květoslava Cimlerová, Šárka Chotěborská.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.12, č.1 (2019), s. 22-24.
Informace o nových dávkách nemocenského pojištění a nových možnostech využívání
těchto dávek - otcovská poporodní péče a krátkodobé ošetřovné.
Deskriptory: dovolená otcovská, ošetřovné, zab. nemocenské, podmínky nároku, dávky,
ČR
2018:2019 - porovnání změn / Antonín Daněk.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.1 (2019), s. 15-18.
Porovnání právního stavu placení pojistného v některých oblastech zdravotního pojištění
platného do konce roku 2018 s právním stavem v roce 2019. Změny se týkají rozhodné
částky příjmu u vybraných skupin osob, výše minimální mzdy, minimální zálohy OSVČ,
placení pojistného osobami bez zdanitelných příjmů, nekolidujícího zaměstnání, sledování
minima u dohod o provedení práce, termínů pro podání přehledu OSVČ zdravotní pojišťovně, vyměřovacího základu u osoby, za kterou platí pojistné stát.
Dostupné
z:
https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/1E1DBC7C-037F-4406-ADF1C1DA7137AB1D/24985/NP_1_2019_15_18.pdf
Deskriptory: pojištění zdravotní, pojistné-výše, pojistné, základ vyměřovací, správa, ČR
Ošetřovatelská péče v PZSS pohledem Gratia futurum 913 / Radek Žádník.
In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718. - Roč.14, č.4 (2018), s. 8-9.
Problematika úhrad za ošetřovatelskou péči v pobytových zařízeních sociálních služeb
zdravotními pojišťovnami. Diskuse kolem tzv. regulačního vzorce a stanovení minimální
hodnoty bodu. Nedostatek kvalifikovaného personálu.
Číslo časopisu dostupné z: http://www.rezidencnipece.cz/archiv/casopis/1804.pdf
Deskriptory: služby sociální, ústavy, péče zdravotní, péče zdravotní-ústavy, pojištění zdravotní, financování, ČR, staří, postižení
OSVĆ a zdravotní pojišťovny v roce 2019 / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.2 (2019), s. 24-28.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, samostatní
Dohody a zdravotní pojištění po 1. lednu v příkladech / Antonín Daněk.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.2 (2019), s. 10-13.
Příklady správného postupu zaměstnavatele při řešení problematiky zdravotního pojištění
u osob, které pracují na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zejména
v případech, kdy tyto osoby mají uzavřeno více dohod.
Dostupné
z:
https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/5F467317-15E9-4239-A002-99CAADD4F703/25353/NP_2_2019_10_13.pdf
Deskriptory: pojištění zdravotní, zaměstnanci, dohody, práce konané mimo pracovní poměrcr, ČR, pojistné-výše, základ vyměřovací
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ÚRAZOVÉ ZABEZPEČENÍ

Shrnutí aktuálních legislativních a judikaturních změn poúrazových rent.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.2 (2019), s. 3-7.
Legislativa a judikatura v otázkách výpočtu poúrazových rent - náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity - jejich valorizace,
renty pro poškozené a později nezaměstnané,výpočet náhrady pozůstalým odkázaným výživou na zesnulého poškozeného.
Deskriptory: úrazy pracovní, ztráta na výdělku, náhrada mzdy, choroby z povolání, zákonodárství, podmínky nároku, valorizace, výše, invalidita, ČR

SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY

Sociální poradenství a poučovací povinnost o nepojistných sociálních dávkách
/Katarina Krajčová, Zuzana Ščuková.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.12 (2018), s. 1-5.
Deskriptory: ČR, poradenství sociální, práva sociální, ochrana sociálně-právní, právo
správní, dávky
Změnu financování neuděláme "přes noc".
In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718. - Roč.14, č.4 (2018), s. 2-5.
Rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou o aktuálních problémech a
připravovaných rešeních v oblasti poskytování sociálních služeb a jejich financování.
Číslo časopisu dostupné z: http://www.rezidencnipece.cz/archiv/casopis/1804.pdf
Deskriptory: služby sociální, financování, kvalita sociálních služeb, péče dlouhodobá, ústavy, péče zdravotní, kontrola, koncepce budoucí, ČR
Social Work Practice of Hospital Social Workers under the Structural Adjustment
Program in Greece: Social Workers Protecting the Right to Health Care within the
Context of Neoliberalism [Praxe sociální práce nemocničních sociálních pracovníků v
rámci programu strukturálních úprav v Řecku: Sociální pracovníci chránící právo na zdravotní péči v kontextu neoliberalismu] / Maria Pentaraki.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.4 (2018), s. 7-20. - lit. Tato studie zkoumá dopady programu strukturálních úprav (Structural Adjustment Program - SAP) a jeho výsledných škrtů v oblasti sociálních výdajů a úsporných opatření týkajících se sociální práce v řeckých veřejných nemocnicích.
Czech and Slovak Social Work - číslo časopisu dostupné z: http://www.socialniprace.cz/soubory/sp4-2018_web-180831114230.pdf
Deskriptory: Řecko, práce sociální, nemocnice, péče zdravotní, pracovníci sociální, výdaje
sociální
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New Paradigms in German Health Promotion – (New) Challenges for Social Work
[Nová paradigmata v německé podpoře zdraví - (Nové) výzvy pro sociální práci] /Anna
Lena Rademaker, Katrin Liel.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.4 (2018), s. 45-61. - lit.,
obr.
Tento článek se věnuje novým paradigmatům v německé podpoře zdraví, protože od léta
2015 existuje nový zákon (německý zákon o prevenci), vyžadující (nové) výzvy pro sociální
práci.
Czech and Slovak Social Work - číslo časopisu dostupné z: http://www.socialniprace.cz/soubory/sp4-2018_web-180831114230.pdf
Deskriptory: SRN, stav zdravotní, prevence, styl životní, práce sociální
The Concept of Self-Care, Work Engagement, and Burnout Syndrome among Slovak Social Workers [Koncepce péče o sebe, pracovní angažovanost a syndrom vyhoření
u slovenských sociálních pracovníků] / Vladimír Lichner, Magdaléna Halachová, Ladislav
Lovaš.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.4 (2018), s. 62-75. - lit.,
tab.
Tento článek se zaměřuje na empirické ověření vazeb mezi vlastní péčí, syndromem vyhoření a úrovní uspokojení z práce slovenských sociálních pracovníků.
Czech and Slovak Social Work - číslo časopisu dostupné z: http://www.socialniprace.cz/soubory/sp4-2018_web-180831114230.pdf
Deskriptory: SR, pracovníci sociální, práce sociální, uspokojení z práce
Přehled vybraných nástrojů na podporu pečujících v současné legislativní úpravě
i v praktickém výkonu — limity a příležitosti / Andrea Dvořáková.
In: Fórum sociální práce. - ISSN 2336-6664. - Special Issue (2018), s. 9-20. - lit.
Článek se zabývá vybranými nástroji na podporu neformální péče. Zaměřuje se na současné strategie a koncepce, na relevantní právní úpravu a předkládá vybrané ekonomické
zdroje na podporu pečujících na národní i regionální úrovni. Stručně se také věnuje nově
konstruované dávce dlouhodobé ošetřovné. Autorka nemá ambici obsáhnout veškeré nástroje, předkládá spíše úvodní sondu do problematiky.
Dostupné
z:
https://forumsocialniprace.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/10/2018/11/Andrea_Dvorakova_9-20.pdf
Deskriptory: ČR, pomoc sociální v rodině, ošetřovné dlouhodobé, pečovatelé, péče dlouhodobá, služby sociální, péče zdravotní, politika zaměstnanosti, sladění pracovního a rodinného života, financování, kraje
The needs of caregivers [Potřeby pečovatelů] / Jiří Remr.
In: Fórum sociální práce. - ISSN 2336-6664. - Special Issue (2018), s. 21-34. - lit., obr.,
tab.
Tento příspěvek identifikuje potřeby pečovatelů, tj. těch, kteří poskytují pomoc starším
členům rodiny, kteří jsou závislí a nemohou vykonávat každodenní činnosti. Výsledky vycházejí z průzkumné studie provedené v roce 2017. Výzkum využíval hloubkové rozhovory
s 62 hlavními pečovateli. Bylo identifikováno celkem 76 různých potřeb a tyto potřeby byly
následně seskupeny do devíti kategorií a podrobně popsány. Identifikované potřeby mohou
sloužit jako zdroj kritérií pro hodnocení případných intervencí zaměřených na pečovatele.
Dostupné
z:
https://forumsocialniprace.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/10/2018/11/Jiri_Remr_21-34.pdf
Deskriptory: ČR, pomoc sociální v rodině, pečovatelé, staří, závislost, potřeby, šetření
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Psychoedukace pro rodinné pečující o seniora s demencí / Eva Dragomirecká, Anna
Kvirencová, Hana Janečková.
In: Fórum sociální práce. - ISSN 2336-6664. - Special Issue (2018), s. 35-48. - lit., obr.,
tab.
Práce popisuje současný stav poskytování psychoedukačních programů pro rodinné pečující o lidi s demencí. Zahrnuje historii psychoedukace a teoretický model, který byl východiskem pro vytváření účinných psychoedukačních programů. Hlavním výstupem práce
je přehled psychoedukačních programů v České republice, se zřetelem na jejich podobu a
obsah. Zdá se, že přes překážky dané legislativou a systémem financování se vývoj programů pro příbuzné ubírá podobným směrem jako v zahraničí, směrem ke komplexním a
individualizovaným intervencím.
Dostupné
z:
https://forumsocialniprace.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/10/2018/11/Eva_Dragomirecka_-_Anna_Kvirencova_-_Hana_Janeckova_35-48.pdf
Deskriptory: ČR, pomoc sociální v rodině, pečovatelé, poradenství, staří, nemocní
Sociálně intervenční projekty zaměřené na ovlivnění aktuální situace rodinných
pečujících a podporu rodinných pečujících v komunitě / Hana Janečková, Eva Dragomirecká.
In: Fórum sociální práce. - ISSN 2336-6664. - Special Issue (2018), s. 58-77. - lit., tab.
Článek navazuje na dříve publikovaný text, který se zabýval přehledem výzkumných aktivit
v oblasti rodinné péče v České republice v uplynulém desetiletí (Janečková et al. 2017).
Nyní se chceme věnovat projektům a programům, které jsou aktuálně realizovány obcemi,
nestátními organizacemi a centrálními institucemi na podporu rodin, které pečují o seniory
odkázané na pomoc druhých.
Dostupné
z:
https://forumsocialniprace.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/10/2018/11/Hana_Janeckova_-_Eva_Dragomirecka_58-77.pdf
Deskriptory: ČR, pomoc sociální v rodině, staří, závislost, pečovatelé, poradenství, financování, služby, sladění pracovního a rodinného života
Rodinná péče o seniora z pohledu rodinných pečujících / Anna Mikanová.
In: Fórum sociální práce. - ISSN 2336-6664. Special Issue (2018), s. 81-88. - lit.
Tento článek je shrnutím základních poznatků zjištěných v mé diplomové práci, která se
zaměřuje na zkušenosti rodinných příslušníků s péčí o nesoběstačného seniora. Cílem bylo
nahlédnout na tuto problematiku pohledem pečujících a zkoumat, jak rodinní pečující nahlížejí na svou situaci péče. Pro výzkum byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie a
sběr dat byl prováděn prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s 20 pečujícími —
10 muži a 10 ženami. Empirická část mapovala péči o nesoběstačného seniora rodinných
příslušníků z pohledu žen a mužů. Popisuje okolnosti, za kterých se osoba stává rodinným
pečujícím, podobu péče, těžkosti a potřeby, které pečující při péči má. Centrem pozornosti
je rovněž, na jaká témata kladou důraz pečující muži a pečující ženy.
Dostupné
z:
https://forumsocialniprace.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/10/2018/11/Anna_Mikanova_81-88.pdf
Deskriptory: ČR, rodina, pomoc sociální v rodině, pečovatelé, staří, motivace, potřeby,
gender
Epistemické diskursy "vysvětlení" a "porozumění" v modelech posouzení životní
situace / Pavel Navrátil.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.6 (2018), s. 5-25. tab.,obr.,lit.
Deskriptory: ČR, práce sociální, teorie, věda
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Specifické potřeby neformálních pečujících o seniora s demencí v Praze / Terezie
Šmídová.
In: Fórum sociální práce. - ISSN 2336-6664. - Special Issue (2018), s. 89-99. - lit., obr.
Diplomová práce se zabývá problematikou potřeb neformálních pečujících o seniora se
syndromem demence a současným stavem podpory těmto pečujícím. Hlavním cílem je u
vybraných neformálních pečujících v regionu města Prahy zmapovat, jaké jsou důležité
potřeby neformálních pečujících pro to, aby mohli poskytovat péči v přirozeném prostředí
seniora co nejdéle.
Dostupné
z:
https://forumsocialniprace.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/10/2018/11/Terezie_Smidova_89-99.pdf
Deskriptory: ČR, staří, pomoc sociální, pečovatelé, potřeby, závislost
Komplexní posouzení: Spojení studia sociálních deviací se sociální prací / Roman
Baláž.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.6 (2018), s. 26-38. tab.,lit.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, teorie, rodina problémová, nepřizpůsobení, delikventi
Posedlost sociální práce managementem rizik a rezignace na potřeby / Radka Janebová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.6 (2018), s. 39-56. - lit.
Deskriptory: ČR, práce sociální, teorie, pracovníci sociální, metody
Diagnostikovanie versus posudzovanie v sociálnej práci / Eva Mydlíková.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.6 (2018), s. 57-64. obr.,lit.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, teorie, rodina problémová, metody,
nepřizpůsobení
Využití capability přístupu při posouzení dětského well-beingu / Jitka Navrátilová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.6 (2018), s. 65-77. - lit.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, metody, teorie, děti, kvalita života
Optiky posuzování v agendě sociálně-právní ochrany dětí / Kateřína Glumbíková,
Soňa Vávrová, Dana Nedělníková.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.6 (2018), s. 78-88. - lit.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, metody, teorie, děti, ochrana sociálněprávní, rodina problémová
Role sociálních pracovníků z hlediska přístupů rodičů k léčbě enurézy dětí / Michaela Vaško.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.6 (2018), s. 105-122. tab.,lit.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, metody, péče o osobu blízkou, děti,
nemocní, rodina
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Fromální podpora rodičů s mentálním postižením pohledem sociálních pracovníků
/Zdeňka Adamčiková, Jana Bernoldová, Iva Strnadová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.6 (2018), s. 123-141. tab.,lit.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, metody, postižení mentálně, rodičovství, rodina
Změnu financování neuděláme "přes noc".
In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718. - Roč.14, č.4 (2018), s. 2-5.
Rozhovor s ministryní J. Maláčovou o navrhovaných a připravovaných změnách v sociálních
službách. Zajištění kvality ve všech formách péče a její kontrola, problematika pobytových
zařízení sociálních služeb, poskytování ošetřovatelské péče v těchto zařízeních a její
úhrada, terénní a amblulatní služby, dostupnost sociálních služeb, kompetence krajů,
zdroje financování.
Číslo časopisu dostupné z: http://www.rezidencnipece.cz/archiv/casopis/1804.pdf
Deskriptory: služby sociální, financování, kvalita sociálních služeb, služba pečovatelská,
péče sociálně zdravotní, péče dlouhodobá, ústavy, kontrola, MPSV, ČR
Suplují pobytovky povinnosti zdravotních pojišťoven? Problematika smluv s lékaři poskytujícími zdravotní péči v pobytových zařízeních sociálních služeb / Petr
Haluza.
In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718. - Roč.14, č.4 (2018), s. 20-21.
Problematika zajištění lékařské péče v zařízeních pobytových služeb z pohledu zákona o
zdravotnich službách.
Číslo časopisu dostupné z: http://www.rezidencnipece.cz/archiv/casopis/1804.pdf
Deskriptory: služby sociální, ústavy, péče zdravotní, péče zdravotní-ústavy, pojištění zdravotní, ČR
Analýza potřeb pokrytí území sociálními službami / Petr Vojtíšek.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.1 (2019), s. 2-7.
Článek popisuje způsob analytického procesu, kterým se zjišťují potřeby pokrytí regionu
sociálními službami. V české legislativě je zakotvena povinnost krajů střednědobě plánovat
rozsah sociálních služeb na svém území, nicméně není upraven způsob, kterým by se mělo
plánování provádět. Způsob plánování by měl mít své zákonitosti, které jsou v článku podrobněji rozebrány a je uveden způsob, kterým k plánování přistupuje Výzkumný ústav
práce a sociálních věcí spolu s Pardubickým krajem v rámci projektu financovaného TA ČR.
Deskriptory: služby sociální, plánování, prevence, regiony, politika sociální, ČR
100 let ve službách republiky - sociální péče o válečné veterány v České republice
/Peter Brnula, Jitka Laštovková, Pavel Kucler.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.1 (2019), s. 13-16. - lit.
Příspěvek je reflexí vývoje sociální péče o válečné veterány v Československu a následně
v České republice. Nabízí úvahu o možnostech sociální práce v Armádě ČR. Text analyzuje
veřejně dostupné historické dokumenty v podobě legislativních dokumentů a politik od
roku 1918 do současnosti. Autoři zdůrazňují potřebu sociální práce v Armádě ČR nejen s
válečnými veterány, ale obecně s vojáky z povolání jako relevantní cílovou skupinou.
Deskriptory: vojáci, práce sociální, historie, zákonodárství, ČR, poradenství sociální, pomoc
sociální
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POSTIŽENÍ OBČANÉ

Aktuální dění v oblasti sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra a osoby trpící Parkinsonovou nemocí.
In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718. - Roč.14, č.4 (2018), s. 5.
MPSV se problematikou dostupnosti sociálních služeb pro cílové skupiny se specifickými
potřebami aktivně zabývá. Jednou z forem podpory je metodická podpora krajským
úřadům a poskytovatelům sociálních služeb. Kromě toho se v rámci projektu "Rozvoj systému sociálních služeb" připravuje nový návrh celkového koncepčního řešení problému.
Číslo časopisu dostupné z: http://www.rezidencnipece.cz/archiv/casopis/1804.pdf
Deskriptory: postižení, služby sociální, koncepce budoucí, ČR
Jak je to s právem neslyšících na zajištění vhodné formy komunikace? / Zbyněk
Vočka.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.21, č.2 (2019), s. 12-15.
Deskriptory: postižení sluchově, práva sociální, služby sociální, ČR

STAŘÍ LIDÉ

Sexualita a stárnutí - průsečíky ticha. Využití intersekcionálního přístupu při
studiu zkušenosti stárnutí LGBT osob / Jaroslava Hasmanová Marhánková.
In: Gender a výzkum/ Gender a Research. - ISSN 2570-6578. - Roč.19, č.2 (2018), s. 5574. - lit.
Deskriptory: ČR, stárnutí, sexualita, homosexuálové, staří, gender, gerontologie, výzkum,
sociologie
Age-Friendly Rural Areas. The Challenges of Measurement and Evaluation in
Czech Older Adults [Věku přátelské venkovské oblasti. Výzvy měření a hodnocení u českých starších dospělých] / Lucie Vidovićová.
In: Sociální studia. - ISSN 1214-813X. - Roč.15, č.1 (2018), s. 25-43. - lit., obr., tab.
Tento článek představuje studii o aplikaci indexu věku přátelského měření v kontextu venkovských oblastí v České republice. Malá města a venkovská sídla tvoří většinu obcí a čelí
značnému stárnutí svých populací. Pojem přátelský k věku vyjadřuje, jak a do jaké míry
komunity nabízejí podpůrné prostředí, které umožňuje rezidentům aktivnější růst v jejich
rodinách, sousedství a občanské společnosti spolu s rozsáhlými příležitostmi pro účast v
komunitě. Vybavení související s veřejnými prostory a dopravou jsou klíčovými aspekty
podporujícími tyto cíle. Navrhované opatření využívá metodu průzkumu k popisu vnímání
těchto aspektů staršími obyvateli v sídlech různých stupňů rurality. Více venkovské oblasti,
jak se očekávalo, vykazují méně pozitivních hodnocení venkovního vybavení a dopravy;
nicméně to neovlivňuje výstupní proměnné, jako je například vykazované štěstí, subjektivní zdraví nebo celkovou spokojenost. Je poskytnuta diskuse o obsahu konceptu přátelský
k věku ve venkovských kontextech.
Dostupné z: https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/11218/9976
Deskriptory: ČR, staří, obce, stárnutí aktivní, metody, VÚPSV
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Staré a cizí: Zranitelnost a intersekcionalita ve zdravotní péči / Ema Hrešanová,
Alena Glajchová.
In: Gender a výzkum/ Gender a Research. - ISSN 2570-6578. - Roč.19, č.2 (2018), s. 75101. - lit.
Autorky navrhují nové pojetí konceptu zranitelnosti na základě jejich výzkumu seniorů a
seniorek a matek migrantek v systému zdravotní péče v ČR.
Deskriptory: ČR, stárnutí, staří, péče zdravotní, cizinci, matky, gender, výzkum, skupiny
etnické, geriatrie
Ageing in the Urban Context: Evidence from Sarajevo [Stárnutí v městském kontextu: Důkaz ze Sarajeva] / Mirza Emirhafizović, Sanela Šadić.
In: Sociální studia. - ISSN 1214-813X. - Roč.15, č.1 (2018), s. 85-98. - lit., obr.
Trvalý nárůst podílu osob ve věku 65 let a více v Bosně a Hercegovině je problém, který si
zasluhuje pozornost veřejnosti. Ve srovnání s městy, které usilují o standardy městského
prostředí přátelského k věku navržené Světovou zdravotnickou organizací, jsou sociální
podmínky pro aktivní stárnutí v Sarajevu evidentně neoptimální. Hlavním účelem zprávy
je zkoumat spokojenost s kvalitou života seniorů prostřednictvím průzkumu. Výzkum byl
proveden na vzorku 103 starších osob, které jsou uživateli čtyř stávajících center pro
zdravé stárnutí ve městě. Vedle semistrukturovaného dotazníku byly rovněž provedeny
semistrukturované rozhovory se staršími občany a koordinátory v centrech pro zdravé
stárnutí. Seniorům byly položeny otázky týkající se příjmů, osamělosti, rodinných vztahů,
sociální participace, volného času, životní spokojenosti, fyzického prostředí a mobility.
Dostupné z: https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/11221/9979
Deskriptory: Bosna a Hercegovina, staří, obce, stárnutí aktivní, kvalita života
The Organisation of Care for Older People in Rural Communities: Two Case
Studies from Slovenia [Organizace péče o starší lidi ve venkovských komunitách: Dvě
případové studie ze Slovinska] / Majda Černič Istenič, Duška Knežević Hočevar.
In: Sociální studia. - ISSN 1214-813X. - Roč.15, č.1 (2018), s. 65-81. - lit., tab.
Tento článek diskutuje o organizaci komunitní péče o starší lidi ve dvou venkovských obcích
ve Slovinsku, které jsou kontrastní z hlediska dosaženého "blahobytu". Dvě případové
studie jsou součástí širšího výzkumného projektu komunitní péče v zemi, jehož cílem je
stanovit typologii ústavní péče pro starší lidi na úrovni obce.
Dostupné z: https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/11220/9978
Deskriptory: Slovinsko, staří, obce, pomoc sociální
Výživa seniorů jako ukazatel kvality poskytovaných služeb / Květa Krajíčková.
In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718. - Roč.14, č.4 (2018), s. 10.
Číslo časopisu dostupné z: http://www.rezidencnipece.cz/archiv/casopis/1804.pdf
Deskriptory: staří, ústavy, kvalita sociálních služeb, stravování, ČR
Standardizace nutriční péče v pobytových zařízeních sociálních služeb, verze 2
/Tamara Starnovská.
In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718. - Roč.14, č.4 (2018), s. 18-19.
Číslo časopisu dostupné z: http://www.rezidencnipece.cz/archiv/casopis/1804.pdf
Deskriptory: ústavy, stravování, standardy, staří, ČR, služby sociální
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PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY
Náklady na styk s dítětem po rozvodu manželství / Richard W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.12 (2018), s. 21-22.
Deskriptory: ČR, výživné, rozvody, právo občanské, řízení soudní, výdaje
Co je dobré vědět o surogátním mateřství? / Pavla Burianová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.12 (2018), s. 6-9.
K problematice tzv. náhradního mateřství.
Deskriptory: ČR, matky, rodičovství, zákonodárství, právo občanské
Styk dítěte s rodinou nerezidentního rodiče / Romana Rogalewiczová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.12 (2018), s. 10-15.
Rodič pečující a rodič "na víkendy". Styk dítěte s širší rodinou.
Deskriptory: ČR, rodičovství, rozvody, právo občanské, právo rodinné
Rozvod manželství "po dohodě" (§ 757 občanského zákoníku) / Jana Dvořáková
Závodská.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.12 (2018), s. 16-20.
Deskriptory: ČR, manželství, rozvody, dohody, právo občanské
Manželství mezi osobami stejného pohlaví / Veronika Kaiserová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.20, č.12 (2018), s. 20-23.
Skupina poslanců předložila Poslanecké sněmovně dne 12.6.2018 návrh zákona, který by
v platném právním řádu ČR zakotvoval manželství stejného pohlaví.
Deskriptory: ČR, manželství, homosexuálové, zákonodárství
Ženy a kombinace rodiny a práce v historických výzkumech z období socialismu
/Marie Pospíšilová.
In: Gender a výzkum/ Gender a Research. - ISSN 2570-6578. - Roč.19, č.2 (2018), s.
207-211. - tab.,lit.
Deskriptory: ČR, sladění pracovního a rodinného života, sociologie ženy, historie, nerovnost, gender, výzkum, sociologie, ženy, šetření
Ženy podnikatelky v minulosti a současnosti / P. Slavíčková. - Praha : Nakladatelství
Lidové noviny, 2016.
Rec. na: Historické kořeny problematiky podnikatelek a současná situace podnikatelek v
České republice / ŠVARCOVÁ Markéta. - In: Gender a výzkum/ Gender a Research. - ISSN
2570-6578. - Roč.19, č.2 (2018). - s. 197-201.
Deskriptory: ČR, podnikání soukromé, ženy, práce-ženy, gender, výzkum, historie, rovnost
Zkušenosti kurátora pro mládež s kyberkriminalitou (1.) / Jiří Kafka.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.21, č.1 (2019), s. 4.
V článku je popsaná konkrétní zkušenost sociálního kurátora oddělení sociální prevence a
ochrany Krajského úřadu kraje Vysočina s řešením případu kyberšikany v třídním kolektivu
a prostřednictvím facebooku.
Deskriptory: ochrana sociálně-právní, děti, mládež, kriminalita, internet, patologie sociální,
prevence, ČR
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Výživné rozvedeného manžela / Veronika Kaiserová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.12, č.1 (2019), s. 4-6.
Výklad paragrafu 760 Občanského zákoníku o určování výživného pro rozvedeného manžela.
Deskriptory: právo rodinné, rozvody, výživné, manželství, ČR
Pohled Ústavního soudu na odklad školní docházky (1.) / Romana Lužná.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.12, č.1 (2019), s. 7-10.
Nález Ústavního soudu, který posuzoval otázku odkladu zahájení školní docházky u dítěte,
které v rámci střídavé péče žilo střídavě u rodičů ve dvou městech (Brno a Olomouc). Je
popsán průběh soudních řízení u jednotlivých stupňů soudů.
Deskriptory: rozvody, děti, vzdělávání, právo rodinné, řízení soudní
Rozhodování soudu o nesouladu rodičů v podstatné záležitosti nezletilého a vyživovací povinnost k dětem / Jana Dvořáková Závodská.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.12, č.1 (2019), s. 19-22.
Deskriptory: právo rodinné, řízení soudní, rodičovství, výživné, ČR, rozvody
Výživné pro rozvedeného manžela - část I. / Richard W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.1 (2019), s. 32-34.
Deskriptory: výživné, rozvody, manželství, právo rodinné, ČR, řízení soudní
Rozvod manželství - některé rozdíly mezi sporným a nesporným rozvodem / Adéla
Lacinová Hubinková, David Pytela.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.21, č.2 (2019), s. 1-8.
Článek se věnuje některým vybraným rozdílům, které právní úprava rozvodu manželství
přináší. Zaměřuje se na procesní stránku rozvodu manželství z pohledu jednotlivých typů
neboli druhů manželství.
Deskriptory: právo rodinné, rozvody, řízení soudní, ČR
Zkušenosti kurátora pro mládež s kberkriminalitou (2.) Nevhodné chování se sexuálním podtextem / Jiří Kafka.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.21, č.2 (2019), s- 9-12.
Konkrétní případy nevhodného chování na sociálních sítích, které mají sexuální podtext, z
pohledu sociálního kurátora.
Deskriptory: ochrana sociálně-právní, mládež, kriminalita, internet, práce sociální, prevence, ČR
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CIZINCI

Nerovná startovní čára? Intersekcionální analýza počátků profesních drah jedenapůlté generace vietnamských mužů a žen na českém trhu práce / Lenka Formánková, Marta Lopatková.
In: Gender a výzkum/ Gender a Research. - ISSN 2570-6578. - Roč.19, č.2 (2018), s.
135-162. - tab.,lit.,příl.
Autorky zkoumají vzájemné působení faktorů, jež mají vliv na pracovní postavení absolventů vysokých škol vietnamského původu, kteří se buď v ČR narodili, nebo do ČR přišli ve
velmi útlém věku.
Deskriptory: ČR, cizinci, trh práce, integrace, práce-cizinci, gender, výzkum, kariéra profesionální

CHUDÍ
Intersekcionalita útlaku u matek bez domova z azylových domů / Kateřína Glumbíková, Barbora Gřundělová, Alice Gojová.
In: Gender a výzkum/ Gender a Research. - ISSN 2570-6578. - Roč.19, č.2 (2018),
s.163-81. - lit.
Autorky ukazují, jakým způsobem vzájemné prolínání faktorů, jakými jsou gender, mateřství, samoživitelství, špatná socioekonomická situace, etnicita a bezdomovectví,
produ-kují různé formy útlaku matek z azylových domů.
Deskriptory: ČR, bezdomovci, matky, vyloučení sociální, sociologie, gender, výzkum, nerovnost, sociologie
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EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ

Daň z podnikání jako nástroj omezení pohybu OSVČ v oblasti stínové ekonomiky
/Lenka Říhová, Michal Blahout.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.1 (2019), s. 8-13. - lit., obr.
Vysoký podíl osob samostatně výdělečně činných na zaměstnanosti v kombinaci s nízkou
inkasovanou daní z příjmu těchto subjektů jsou hlavní aktuální problémy, které by měla
fiskální politika České republiky aktivně řešit. Problematickou oblastí je i přítomnost stínové
ekonomiky v podobě zdánlivého podnikání (švarcsystému) či krácení daňové povinnosti.
Cílem této práce je proto představit daň z podnikání jako jednu z možností, jak vyvést část
OSVČ ze stínové ekonomiky, a přispět tak ke stabilizaci současného stavu.
Deskriptory: samostatní, daně, daně z příjmu, podnikání soukromé, ekonomika skrytá,
VÚPSV, ČR

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY

The Social Production of Age, Space and Exclusion: Towards a More Theory Driven
Understanding of Spatial Exclusion Mechanisms in Later Life [Sociální produkce
věku, prostoru a vyloučení: směrem k více teoreticky řízenému porozumění mechanismům
prostorového vyloučení v pozdějším životě] / Thibauld Moulaert, Anna Wanka, Matthias
Drilling.
In: Sociální studia. - ISSN 1214-813X. - Roč.15, č.1 (2018), s. 9-23. - lit., obr.
Gerontologie je dlouhou popisována jako "bohatá na údaje, ale chudá na teorii". To platí i
pro studium prostorového vyloučení: Walsh a jeho kolegové v nedávném přezkumu rozsahu vyloučení ve stáří vyzývali k další teoretické práci v oblasti prostorového vyloučení.
Jako odpověď na tuto výzvu vykresluje článek heuristický model trojúhelníku "stárnutí,
prostoru a vyloučení", založený hlavně na myšlenkách Lefebvriana.
Dostupné z: https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/11217/9975
Deskriptory: Mezinárodní, vyloučení sociální, staří, modelování, teorie
How Ageing and Quality of Life is Influenced by Social Relationships: An Exploration of Rural Midlife Women in Ireland [Jak je stárnutí a kvalita života ovlivněna sociálními vztahy: Zkoumání venkovských žen středního věku v Irsku] / Alison Herbert.
In: Sociální studia. - ISSN 1214-813X. - Roč.15, č.1 (2018), s. 45-64. - lit., tab.
Cílem tohoto článku je prozkoumat a přispět k existujícímu souboru znalostí o genderovém
stárnutí na venkově tím, že z pohledu životního cyklu zkoumá klíčovou úlohu sociálních
vztahů při utváření kvality života venkovských žen středního věku i mimo něj. Kvalita života je zkoumána ve vztahu k přispívajícímu faktoru sociálních vztahů a článek dále zkoumá pojmy, které protínají sociální vztahy, aby ovlivnily kvalitu života, včetně těch, které
se týkají místa, práce a zdraví. V rámci zkoumání sociálních vztahů jsou také zkoumány
doplňující koncepty sociálního začleňování a vyloučení, sociální izolace a osamělosti.
Dostupné z: https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/11219/9977
Deskriptory: Irsko, stárnutí, obce, ženy, kvalita života, vyloučení sociální, dráhy životní
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Minimální a zaručení mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od 1.
1. 2019 / Alena Chládková.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.1 (2019), s. 22-25.
Deskriptory: mzda minimální, mzda zaručená, zákonodárství, výše, ČR
Health, Wellbeing and Social Support in the Groups of Employed and Unemployed
in a Finnish Community [Zdraví, blahobyt a sociální podpora ve skupinách zaměstnaných
a nezaměstnaných ve finské společnosti] / Timo Toikko, Yerkin Kulymbaevitch Uisimbayev,
Aini Pehkonen.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.4 (2018), s. 34-44. - lit.,
obr., tab.
Studie zkoumá, zda je postavení na trhu práce významným faktorem při vysvětlování
vztahu mezi subjektivně hodnoceným zdravím a subjektivním blahobytem.
Czech and Slovak Social Work - číslo časopisu dostupné z: http://www.socialniprace.cz/soubory/sp4-2018_web-180831114230.pdf
Deskriptory: Finsko, situace sociální, stav zdravotní, podpora sociální, nezaměstnanost

PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY

České a slovenské mzdy se od sebe příliš neliší.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.12 (2018), s. 3-5. - obr.
Srovnání struktury výdělků a trhu práce v ČR a na Slovensku. Grafy: Průměrné mzdy podle
odvětví, 2. q 2018. Vývoj průměrných mezd v ČR a SR, 2001-2017.
Deskriptory: ČR, SR, mzdy, mzda průměrná, statistika, vývoj, trh práce
Snižování zahraničního stravného / Richard W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.12 (2018), s. 15-16.
Deskriptory: ČR, náhrady cestovní, informace, právo pracovní
Zdravotní znevýhodnění, gender a vzdělání na trhu práce v intersekcionální perspektivě / Alena Křížková, Hana Hašková, Kristýna Pospíšilová.
In: Gender a výzkum/ Gender a Research. - ISSN 2570-6578. - Roč.19, č.2 (2018), s.
102-134. - tab., lit.
Výzkumná stať kombinuje kvantitativní a kvalitativní intersekcionální analýzu pro zkoumání
postavení žen a mužů na trhu práce z hlediska zdravotního stavu, dosaženého vzdělání a
genderu.
Deskriptory: ČR, trh práce, gender, výzkum, vzdělání dosažené, stav zdravotní, muži,
ženy, sociologie
Jak provést roční zúčtování záloh a zúčtování daňového zvýhodnění za rok 2018
/Katarína Dobešová, Iva Rindová, Hana Jedlanová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.1 (2019), s. 9-18.
Výklad k použití nových tiskopisů k žádosti o roční zůčtování záloh a daňového zvýhodnění.
Tiskopisy jsou zásadní novinkou při zpracování ročního zúčtování pro rok 2018.
Deskriptory: daně z příjmu, výhody, zákonodárství, ČR, výpočet
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Střetávání generací ve světě práce / Renáta Provazníková.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.12 (2018), s. 24-28.
Deskriptory: ČR, pracovníci starší, mládež, trh práce, sociologie práce, sociologie
K ročnímu zúčtování záloh na daň / Miluše Procházková.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.1 (2019), s. 19-21.
Formou otázek a odpovědí se řeší situace, zda plátci daně musí, či nemusí provést roční
zúčtování, jestli si může poplatník, který má příjmy jen ze závislé činnosti, podat daňové
přiznání, nebo jestli je plátce daně povinen na zákaldě žádosti poplatníka roční zúčtování
provést.
Deskriptory: daně z příjmu, výpočet, zaměstnavatelé, ČR
Změny v odměňování zaměstnanců a státních zaměstnanců v roce 2019 / Eva
Rothová, Ivan Tomší.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.1 (2019), s. 26-32.
1. ledna 2019 došlo ke změně všech prováděcích nařízení vlády k šesté části zákoníku
práce, která upravuje odměňování zaměstnanců v pracovním poměru. Některé z těchto
změn se promítnou i do úpravy platových poměrů státních zaměstnanců.
Deskriptory: zaměstnanci, zaměstnanci státní, odměňování, zákonodárství, ČR
Zaměstnanecké akcie. Právní možnosti a rizika / Jiří Salač, Michal Vítek.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.1 (2019), s. 33-37.
Informace o základních variantách systému zaměstnaneckých akcií, které umožňuje český
první řád. Nastíněny jsou některé základní okolnosti jejich zavedení.
Deskriptory: účast pracovníků na zisku, právo pracovní, ČR
Povinný podíl za rok 2018 / Eva Svěrčinová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.1 (2019), s. 41-46.
Deskriptory: práce-postižení, plnění náhradní, ČR
Nezaměstnanost a věková segmentace trhu práce / Vladislav Flek, Martin Hála, Martina Mysíková.
In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233. - Roč.66, č.6 (2018), s. 709-731. - lit., obr.,
tab.
Cílem stati je přinést nové empirické poznatky o stupni věkové segmentace trhu práce ve
třech ekonomikách střední Evropy (ČR, SR, Polsko) během velké recese. Prokazuje marginalizované postavení mladých lidí do 24 let, pokud jde o jejich relativně nejvyšší riziko
ztráty zaměstnání s navazujícím přechodem mezi nezaměstnané. Zkoumá také propustnost trhu pro nejmladší jedince, kteří na trh nově vstupují.
Dostupné z: https://www.vse.cz/polek/1227
Deskriptory: trh práce, segmentace trhu práce, nezaměstnanost, skupiny věkové, Polsko,
ČR, SR, Mezinárodní, V. Británie
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019 / Jaroslava Pfeilerová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.2 (2019), s. 9-13.
Deskriptory: ČR, náhrady cestovní, právo pracovní
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Nekolidující zaměstnání v roce 2019 s novými výdělkovými možnostmi / Richard
W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.1 (2019), s. 5-9.
Možnost uchazečů o zaměstnání, pokud jim nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti,
vydělávat si legálně v tzv. nekolidujícím zaměstnání. Nové podmínky jeho výkonu, podmínky nároku, výdělková omezení, zrušení možnosti vykonávat nekolidující zaměstnání na
dohodu o provedené práce.
Dostupné
z:
https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/1E1DBC7C-037F-4406-ADF1C1DA7137AB1D/24984/NP_1_2019_5_9.pdf
Deskriptory: uchazeči o práci, poměr pracovní, práce-nezaměstnaní, práce konané mimo
pracovní poměr, nezaměstnaní, právo pracovní, ČR
Dovolená pří kratším pracovním úvazku / Richard W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.1 (2019), s. 27-31.
Deskriptory: zaměstnání na zkrácený úvazek, dovolená, doba pracovní, právo pracovní,
ČR
Výpočet srážek ze mzdy (z platu) v roce 2019 / Bořivoj Šubrt.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.2 (2019), s. 14-15.
Deskriptory: ČR, mzdy, výpočet, výživné, bydlení, výdaje
Pokyn v rozporu se zákonem a odpovědnost zaměstnance za škodu / Petr Bukovjan.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.2 (2019), s. 44-46.
Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 12.9.2018, sp. zn. 21 Cdo 3157/2017.
Deskriptory: ČR, vztahy pracovní, řízení soudní, odpovědnost za škodu, právo pracovní
Možnosti zaměstnávání znevýhodněných osob v sektoru služeb / Marek Merhaut,
Karel Chadt.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.1 (2019), s. 17-20. - lit.
Základní informace o vytváření podmínek pro zaměstnávání znevýhodněných a sociálně
vyloučených osob, vytváření chráněných pracovních míst pro tyto osoby, charakteristika
pojmu sociální podnik. Úloha a podíl sociálních služeb na řešení začleňování postižených
a společensky znevýhodněných osob.
Deskriptory: trh práce, osoby obtížně umístitelné, postižení, matky osamělé, narkomani,
vězni propuštění, ekonomika sociální, služby, práce chráněná, ČR, c-Rákoczyová, Miroslava, vyloučení sociální, práce sociální, práce sociální
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PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK

Stravenka a stravné: dvě rozdílní věci / Marie Salačová.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.49, č.12 (2018), s. 17-18.
Dostupné
z:
https://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/6980C200-2850-41F5-8DC5E9E91218F9F1/24829/NP_12_2018_17_18.pdf
Deskriptory: ČR, náhrady cestovní, stravování, zaměstnanci, péče o pracovníky, právo pracovní
Co znamená řídit výkon zaměstnanců / Jan Urban.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.1 (2019), s. 47-52.
Řízení výkonu zaměstnanců je základní personálně-řídící proces, jehož cílem je posílit výkon organizace. Jeho podstatou je správné stanovení a jasné vysvětlení individuálních výkonových požadavků, objektivní hodnocení pracovních výsledků a podpora pracovní motivace prostřednictvím vhodně nastaveného výkonového odměňování.
Deskriptory: řízení personální, zaměstnanci, motivace, produktivita práce, odměňování,
ČR, vzdělávání-výcvik, podmínky pracovní
Aktuální otázky odměňování členů zastupitelstev obcí / Klára Pondělíčková.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.2 (2019), s. 16-19.
Deskriptory: ČR, odměňování, obce, orgány správní
Nejčastější chyby začínajících manažerů / Jan Urban.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.2 (2019), s. 32-37.
Deskriptory: ČR, strategie personální, řízení personální, manažeři
Vliv elektronizace, automatizace na rozvoj lidských zdrojů / Jiří Stýblo.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.2 (2019), s. 38-43.
Deskriptory: ČR, zdroje lidské, řízení personální, manažeři, automatizace
Výpověď z pracovního poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky zaměstnance
/Petr Bukovjan.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.2 (2019), s. 47-48.
Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19.9.2018, sp. zn. 21 Cdo 3795/2017.
Deskriptory: ČR, právo pracovní, ukončení zaměstnání, řízení soudní
Pracovní poměr na dobu určitou akademických pracovníků / Petr Bukovjan.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.2 (2019), s. 49-52.
Deskriptory: ČR, poměr pracovní, právo pracovní, školství, pedagogové
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RŮZNÉ

Životná situácia rodiny s onkologicky chorým členom / Lucia Tóthová, Tatiana Žiaková, Eva Žiaková.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.18, č.6 (2018), s. 89-104. lit.
Deskriptory: Mezinárodní, sociologie rodiny, péče o osobu blízkou, nemocní, rodina, práce
sociální, psychoterapie
Jak se rozhodují mileniálové při nákupu produktů sociálních podniků? / Petra Koudelková.
In: Scientia et Societas. - ISSN 1801-7118. - Roč.14, č.4 (2018), s. 61-69.
Příspěvek se zabývá výsledky kvantitavního výzkumu, který zjišťoval povědomí o sociálním
podnikání mezi mileniály a za použití kvalitativních výzkumných metod analyzoval nákupní
chování této generace u produktů ze sociálních podniků.
Číslo dostupné z: https://sets.cz/_files/200000264-4c0434cfd5/Scientia%204-2018.pdf
Deskriptory: ekonomika sociální, osoby obtížně umístitelné, výzkum, ČR
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ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ POLITIKA

Fiscal welfare in Europe: Why should we care and what do we know so far? [Fiskální blahobyt v Evropě: Proč bychom měli dávat pozor a co dosud víme?] / Nathalie Morel,
Chloé Touzet, Michaël Zemmour.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.28, č.5 (2018), s. 549-560.
- lit., obr.
Tento článek nabízí úvahy o tom, jak integrování fiskálního blahobytu do výzkumu sociálního státu může osvětlit některé jemné, ale přesto důležité transformace sociálních států
a sociálního občanství v Evropě.
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, stát sociální, politika sociální, daně, výdaje sociální, reforma, privatizace
Co-production and social innovation in street‐ level employability services:
Lessons from services with lone parents in Scotland [Koprodukce a sociální inovace
v službách zaměstnatelnosti na úrovni ulice: Poučení ze služeb se osamělými rodiči ve
Skotsku] / Colin Lindsay, Sarah Pearson, Elaine Batty, Anne Marie Cullen, Will Eadson.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč.71, č.4 (2018), s. 3350. - lit.
Spojené království, jako vzorový liberální sociální stát, je charakterizováno vysokou úrovní
standardizovaných služeb zaměstnatelnosti a donucovacích prostředků, které se snaží co
nejrychleji přesunout lidi z dávek do práce. Navzdory rozšíření podmíněnosti sociálních
dávek u vyloučených skupin, jako jsou osamělí rodiče, vládou vedené programy zaměřené
na zaměstnatelnost se často ukázaly jako neúčinné při pomoci nejzranitelnějším osobám
uniknout chudobě nebo dokonce jen pokročit na pracovním trhu. Autoři tvrdí, že alternativní přístupy, definované koprodukcí a sociální inovací, mají potenciál být úspěšnější. Vycházejí ze studie místních služeb zaměřených na osamělé rodiče vedené partnerstvím
třetího a veřejného sektoru v pěti lokalitách ve Skotsku. Článek končí identifikováním potenciálních poučení pro řízení a poskytování budoucích služeb zaměřených na zranitelné
skupiny.
Deskriptory: V. Británie, politika sociální, zaměstnatelnost, rodina neúplná, skupiny znevýhodněné, politika zaměstnanosti
Social mainstreaming through the European pillar of social rights: Shielding ‘the
social’ from ‘the economic’ in EU policymaking [Sociální mainstreaming (začleňování)
prostřednictvím evropského pilíře sociálních práv: Odstínění "sociálního" od "ekonomického" při tvorbě politiky EU] / Ane Aranguiz.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.20, č.4 (2018), s. 341363. - lit.
Implementace opatření fiskální konsolidace bez toho, aby se nejdříve uvažovalo o sociálních stabilizátorech, vedla k tomu, že původně ekonomická recese přerostla i do sociální
krize. Hospodářské a sociální rozdíly v Evropě se zvětšily až do bodu, kde byla budoucnost
sociální dimenze EU zpochybněna. Existuje však ustanovení Smlouvy, které ukládá EU povinnost zohlednit sociální otázky ve všech svých politikách a činnostech, jmenovitě tzv.
horizontální sociální klauzule zakotvená v článku 9. Potenciál této klauzule začlenit sociální
rozměr EU a posílit rovnováhu mezi sociálními a ekonomickými politikami však dosud nebyl
nevyužit. Nedávno zahájený evropský pilíř sociálních práv (European Pillar of Social Rights
- EPSR), jehož cílem je dosažení vysoce konkurenceschopné sociální tržní ekonomiky,
přináší na stůl řadu cílů založených na právech spolu s řadou ukazatelů, které by mohly
osvětlit tlaky, kterým čelí horizontální sociální klauzule. Cílem tohoto článku je odhalit potenciál horizontální sociální klauzule v představení parity mezi sociálním a ekonomickým a
poskytnutí sociálního pilíře EU. Tento příspěvek poskytuje nejprve právní analýzu článku 9
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Smlouvy a stručně diskutuje problematiku její špatné implementace. Dále diskutuje o potenciálu horizontální sociální klauzule ve světle současného vývoje v rámci ekonomického
řízení. Tento článek také naznačuje řadu scénářů, v nichž by měl být sociální mainstreaming řádné uplatňován. Navrhuje, aby článek 9 Smlouvy mohl hrát důležitou úlohu, zejména pokud jde o úsporná opatření.
Deskriptory: EU, právo, práva sociální
uložené 2247
Access to social protection for workers and the self-employed: best practice
examples from EU Member States [Přístup k sociální ochraně pro pracovníky a osoby
samostatně výdělečně činné: příklady osvědčených postupů z členských států EU].
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - 30 s. obr. - ISBN 97892-79-97230-0
Tento soubor příkladů osvědčených postupů ukazuje, jak členské státy EU zlepšují přístup
k sociální ochraně pro pracovníky a osoby samostatně výdělečně činné. Soubor byl vyvinut
na podporu implementace opatření sociální ochrany v rámci Evropského pilíře sociálních
práv.
Dostupné 5.3.2019 z: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?pubId=8157&langId=en&catId=738&furtherPubs=yes&
Deskriptory: EU, pracovníci, samostatní, ochrana sociální, práva sociální
Income inequality, welfare regimes and aggregate health: Review of reviews [Nerovnost příjmů, režimy sociálního zabezpečení a agregované zdraví: empirická hodnocení]
/ Ki-tae Kim.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.28, č.1 (2019), s. 3143. - tab.,lit.
Vztah mezi příjmovou nerovností a zdravotním stavem - tzv. Wilkinsonova hypotéza.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ijsw.12322
Deskriptory: Mezinárodní, stát sociální, příjmy, nerovnost, stav zdravotní
uložené 2248
Access to social protection for workers and the self-employed: six case studies
[Přístup k sociální ochraně pro pracovníky a osoby samostatně výdělečně činné: šest případových studií].
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - 30 s., obr. - ISBN 97892-79-97230-0.
Tyto případové studie podporují hodnocení dopadu iniciativy Evropské komise "Přístup k
sociální ochraně pro pracovníky a osoby samostatně výdělečně činné". Zkoumají mezery v
přístupu k sociální ochraně pro specifické typy nestandardních forem zaměstnání v
Německu, Itálii, Nizozemsku, Polsku, Rumunsku a Španělsku.
Dostupné 5.3.2019 z: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?pubId=8070&langId=en&catId=738&furtherPubs=yes&
Deskriptory: EU, SRN, Itálie, Nizozemí, Polsko, Rumunsko, Španělsko, pracovníci, samostatní, ochrana sociální, práva sociální
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A federalist’s dilemma: Trade-offs between social legitimacy and budget responsibility in multi-tiered welfare states [Dilema federalisty: Kompromis mezi sociální legitimitou a rozpočtovou odpovědností ve vícestupňových sociálních státech] /Giuliano Bonoli, Marcello Natili, Philipp Trein.
n: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.29, č.1 (2019), s. 56-69. lit., tab.
Ve vícestupňových státech čelí politici na podnárodní úrovni dilematu: na jedné straně musí
zajistit sociální legitimitu své podnárodní jednotky přivlastněním příslušných politik včetně
jejich možných negativních důsledků; na straně druhé musí spravovat svůj rozpočet odpovědně, což limituje rozsah politického rozvoje. Toto dilema studujeme ve vztahu k sociálním politikám zkoumáním toho, jak se s tím vypořádávají konstituční jednotky a obce
v Německu, Itálii, Španělsku a Švýcarsku, přičemž empirickým příkladem je sociální pomoc.
Deskriptory: SRN, Itálie, Španělsko, Švýcarsko, politika, politika sociální, pomoc sociální,
odpovědnost sociální, obce, regiony
Freedom of movement, social rights and residence-based conditionality in the
European Union [Svoboda pohybu, sociální práva a pobytově založená podmíněnost v
Evropské unii] / Cecilia Bruzelius.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.29, č.1 (2019), s. 70-83. lit., příl.
Tento článek zdůrazňuje potřebu studovat, jak členské státy EU definují a uplatňují koncepci obvyklého pobytu s cílem posoudit hranice blahobytu v EU. Zaměřuje se konkrétně
na sociální práva migrujících občanů EU a vychází z komparativního kvalitativního výzkumu
dvou členských států EU - Německa a Švédska. Článek nejprve objasňuje rozdíly mezi
legálním a obvyklým pobytem a rozlišuje mezi právními definicemi obvyklého pobytu a
administrativními formalitami spojenými s takovými definicemi. Po přezkoumání právních
definic na úrovni EU pokračuje v úvahách o dalších definicích, které se vyskytují v případě
každého členského státu a administrativních formalitách spojených s těmito definicemi.
Následně jsou posuzovány důsledky v oblasti sociálních práv migrujících občanů EU v každé
zemi. Analýza ukazuje, jak administrativní procesy při registraci pobytu formují podmíněnost. Takto mohou mít administrativní aspekty obvyklého pobytu dalekosáhlé výlučné
účinky na přístup migrujících občanů EU k sociálním dávkám a službám v členském státě
a zároveň potlačit jejich schopnost využívat jejich práva na volný pohyb. Článek tak ilustruje vlastní napětí mezi volným pohybem a sociálními právy založenými na pobytu v Unii
s decentralizovaným sociálním opatřením.
Deskriptory: EU, SRN, Švédsko, osoby migrující, práva sociální, migrace, podmínky nároku
Free movement of people and cross-border welfare in the European Union: Dynamic rules, limited outcomes [Volný pohyb osob a přeshraniční blahobyt v Evropské unii:
Dynamická pravidla, omezené výsledky] / Dorte Sindbjerg Martinsen, Gabriel Pons Rotger,
Jessica Sampson Thierry.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.29, č.1 (2019), s. 84-99. lit., obr., tab.
Po desetiletí evropští zákonodárci a Soudní dvůr rozšiřovali práva na volný pohyb a přeshraniční blahobyt v EU. Byly udělány silné předpoklady na dopad těchto pravidel. Nicméně
studie o tom, jak jsou tato pravidla implementována a co se stává jejich faktickým výsledkem, zůstávají vzácné. Řešíme tuto mezeru ve výzkumu zkoumáním domácích reakcí na a
výsledků dynamických pravidel EU. Výzkum jsme založili na jedinečném souboru administrativních údajů pro všechny občany EU, kteří žijí v univerzálním daňově financovaném
sociálním státě Dánska v letech 2002 až 2013. Zjistili jsme, že domácí reakce jsou restriktivní a výsledky omezené.
Deskriptory: EU, migrace, stát sociální
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SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY

Introduction: Frontline delivery of welfare‐ to‐ work in different European contexts [Úvod: Přední linie poskytování welfare‐ to‐ work (od dávek do práce) v různých
evropských kontextech] / Rik Van Berkel, Flemming Larsen, Dorte Caswell.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč.71, č.4 (2018), s. 3-11.
- lit., obr.
Tato tematické číslo přispívá k evropskému výzkumu úlohy práce v přední linii při implementaci politik přechodu od dávek do práce (welfare‐ to‐ work). Řada faktorů zdůrazňuje
význam takové studie. Za prvé, zaměření na aktivaci a disciplinu nezaměstnaných může
na povrchu vypadat v mnoha zemích podobně. Bližší pohled však odhaluje mnoho zajímavých rozdílů.
Deskriptory: EU, návrat do práce, politika zaměstnanosti, politika sociální, správa
Organizational governance of activation policy: Transparency as an organizational ideal in a Swedish welfare agency [Organizační řízení aktivační politiky: Transparentnost jako organizační ideál ve švédské agentuře sociálního zabezpečení] / Katarina
Hollertz, Kerstin Jacobsson, Ida Seing.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč.71, č.4 (2018), s. 7189. - lit.
Švédská Sociální pojišťovna (Försäkringskassan - SSIA) a její frontální zaměstnanci hrají
klíčovou roli při implementaci aktivační politiky. Na základě etnografického výzkumu prováděného na místních úřadech se v tomto článku zkoumá, jak je ideál transparentnosti,
jako nedílné součásti organizačního řízení aktivační politiky, vyjednáván a prosazován v
byrokracii každodenního života. Analýza ukazuje ústřední roli, kterou ideál transparentnosti hraje při vyrovnávání se frontálního personálu s normativním režimem pojišťovny.
Zatímco ideál transparentnosti je stěžejní pro vnitřní organizační život SSIA, analýza ukazuje, jak je transparentnost mnohem méně významná ve vztahu ke klientům a dalším
vztahům s vnějším světem.
Deskriptory: Švédsko, návrat do práce, nemocenské, rehabilitace, zab. sociální, správa
A multilevel analysis of perceived intergenerational mobility and welfare state
preferences [Víceúrovňová analýza vnímání mezigenerační mobility a preferencí sociálního státu] / Alexi Gugushvili.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.28, č.1 (2019), s. 1630. - tab.,obr.,příl.,lit.
Účinek vnímání mezigenerační mobility na postoje týkající se sociální spravedlnosti, nerovnosti a přerozdělování je výraznější než účinek objektivní mezigenerační mobility jednotlivců. Studie zjistila, že vnímaná mezigenerační mobilita je spojena s podporou určitých
programů sociálního státu. Výsledky víceúrovňových lineárních modelů pravděpodobnosti
se opírají o národní údaje a srovnávací průzkumy ze 33 západoevropských sociálních demokracií a postsocialistických zemí.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12316
Deskriptory: EU, Evropa střední a východní, zab. sociální, redistribuce, spravedlnost sociální, výzkum, šetření, modelování, solidarita
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Examining the effects of the Durunuri programme on low-wage workers’ social
insurance coverage in South Korea [Zkoumání účinků programu Durunuri, který se
týká sociálního zabezpečení nízkopříjmových pracovníků v Jižní Koreji] / Park Mikyung,
Rosa Minhyo Cho.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.28, č.1 (2019), s. 6376. - tab.,obr.,lit.
Tato studie zkoumala účinky jihokorejského programu na podporu zaměstnanosti nízkopříjmových pracovníků, který byl zaveden v roce 2012. Program dotuje příspěvky sociálního
pojištění u pracovníků s nízkou mzdou na pracovištích s méně než 10 zaměstnanci.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ijsw.12318
Deskriptory: Asie, zab. sociální, příjmy nízké, zaměstnanci, politika zaměstnanosti
The portability of social rights of the United Kingdom with the European Union:
Facts, issues, and prospects [Přenositelnost sociálních práv Spojeného království s
Evropskou unií: Fakta, problémy a vyhlídky] / Robert Holzmann, Jacques Wels.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.20, č.4 (2018), s. 325340. - lit., obr., tab.
Přenositelnost sociálních dávek - jako je státní důchod, přídavky na děti a dávky v nezaměstnanosti - pro mezinárodní migranty je upravena dohodami o sociálním zabezpečení
uzavřenými mezi zeměmi nebo na nadnárodní úrovni, například v rámci Evropského hospodářského prostoru (EFP). Zaměřuje se na Spojené království. Cílem tohoto článku je
zachytit hlavní problémy, které nedávno vyvstaly se zvláštním důrazem na případ migrace
mezi Spojeným královstvím a Evropou. První část příspěvku shrnuje, na co by se měla
soustředit hlavní pozornost výzkumníků a tvůrců politik, pokud jde o přenositelnost. S využitím údajů z migrační matice Světové banky z r. 2013 porovnává druhá část příspěvku
britské migranty žijící v zahraničí a populaci cizinců žijících ve Spojeném království. Ve třetí
části jsou shrnuty hlavní otázky, které se objevily v souvislosti s mnohostrannou dohodou
EHP. Závěry osvětlují hlavní obavy a možnosti před Brexitem.
Deskriptory: EU, V. Británie, zab. sociální, dohody, práva sociální, dávky, péče zdravotní,
důchody
uložené 2243
Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2018 [Programy sociálního zabezpečení ve světě: Evropa, 2018].
Washington : SSA, 2018. - 386 s., tab.
Tato publikace popisuje hlavní rysy programů sociálního zabezpečení v zemích Evropy.
Uvedené údaje jsou založeny na zákonech a opatřeních, platných k lednu 2018 nebo k
poslednímu datu, ke kterému byla informace k dispozici. V tabulkách jsou pro každou zemi
uvedeny informace o typech programů sociálního zabezpečení, o typech povinných systémů příjmu v důchodu, příspěvkových sazbách, demografické a další statistiky, související
se sociálním zabezpečením. Souhrny za každou evropskou zemi ukazují hlavní rysy systému: důchodové zabezpečení (starobní, invalidní a pozůstalostní dávky), nemocenské pojištění a zabezpečení v mateřství, úrazové pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, rodinné dávky.
Dostupné 19.2.2019 z: https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2018-2019/europe/index.html
Deskriptory: Mezinárodní, zab. sociální, systém, zab. důchodové, důchod starobní, důchod
invalidní, důchod sirotčí, důchod vdovský, zab. nemocenské, zab. v mateřství, zab. úrazové, zab. úrazové, zab. v nezaměstnanosti, rodina, dávky, pojistné, podmínky nároku,
financování, správa
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DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ

Another look at causes and consequences of pension privatization reform reversals in Eastern Europe [Další pohled na příčiny a důsledky zvratů reforem penzijní privatizace ve východní Evropě] / Nikola Altiparmakov.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.28, č.3 (2018), s. 224-241.
- lit., obr., tab., příl.
Aby penzijní privatizace zlepšila dlouhodobou udržitelnost, neměl by být přechod převážně
financován na dluh a soukromé penzijní fondy by měly poskytovat (čisté) míry návratnosti
hmatatelně vyšší než růst HDP. Článek ukazuje, že žádná z reformujících zemí ve východní
Evropě nebyla úspěšná při plnění těchto dvou předpokladů, a to ještě před nástupem
světové finanční krize
Deskriptory: Evropa střední a východní, zab. důchodové, důchody, privatizace, financování
Occupational pension schemes for part-time workers: Equality in the eye of the
beholder? [Zaměstnanecké penzijní programy pro pracovníky na částečný úvazek: Rovnost v očích pozorovatele?] / Sarah Knoops.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.20, č.4 (2018), s. 309–
324. - lit., obr.
I když je velká pozornost věnována novějším formám atypické práce, velké procento zaměstnanců má stále "klasickou" pracovní smlouvu na částečný úvazek. Navzdory dlouhodobé právní ochraně proti diskriminaci mohou být tito pracovníci na částečný úvazek
vystaveni určitému znevýhodnění. Tento článek pojednává o zásadě nediskriminace v oblasti zaměstnaneckých penzí z pohledu zaměstnání na částečný úvazek. Cílem je ukázat
nepříznivý dopad, který může mít zdánlivě neutrální opatření na zaměstnanecké penze
pracovníků na částečný úvazek. Pro ilustraci jsou podrobně zkoumány dva případy Soudního dvora EU, týkající se Belgie a Nizozemska a je také zkoumán dopad rozsudků na
belgické a holandské programy zaměstnaneckých penzí.
Deskriptory: EU, Belgie, Nizozemí, zab. důchodové, 2. pilíř, zab. podnikové, zaměstnání na
zkrácený úvazek, diskriminace, rovnost, řízení soudní
The effects on intra‐ generational inequality of introducing a funded pension
scheme: A microsimulation analysis for Estonia [Účinky zavedení fondového důchodového programu na intragenerační nerovnost: mikrosimulační analýza pro Estonsko]
/Magnus Piirits, Andres Vork.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč.72, č.1 (2019), s. 3357. - lit., obr., tab.
Tento článek využívá mikrosimulační model kohorty single mužů k analýze intrageneračních a distribučních účinků posunu v Estonsku od dávkově definovaného pay‐ as‐ you‐ go
důchodového systému k více pilířovému systému s PAYG programem se příspěvkově založenými pojistnými složkami a fondovým důchodovým programem. Ukazuje, jak zavedení
příspěvkově založených pojistných komponent a povinných příspěvkově definovaných (DC)
programů může zvýšit penzijní nerovnost. Naše výsledky ukazují, že v případě vysoké
úrovně nerovnosti v pracovních výdělcích a vysokých mírách dlouhodobé nezaměstnanosti,
jak je tomu v Estonsku, zavedení velmi silné vazby mezi příspěvky a budoucími dávkami
vede k výrazně vyšší nerovnosti v důchodových příjmech (měřeno Giniho koeficientem).
Výsledky simulace pro Estonsko naznačují, že nerovnost v příjmech starobního důchodu se
více než zdvojnásobí, až reformy dozrají. Naopak klesá nerovnost v náhradovém poměru.
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/issr.12194
Deskriptory: Estonsko, zab. důchodové, reforma, důchod starobní, nerovnost, poměr náhradový
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Inequity in access to the Argentinian pension system (1994–2017) [Nerovnost v
přístupu k argentinskému důchodovému systému (1994-2017)] / Milva Geri, Mariana de
Santis, Nebel Moscoso.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč.72, č.1 (2019), s. 83105. - lit., obr., tab., příl.
Penzijní pokrytí v Argentině je nerovnoměrně rozloženo mezi různými příjmovými úrovněmi, a to jak během pracovních let, tak během důchodu. Cílem článku je studovat vývoj
nerovnosti v přístupu k argentinskému důchodovému systému, pokud jde o jeho spojitost
se sociálně-ekonomickým postavením jednotlivců v období 1994-2017. Poskytuje hodnocení toho, jak proměnné jako pohlaví, věk a dosažené vzdělání ovlivňují tuto nerovnost.
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/issr.12196
Deskriptory: Argentina, zab. důchodové, nerovnost, osoby
The impact of international migration on the public pension system: The case of
Portugal [Dopad mezinárodní migrace na veřejný důchodový systém: případ Portugalska]
/José Alves, Daniela Craveiro, Maria Teresa Medeiros Garcia, Paula Albuquerque.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč.72, č.1 (2019), s. 107128. - lit., obr., tab.
Tento článek analyzuje dopad náhradové migrace na finanční udržitelnost starobního
důchodového systému v Portugalsku, země s jednou z největších stárnoucích populací v
Evropě. Číní tak pomocí demografických prognóz a perspektivních cvičení pro vývoj portugalské ekonomiky. Výsledky svědčí o pozitivních dopadech mezinárodní migrace na finanční bilanci starobního důchodového systému během období 2015-2060. Navíc i při zohlednění nízké dynamiky portugalské ekonomiky je náhradová migrace důležitým přínosem
pro zlepšení finanční udržitelnosti důchodového systému.
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/issr.12197
Deskriptory: Portugalsko, zab. důchodové, financování, pracovníci migrující, migrace náhradová
Closing the gender gap in pensions: A microsimulation analysis of the Norwegian
NDC pension system [Snižování gender rozdílů v důchodech: Mikrosimulační analýza
norského NDC důchodového systému] / Elin Halvorsen, Axel West Pedersen.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.29, č.1 (2019), s. 130-143.
- lit., obr., tab.
V tomto článku používáme pokročilý mikrosimulační model ke studiu distribučních účinků
reformovaného norského důchodového systému se zvláštním důrazem na gender rovnost.
Reformovaný norský systém je založen na modelu fiktivních definovaných příspěvků (NDC)
s pevnými příspěvkovými/akruálními sazbami v průběhu aktivní fáze života a s akumulovanými důchodovými aktivy, která se po odchodu do důchodu transformují na rentu. Do
systému je včleněno několik redistribučních prvků. S ohledem na úplnou pojistně-matematickou spravedlnost jako výchozí bod provádíme postupnou analýzu, abychom zjistili,
jak tyto různé složky důchodového systému národního pojištění ovlivňují gender rozdíl v
důchodech a obecnou (Gini) nerovnost v distribuci důchodových příjmů v kohortě
důchodců.
Deskriptory: Norsko, zab. důchodové, systém, reforma, gender, rovnost
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NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
An East–West comparison of healthcare evaluations in Europe: Do institutions
matter? [Porovnání hodnocení zdravotní péče ve východní a západní Evropě: Záleží na
institucích?] / Tamara Popic, Simone M. Schneider.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.28, č.5 (2018), s. 517-534.
- lit.. obr., tab.
Rozdíly v sociálních postojích východních a západních Evropanů byly často vysvětlovány z
hlediska dědictví komunismu. V tomto článku zkoumáme hodnocení systémů zdravotní
péče v evropských zemích a tvrdíme, že rozdíly mezi východem a západem v těchto hodnoceních jsou vysvětleny rozdíly v současném institucionálním návrhu systémů zdravotní
péče v obou regionech.
Deskriptory: EU, Evropa střední a východní, péče zdravotní, organizace, šetření, kvalita
uložené 2227
Improving the Czech health care system [Zlepšení českého systému zdravotní péče]
/Falilou Fall, Daniela Glocker.
Paris : OECD Publishing, 2018. - 62 s., lit., obr., tab. - OECD Economics Department
Working Papers No. 1522
Český systém zdravotní péče si vede dobře pokud jde o výsledky v oblasti zdraví ve srovnání s jinými ekonomikami střední a východní Evropy, které po přechodu zdědily podobné
zdravotní systémy a konvergovaly k průměrům OECD. Tato zpráva hodnotí výkonnost a
vznikající klíčové výzvy českého zdravotního systému a poskytuje doporučení jak systém
adaptovat, aby zůstal účinný a finančně udržitelný v kontextu stárnoucí společnosti. Dále
se diskutuje o příspěvku různých omezení v systému na straně nabídky a poptávky zdravotní péče.
Dostupné 8.1.2019 z: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/improving-the-czech-health-care-system_9686b4f3-en (published on: 13 Dec 2018)
Deskriptory: ČR, OECD, péče zdravotní, systém, výdaje, financování

DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ

uložené 2249
Paternity and parental leave policies across the European Union: Assessment of
current provision [Politiky otcovské a rodičovské dovolené v celé Evropské unii: Posouzení stávajícího opatření].
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - 6 s., lit., obr. - ISBN 97892-79-89029-1.
Dokument poskytuje stručný popis stávajících opatření otcovské a rodičovské dovolené a
zkoumá, jak mohou být tato ustanovení změněna s ohledem na iniciativy zahájené v rámci
Evropského pilíře sociálních práv.
Dostupné
5.3.2019
z:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?newsId=9164&langId=en&catId=89&furtherNews=yes&
Deskriptory: EU, dovolená otcovská, dovolená rodičovská, práva sociální
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ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI

Distribution regimes and redistribution effects during retrenchment and crisis: A
cui bono analysis of unemployment replacement rates of various income categories in 31 welfare states [Distribuční režimy a efekty přerozdělování během útlumu a
krize: Analýza cui bono o náhradových mírách dávek v nezaměstnanosti v různých příjmových kategoriích v 31 sociálních státech] / Jahn Detlef.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.28, č.5 (2018), s. 433-451.
- lit., obr., tab.
Tento článek analyzuje redistribuční dopady během útlumu a krize v 31 sociálních státech
pomocí nového souboru dat z analýzy náhradových měr dávek v nezaměstnanosti nízkých,
středních a vysokých příjmových úrovní. Počínaje identifikováním čtyř distribučních režimů
před hospodářskou krizí analýza ukazuje, jak tyto režimy přerozdělování reagují na ekonomickou krizi a jaké jsou dopady přerozdělování na jednotlivé příjmové skupiny.
Deskriptory: Mezinárodní, zab. v nezaměstnanosti, dávky, redistribuce, poměr náhradový,
krize ekonomická, stát sociální, příjmy

SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
The governance of poverty: Welfare reform, activation policies, and social assistance benefits and caseloads in Nordic countries [Řízení chudoby: Sociální reforma, aktivační politiky a dávky sociální pomoci a počet případů v severských zemích]
/Renate Minas, Vibeke Jakobsen, Timo Kauppinen, Tomas Korpi, Thomas Lorentzen.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.28, č.5 (2018), s. 487-500.
- lit., obr.
Dávky sociální pomoci jsou poslední možností v národních systémech sociální ochrany.
Decentralizující reformy vedoucí k posílení lokální pravomoci při implementaci národní legislativy byly mezinárodním trendem často označovaným jako decentralizace. Novější reformy místo toho často znamenaly recentralizaci a/nebo zahrnovaly povinnou institucionální spolupráci mezi sociálními agenturami na různých hierarchických úrovních. Na rozdíl
od Severní Ameriky existuje jen málo evropských důkazů o tom, do jaké míry ovlivňuje
posun odpovědností výše dávek a příjem dávek. Použitím údajů jednotlivých registrů z
Dánska, Finska, Norska a Švédska autoři sledují propojení legislativních změn se změnami
obecních dávek a počet případů v období 1990-2010. Zjistili pouze náznaky reformních
dopadů spojených s rozdílnou centralizací dávek a dospěli k závěru, že jiné reformy byly
příliš nepodstatné, aby měly dopad. V kombinaci s dřívějšími důkazy to naznačuje, že reforma sociální péče vyžaduje výrazné změny v pravomoci.
Deskriptory: Skandinávie, Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko, pomoc sociální, dávky, řízení,
odpovědnost sociální, chudoba
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STAŘÍ LIDÉ

Who Should Interview Older People? The Effect of Interviewer and Interviewee
Characteristics in Surveys of Older People and Aging Topics [Kdo by měl dělat výzkum mezi seniory a seniorkami? Vliv charakteristik tazatele a respondenta ve výzkumech
stárnutí a stáří] / Lucie Vidovičová, Tomáš Doseděl.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - Roč.50, č.6 (2018), s. 760-781. - lit., obr., tab.
DOI: https://doi.org/10.31577/sociologia.2018.50.6.28.
Cíle: Stárnutí populace zvýšilo potřebu lepšího pochopení zkušeností starších lidí, a to zejména sbíráním jejich názorů na různé otázky a kvantitativní průzkumy, což jsou často
používané metody. Metody: Je prezentováno pět hypotéz na předpokladu, že charakteristika respondenta a charakteristika tazatele (věk a pohlaví) významně ovlivňují obtížnost
vnímanou tazatelem při provádění rozhovoru s respondenty ve vyšším věku o tématech
souvisejících se stárnutím. Sloučené údaje ze sedmi kvantitativních průzkumů jsou použita
k testování těchto hypotéz s víceúrovňovou lineární regresí. Výsledky: Výsledky ukazují,
že věk tazatelů zvyšuje vnímanou obtíž jen mírně, pokud kontrolujeme vliv pohlaví tazatele
a věk a vzdělání respondenta. Pozitivněji stárnoucí respondenti usnadňují tazatelům rozhovory o tématech stárnutí. Tyto vlivy se liší v každém výzkumném projektu a tématu.
Diskuse: Výcvik citlivosti vzhledem k věku a pohlaví a dohled, pokud jsou šetřena témata
citlivá na věk/pohlaví, je třeba podle našich výsledků důrazně doporučit.
Dostupné z: https://www.sav.sk/journals/uploads/12101040Vidovicova 6-2018.pdf
Deskriptory: ČR, stárnutí, šetření, metody, gender, staří, VÚPSV
Nordic eldercare – Weak universalism becoming weaker? [Severská péče o staré Slabý universalismus se stává slabší?] / Marta Szebehely, Gabrielle Meagher.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.28, č.3 (2018), s. 294-308.
- lit., obr.
Tento článek vychází z nedávného výzkumu o bohatství univerzalismu v evropské sociální
politice sledováním vývoje politiky péče o seniory ve čtyřech severských zemích: Dánsku,
Finsku, Norsku a Švédsku. Šest dimenzí univerzalismu se používá k posouzení toho, zda a
jak byla péče o seniory v posledních desetiletích v každé zemi universalizována nebo deuniversalizována a následků takto identifikovaných trendů.
Deskriptory: Skandinávie, Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko, staří, pomoc sociální, služby,
financování, privatizace, politika sociální
Associations between and coexistence of disadvantages in the oldest old people
in Sweden: Patterns of change between 1992 and 2011 [Souvislosti a koexistence
nevýhod u nejstarších starých lidí ve Švédsku: Modely změn mezi roky 1992 a 2011] /Josephine Heap, Johan Fritzell, Carin Lennartsson.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.28, č.3 (2018), s. 197-210.
- lit., tab.
Tato studie zkoumala změny v souvislostech a koexistenci nevýhod v několika dimenzích
životních podmínek u nejstarších lidí ve Švédsku na základě údajů z roku 1992, 2002 a
2011.
Deskriptory: Švédsko, staří, skupiny znevýhodněné, vyloučení sociální, situace sociální,
ukazatele

32

Governing the coordination of care for older people: Comparing care agreements
in Denmark and Norway [Řízení koordinace péče o starší osoby: Porovnání dohod o péči
v
Dánsku
a
Norsku]
/
Signy
Irene
Vabo,
Viola
Burau.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.28, č.1 (2019), s. 515. - tab.,lit.
Koordinace zdravotně sociálních služeb o starší osoby na základě případových studií o péči
v Dánsku a Norsku.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12280
Deskriptory: Dánsko, Norsko, staří, péče sociálně zdravotní, péče zdravotní, služby sociální

PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY
Challenges for child support schemes: Accounting for shared care and complex
families [Výzvy pro systémy podpory dětí: Účtování sdílené péče a komplikovaných rodin]
/ Elke Claessens, Dimitri Mortelmans.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.28, č.3 (2018), s. 211-223.
- lit., tab.
Zvýšená prevalence sdílené péče a složitých rodin je náročná na tradiční přístupy k rozhodování o podpoře dítěte založené na "klasické" rodině s oběma rodiči, výhradní péči, po
rozvodu rodiny. Tento článek poskytuje srovnávací analýzu toho, jak jsou tyto problémy
řešeny v systémech podpory dětí v osmi různých zemích a hodnotí tyto přístupy ve světle
rodinných politik týkajících se rovnosti žen a mužů v rodinné péči.
Deskriptory: Mezinárodní, SRN, Finsko, Švédsko, Dánsko, Nizozemí, Kanada, Francie, V.
Británie, rodina, děti, politika populační, rodina neúplná, gender, rovnost
Family policy in high-income countries: Five decades of development [Rodinná politika v zemích s vysokými příjmy: Pět desetiletí vývoje] / Mary Daly, Emanuele Ferragina.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.28, č.3 (2018), s. 255-270.
- lit., tab.
Tento článek empiricky sleduje trendy v rodinné politice v 23 zemích s vysokými příjmy od
šedesátých let. Přináší a analyzuje řadu údajů o podpoře pro rodiny s dětmi, dovolené
související s rodinou a vzdělávání a péči v raném dětství.
Deskriptory: Mezinárodní, rodina, děti, podpora sociální, dávky, zařízení péče o děti, politika populační, dovolená rodičovská
uložené 2223
Child well-being and the Sustainable Development Goals: How far are OECD countries from reaching the targets for children and young people? [Dětský blahobyt a
cíle udržitelného rozvoje: Jak daleko mají země OECD k dosažení cílů týkajících se dětí a
mládeže?] / David Marguerit, Guillaume Cohen, Carrie Exton.
Paris : OECD Publishing, 2018. - 54 s., lit., obr., tab., příl. - OECD Statistics Working Papers
2018/05
Tato zpráva shrnuje dostupné důkazy o vzdálenosti, kterou musí země OECD překonat,
aby dosáhly cílů udržitelného rozvoje pro děti a mladé lidi. Tato analýza zahrnuje více než
50 indikátorů, které pokrývají 43 ze 169 cílů a 11 ze 17 cílů. Analýza zjistila, že v průměru
jsou země OECD stále daleko od dosažení některých cílů. Výsledky se však v jednotlivých
zemích OECD značně liší.
Dostupné 8.1.2019 z: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/child-well-being-and-thesustainable-development-goals_5e53b12f-en (published on: 27 Sep 2018)
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, mládež, děti, rozvoj sociální, ukazatele, statistika, situace
sociální
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CIZINCI

Immigrants and poverty, and conditionality of immigrants’ social rights [Přistěhovalci a chudoba a podmíněnost sociálních práv přistěhovalců] / Beatrice Eugster.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.28, č.5 (2018), s. 452-470.
- lit., obr., tab.
Není to jen imigrace a začleňování přistěhovalců do společnosti, které slouží jako výzvy
pro postindustrializované země, ale také rostoucí nerovnost a chudoba. Tento článek se
zaměřuje na obě otázky a navrhuje nový teoretický pohled na determinanty chudoby
přistěhovalců. Empirická analýza vychází z nově shromážděného souboru údajů o sociálních právech imigrantů v 19 rozvinutých průmyslových zemích.
Deskriptory: Mezinárodní, cizinci, osoby migrující, migrace, práva sociální, chudoba
A burden to the welfare state? Expectations of non-EU migrants on welfare support [Břemeno pro sociální stát? Očekávání migrantů ze zemí mimo EU týkající se sociální
podpory] / Marco Albertini, Michela Semprebon.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.28, č.5 (2018), s. 501-516.
- lit., obr., tab.
V posledních desetiletích prosazují evropské instituce rozšíření sociálních práv imigrantů,
zatímco na národní úrovni se vedly politické boje kolem definice legitimní skupiny příjemců
sociálních dávek. Imigranti jsou často zobrazováni jako nepohodlní jedinci, kteří ohrožují
udržitelnost sociálního státu, ačkoli stávající výzkum tuto myšlenku plně nepodporuje. Zároveň politické a akademické debaty o imigrantech a sociálních záležitostech odklonily pozornost od samotných imigrantů, nezabývaly se jejich zkušenostmi a očekáváními ohledně
sociální podpory. Cílem tohoto článku je přispět k vyplnění této mezery tím, že se řeší, do
jaké míry neevropští přistěhovalci očekávají, že italský sociální stát poskytne podporu jejich rodině.
Deskriptory: Itálie, Mezinárodní, cizinci, osoby migrující, práva sociální, podpora sociální
uložené 2225
Settling In 2018: Indicators of Immigrant Integration [Osídlení v roce 2018: Ukazatele integrace imigrantů].
Paris : OECD Publishing, 2018. - Brussels : European Union, 2018. - 306 s., lit., obr., tab.,
příl. - ISBN 978-92-64-30721-6.
Tato společná publikace OECD a Evropské komise představuje komplexní mezinárodní
srovnání integračních výsledků imigrantů a jejich dětí ve všech zemích EU a OECD a vybraných zemích G20 pomocí 74 ukazatelů založených na třech směrech: trh práce a odborné dovednosti; životní podmínky; a občanská angažovanost a sociální integrace. Publikace také uvádí podrobné údaje o charakteristikách populace imigrantů a jejich domácností. Tři speciálně zaměřené kapitoly se věnují zkoumání genderových otázek, mládeže s
migrantským pozadím a státním příslušníkům třetích zemí v Evropské unii.
Dostupné 8.1.2019 z: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/indicators-of-immigrant-integration-2018_9789264307216-en (published on: 09 Dec 2018)
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, EU, migrace, osoby migrující, cizinci, domácnosti, integrace, ukazatele, trh práce, vzdělanost, zaměstnanost, nezaměstnanost, podmínky pracovní, příjmy, chudoba, situace sociální, bydlení, gender, rovnost, diskriminace, ženy, mládež, vzdělávání-výcvik, statistika, terminologie
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Analysis of care and education pathways of refugee and asylum-seeking children
in care in England: Implications for social work [Analýza způsobů péče a výchovy dětí
uprchlíků a azylantů v Anglii: důsledky pro sociální práci] / Aoife O´Higgins.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.28, č.1 (2019), s. 5362. - tab.,lit.
V současnosti je v britské péči 4 560 dětí uprchlíků a žadatelů o azyl.Tato studie popisuje
výsledky programu speciálních vzdělávacích potřeb nezletilých uprchlíků ve věku 16 let v
roce 2013 pomocí analýzy sekundárních dat.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ijsw.12324
Deskriptory: V. Británie, migrace, cizinci, děti, pomoc sociální, práce sociální, služby sociální, osoby migrující, vzdělávání
uložené 2244
How do Europeans differ in their attitudes to immigration? Findings from the European Social Survey 2002/03 – 2016/17 [Jak se Evropané liší ve svých postojích k
imigraci? Závěry z Evropského sociálního průzkumu 2002/03 - 2016/17] / Anthony Heath,
Lindsay Richards.
Paris : OECD Publishing, 2019. - 40 s., lit., obr., tab., příl. - OECD Social, Employment and
Migration Working Papers, No. 222
Severské země jako Švédsko, Norsko a Finsko jsou konzistentně imigraci nejpříznivější,
zatímco země východní Evropy, jako je Česká republika a Maďarsko, jsou nejméně příznivé. Navzdory poměrně vysokým průměrným úrovním podpory přistěhovalectví je však
mnoho zemí západní a severní Evropy poměrně silně polarizováno uvnitř podle vzdělanostních a věkových linií. To může vysvětlovat, proč jsou politická rozdělení ohledně imigrace v těchto zemích tak významná. Porovnáním výsledků z období 2002/03 a 2016/17 lze
konstatovat, že evropské postoje byly v průměru poměrně stabilní. Několik zemí se však
stalo více velkorysými, zatímco několik dalších se stalo negativnějšími. Pokud jde o vládní
politiku vůči uprchlíkům, došlo po uprchlické krizi v roce 2015/16 k výraznému posunu v
negativním směru. Země, jako je Rakousko, Německo a Švédsko, které zaznamenaly velký
příliv uprchlíků, vykázaly obzvláště výrazný pokles veřejné podpory velkorysé vládní politiky vůči žádostem o azyl.
Dostupné
19.2.2019
z:
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/how-do-europeans-differ-in-their-attitudes-to-immigration_0adf9e55-en (published
on: 16 Jan 2019)
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, migrace, cizinci, osoby migrující, mínění veřejné, šetření
Access to general social protection for immigrants in advanced democracies
[Přístup k všeobecné sociální ochraně pro imigranty ve vyspělých demokraciích] / Carina
Schmitt, Céline Teney.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.29, č.1 (2019), s. 44-55. lit., obr., tab.
Imigrace se stala ústřední socio-politickou otázkou ve většině vyspělých demokracií. Zatímco výzkum se zaměřuje hlavně na politiky specifické pro přistěhovalce v oblasti imigrace, integrace a občanství, stále máme velmi málo informací o začleňování imigrantů do
běžných sociálních politik. Analyzováním mezinárodních rozdílů v začleňování imigrantů do
všeobecné sociální ochrany v 27 bohatých demokraciích usilujeme na základě komparativních ukazatelů z datového souboru Index integrační politiky migrantů (MIPEX) o řešení
této mezery v kvantitativní studii. Mezinárodní porovnání těchto ukazatelů ukazuje obzvláště velké rozdíly v zahrnutí přístupu imigrantů k sociální ochraně v jednotlivých zemích.
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, migrace, osoby migrující, cizinci, integrace, ochrana sociální
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EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ

uložené 2226
To what extent do policies contribute to self-employment? [Do jaké míry přispívají
politiky k samostatné výdělečné činnosti?] / Mark Baker, Balázs Egert, Gabor Fulop, Annabelle Mourougane.
Paris : OECD Publishing, 2018. - 31 s., lit., obr., tab., příl. - OECD Economics Department
Working Papers No. 1512
Použitím panelových regresí časových řad za poslední dvě desetiletích se tato zpráva snaží
identifikovat hlavní politické a institucionální faktory, které vysvětlují podíl samostatné výdělečné činnosti v evropských zemích. Dívá se na souhrnný podíl osob samostatně výdělečně činných, jakož i jejich členění podle věku, kvalifikace a pohlaví. Štědrost dávek v
nezaměstnanosti a v menší míře i výdaje na aktivní politiky trhu práce se zdají být silnými
determinanty dlouhodobého podílu osob samostatně výdělečně činných v evropských
zemích. Neexistuje žádný významný vztah mezi přísností ochrany zaměstnanosti a celkovou samostatnou výdělečnou činností. Existují však významné a s opačným znaménkem
dopady na samostatně výdělečně činné osoby s vysokou a nízkou kvalifikací. Zdá se, daňové zatížení i minimální mzda jsou dlouhodobě pozitivně spojeny s podílem osob samostatně výdělečně činných, ale vztah platí pouze pro některé kategorie pracovníků.
Dostupné 8.1.2019 z: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/to-what-extent-do-policies-contribute-to-self-employment_74c044b1-en (published on: 16 Nov 2018)
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, podnikání soukromé, samostatní, muži, ženy, skupiny
věkové, trh práce, zab. v nezaměstnanosti-dávky, daně, mzda minimální

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY

Who benefits from the ‘hidden welfare state’? The distributional effects of personal income tax expenditure in six countries [Kdo má prospěch ze "skrytého sociálního
státu"? Distribuční účinky výdajů na daň z příjmů fyzických osob v šesti zemích] / Silvia
Avram.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.28, č.3 (2018), s. 271-293.
- lit., obr., tab., příl.
Používáme mikrosimulační model daně-dávky, který zkoumá velikost a distribuční efekty
daňových úlev a daňových kreditů v šesti evropských zemích. Výsledky naznačují, že daňové úlevy a daňové kredity jsou prospěšné pro velké části populace, a nikoli pouze pro
osoby s vysokými příjmy. Jejich vliv na nerovnost je - s některými (důležitými) výjimkaminicméně malý. Daňové úlevy jsou obecně regresivní, zatímco daňové kredity jsou obvykle
poměrné nebo mírně progresivní. Přesto redistribuční účinek daňových úlev a daňových
kreditů funguje komplexně a často neočekávaně. Další charakteristiky systému daně z
příjmu jsou stejně důležité při určování velikosti a směru redistribučního účinku jako charakteristiky samotných daňových úlev/kreditů. Dokonce i nástroje, které jsou nepřímo spojeny se zdanitelným příjmem, mohou být výhodnější pro některé domácnosti s vysokými
příjmy. V důsledku toho se zdá, že daňové úlevy a kredity nejsou vhodné pro cílové zdroje
pro domácnosti ve spodní části distribuce příjmů.
Deskriptory: EU, ČR, SRN, Dánsko, Španělsko, Francie, Itálie, domácnosti, příjmy, příjmy
nízké, daně z příjmu, redistribuce, výhody, stát sociální
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Distributional impact of taxes and social transfers in Russia over the downturn
[Distribuční dopad daní a sociálních transferů v Rusku v době poklesu] / Daria Popova,
Mikhail Matytsin, Emily Sinnot.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.28, č.5 (2018), s. 535-548.
- lit., obr., tab.
Tento článek hodnotí distribuční dopad hlavních daňových a sociálních výdajových programů v Rusku v roce 2014. Celkově ruský sociální stát dosahuje mírného snížení nerovnosti prostřednictvím daňových a dávkových politik podle mezinárodních standardů.
Největší přerozdělování probíhá prostřednictvím důchodů. Mezi hlavní limity redistribučního účinku politiky daně-dávky patří velký podíl daňových příjmů pocházejících z (regresivních) nepřímých daní, neutrální dopad daně z příjmů fyzických osob a nízký podíl výdajů,
které jdou na sociální pomoc zaměřenou na nízko příjmové skupiny. Daňová a dávková
politika má také významný dopad na věkové rozložení příjmů, protože domácnosti lidí v
aktivním věku (s dětmi i bez nich) dotují domácnosti důchodců.
Deskriptory: Rusko, příjmy, redistribuce, daně, dávky, stát sociální
uložené 2222
Child poverty in the OECD: Trends, determinants and policies to tackle it [Dětská
chudoba v OECD: Trendy, determinanty a politiky boje proti ní] / Olivier Thévenon, Thomas
Manfredi, Yajna Govind, Ilya Klauzner.
Paris : OECD Publishing, 2018. - 129 s., lit., obr., tab., příl. - OECD Social, Employment
and Migration Working Papers No. 218
Tato zpráva poskytuje přehled hlavních trendů v dětské příjmové chudobě od poloviny
prvního desetiletí a zkoumá, do jaké míry jsou trendy dětské chudoby spojeny se změnami
demografickými, politickými a/nebo trhu práce. Jsou také zkoumány trendy v chudobě a
životní úrovni dětí v nízko příjmových rodinách od nástupu Velké recese.
Dostupné 8.1.2019 z: https://www.oecd-ilibrary.org/employment/child-poverty-in-theoecd_c69de229-en (published on: 23 Oct 2018)
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, chudoba, děti, úroveň životní, rodina, příjmy nízké
uložené 2231
Societal change and trust in institutions [Společenské změny a důvěra v instituce]
/Zsolt Boda, Márton Medgyesi, Nicole Fondeville, Erhan Özdemir.
Dublin : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
2018. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - 66 s., lit., obr.,
tab., příl. - ISBN 978-92-897-1796-0 - Research Report
Jak ukazují údaje z evropských průzkumů kvality života a Eurobarometru, byl prudký pokles důvěry v instituce během recese přechodným jevem. V některých členských státech
důvěra v EU v tomto období klesala více než důvěra v národní vlády, avšak důvěra v EU
obecně zůstala ve většině zemí nadále vyšší než důvěra v národní vlády. Zpráva ukazuje,
že zmírnění sociálních napětí a pocitů sociálního vyloučení mohou pomoci zastavit pokles
důvěry. V zájmu posílení důvěry v instituce je však nejlepším řídícím faktorem zlepšení
kvality veřejných služeb. Z důvěry ve veřejné instituce vyplývá řada povzbudivých a praktických důsledků: například země s větší důvěrou v politické instituce mají nižší míru daňových úniků a větší veřejnou podporu politických reforem.
Dostupné 22.1.2019 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/societal-change-and-trust-in-institutions (published on: 12 December 2018)
Deskriptory: EU, kvalita života, služby, společnost, šetření
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Marital Status, Smoking and Binge Drinking in Comparative Perspective [Rodinný
stav, kouření a spotřeba alkoholu v komparativní perspektivě] / Dana Hamplová.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - Roč.50, č.6 (2018), s. 647-671. - lit., tab.
Článek zkoumá mezinárodní rozdíly v souvislostech mezi rodinným stavem, kouřením a
nadměrným pitím na základě údajů mezinárodního sociálního šetření (ISSP Health and
Health Care) z roku 2011.
Dostupné z: https://www.sav.sk/journals/uploads/12100935Hamplova 6-2018.pdf
Deskriptory: Mezinárodní, kvalita života, manželství, osamělí, styl životní
Subjective Well-Being and Individual Material Situation in Four Countries of Central Europe [Subjektivní blahobyt a individuální materiální situace v zemích střední
Evropy] / Jan Švorc.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - Roč.50, č.6 (2018), s. 727-759. - lit., tab., příl.
Tento článek se zabývá subjektivním blahobytem (SWB) a jeho spojitostí se subjektivními
a objektivními opatřeními individuálních materiálních podmínek v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Materiální podmínky jsou měřeny úrovní příjmu; relativním
příjmem aproximovaným subjektivním hodnocením vlastní finanční situace ve srovnání s
většinou lidí, stejně jako vlastní minulou finanční situací; subjektivním ekonomickým
napětím; finančními problémy; schopností dovolit si vybrané věci a nedostatky bydlení.
Statistická analýza je založena na údajích pocházejících ze třetí a čtvrté vlny evropské
studie kvality života.
Dostupné z: https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=15583
Deskriptory: Evropa střední a východní, ČR, Polsko, Maďarsko, SR, úroveň životní, kvalita
života, situace ekonomická, příjmy
Has the redistributive effect of social transfers and taxes changed over time across countries? [Změnil se redistribuční efekt sociálních transferů a daní během času v
jednotlivých zemích?] / Koen Caminada, Kee Goudswaard, Chen Wang, Jinxian Wang.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč.72, č.1 (2019), s. 3-31,
lit., obr., tab.
Ve většině členských zemí OECD se rozdíly v příjmech mezi bohatými a chudými v posledních desetiletích zvýšily. Tento článek analyzuje, zda a do jaké míry přispěly daně z příjmů
a sociální transfery k tomuto trendu. Změnil se redistribuční dopad různých sociálních programů v průběhu času? Autoři využívají mikrodata z LIS Cross National Data Center v
Lucembursku za období 1982-2014 a studují jak celkovou populaci, tak populaci v produktivním věku. Na rozdíl od výsledků některých dalších studií, zejména studií OECD, neshledávají, že redistribuce klesla. Systémy daně-dávky kolem roku 2013 jsou efektivnější při
snižování příjmových nerovností ve srovnání s polovinou 80. a 90. let, zejména u celkové
populace. Změny v sociálních programech nejsou hnací silou větší příjmové nerovnosti v
zemích zahrnutých do této studie.
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/issr.12193
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, stát sociální, dávky, daně, příjmy, redistribuce
Poverty alleviation, coverage and fiscal sustainability: Investigating the effect of
a new social pension in Hong Kong [Zmírnění chudoby, pojištění a fiskální udržitelnost:
zkoumání vlivu nového sociálního důchodu v Hongkongu] / Stefan Kühner, Kee-Lee Chou.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.28, č.1 (2019), s. 8999. - tab.,obr.,lit.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ijsw.12321
Deskriptory: Asie, chudoba, chudí, zab. sociální, pojištění, důchod sociální
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Improving poverty reduction in Europe: What works best where? [Zlepšení snížení
chudoby v Evropě: Co funguje nejlépe?] / Chrysa Leventi, Holly Sutherland, Iva Valentinova Tasseva.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.29, č.1 (2019), s. 29-43,
lit., obr., tab.
Tento článek zkoumá, jak je příjmová chudoba ovlivněna změnami ve škále politik daně dávky a které politiky jsou nejúčinnější při snižování chudoby nebo omezení jejího růstu v
sedmi různých zemích EU.
Deskriptory: EU, Belgie, Bulharsko, Estonsko, Řecko, Itálie, Maďarsko, V. Británie, chudoba, politika sociální, daně, dávky
Changing labour market risks in the service economy: Low wages, part-time employment and the trend in working poverty risks in Germany [Měnící se rizika trhu
práce v ekonomice služeb: Nízké mzdy, zaměstnání na částečný úvazek a trendy v pracovní
chudobě v Německu] / Jan Brülle, Markus Gangl, Asaf Levanon, Evgeny Saburov.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.29, č.1 (2019), s. 115-129,
lit., obr., tab.
Článek prezentuje analýzu vývoje rizik na trhu práce v Německu ve světle měnících se rizik
pracovní chudoby. Nízké hodinové mzdy a zaměstnání na částečný úvazek jsou identifikovány jako hlavní mechanismy na straně poptávky pro chudobu domácností. Jsou diskutovány jejich měření a vývoj, jakož i jejich příspěvek k trendům v oblasti rizik pracovní chudoby.
Deskriptory: SRN, chudoba, domácnosti, pracovníci, příjmy nízké, zaměstnání na zkrácený
úvazek, kvalifikace odborná

PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY

The family working-time model: Towards more gender equality in work and care
[Model rodinné pracovní doby: Směrem k větší gender rovnosti v práci a péči] / Kai-Uwe
Müller, Michael Neumann, Katharina Wrohlich.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.28, č.5 (2018), s. 471-486.
- lit., obr., tab.
V zemích Evropy se zvyšuje účast žen a matek na trhu práce. Několik opatření politiky
práce/péče je základem tohoto vývoje. Současně se chování otců na trhu práce, stejně
jako jejich zapojení do péče o děti relativně nemění, což znamená, že zaměstnaná matka
čelí zvýšenému zatížení, pokud jde o výdělečné zaměstnání a poskytování péče. Navrhujeme model rodinné pracovního doby, který motivuje otce i matky, aby oba pracovali v
zaměstnání na rozšířený částečný úvazek. Poskytuje výhodu ve formě jednorázového
převodu nebo nahrazení příjmu pro každého rodiče, a to pouze tehdy, pokud oba rodiče
pracují 30 hodin týdně. Kombinací mikrosimulace a odhadu nabídky práce empiricky analyzujeme potenciál rodinného modelu pracovní doby v německém kontextu. Základní principy modelu se zobecňují na ostatní evropské země, kde rodiny stále více chtějí rovnoměrné rozdělení zaměstnání a péče. V zájmu posílení dopadu takové politiky je třeba, aby
se normy zaměstnavatelů a kultura pracovních míst, jakož i nabídka vysoce kvalitních služeb péče o děti, vyrovnaly s měnícími se preferencemi pracovní síly.
Deskriptory: SRN, EU, trh práce, matky, otcové, zaměstnanost, sladění pracovního a rodinného života, politika populační, rodina, gender, rovnost, kvalita pracovního života
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Does individualized employment support deliver what is promised? Findings from
three European cities [Poskytuje individualizovaná podpora zaměstnanosti to, co slibuje?
Zjištění ze tří evropských měst] / Deborah Rice, Vanesa Fuertes, Lara Monticelli.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč.71, č.4 (2018), s. 91109. - lit., obr.
Od počátku evropské strategie zaměstnanosti v roce 1997 byla individualizovaná podpora
zaměstnanosti klíčovou prioritou EU a jejích členských států. Nicméně empirický výzkum
poskytování individualizovaných služeb pro nezaměstnané je stále nedostatečně rozvinutý.
V tomto článku zkoumáme, jak místní agentury zaměstnanosti ve třech evropských
městech přizpůsobují poradenství a služby individuálním potřebám uchazečů o zaměstnání.
Deskriptory: Itálie, SRN, V. Británie, zaměstnatelnost, politika zaměstnanosti, zab. sociální, správa, služby zaměstnanosti, nezaměstnaní, obce
uložené 2224
Job Quality, Health and Productivity: An evidence-based framework for analysis
[Kvalita práce, zdraví a produktivita: Rámec pro analýzu založený na důkazech] /Anne
Saint-martin, Hande Inanci, Christopher Prinz.
Paris : OECD Publishing, 2018. - 64 s., lit., obr. - OECD Social, Employment and Migration
Working Papers No. 221
Povaha, obsah a prostředí práce, tj. kvalita pracovního prostředí, jsou záležitosti, kterým
se v mnoha ohledech věnují lidé, firmy a společnost jako celek. Existuje mnoho důkazů,
které ukazují jasnou souvislost mezi kvalitou zaměstnání a zdravím pracovníků, jejich
schopností úspěšně kombinovat práci a soukromý život, přičemž plně mobilizují své dovednosti a schopnosti, aby budovali kariéru a produktivitu. Investice do kvalitního pracovního prostředí mohou podporovat dobré životní podmínky a být ekonomicky efektivní. Politiky a postupy odrážejí tato zjištění nedostatečně. Existuje prostor pro veřejné intervence
s cílem zvýšit informovanost, zajistit lepší koordinaci klíčových zúčastněných stran (zaměstnavatelů, zástupců zaměstnanců a různých veřejných subjektů) a zavést správné finanční pobídky pro investice do lepších pracovních podmínek. Akce v této oblasti jsou také
důležité vzhledem k probíhajícím výrazným změnám na trhu práce. Budoucnost práce je v
této fázi velmi nejistá; digitalizace a uberizace práce mají potenciál zlepšit pracovní podmínky, ale také nesou riziko dekvalifikace, nižších platů, nižší pracovní jistoty a špatných
pracovních podmínek pro části pracovní síly.
Dostupné 8.1.2019 z: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/jobquality-health-and-productivity_a8c84d91-en (published on: 21 Nov 2018)
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, kvalita pracovního života, podmínky pracovní, uspokojení
z práce, stav zdravotní, sladění pracovního a rodinného života
Activating the most disadvantaged youth in Switzerland: Administratively too
risky, politically too costly? [Aktivování nejvíce znevýhodněné mládeže ve Švýcarsku:
administrativně příliš riskantní, politicky příliš nákladné?] / Delia Pisoni.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč.71, č.4 (2018), s. 5170, lit., obr., tab.
Aby se zvýšily šance na integraci mládeže na trhy práce v současných evropských znalostních společnostech, mnoho politických programů je zaměřeno na investice do lidského
kapitálu mladých lidí. Jelikož se předpokládá, že učňovské systémy usnadňují přechod ze
školy do zaměstnání, je to obzvláště slibná cesta. Výzkumy však zdůrazňují, že sociální
politiky často nedosahují na nejvíce znevýhodněné členy společnosti. Cílem tohoto článku
je vysvětlit důvody a mechanismy způsobující tento fenomén, nazývaný Matthewův efekt,
prostřednictvím jediného případové studie programu pracovního vzdělávání a odborné přípravy pro znevýhodněnou mládež ve Švýcarsku.
Deskriptory: Švýcarsko, politika sociální, politika zaměstnanosti, zaměstnatelnost, mládež,
skupiny znevýhodněné, vzdělávání-výcvik, učni, přechod do zaměstnání
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A knowledge hierarchy in labour and welfare services? Evidence‐based and
practice‐based knowledge in frontline service innovation [Hierarchie znalostí v pracovních a sociálních službách? Znalosti založené na důkazech a praxi v oblasti inovací v
oblasti služeb v přední linii] / Eric Breit, knut Fossestol, Eirin Pedersen.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč.71, č.4 (2018), s. 1332, lit., tab.
Deskriptory: Norsko, návrat do práce, zab. sociální, správa, politika sociální, výzkum, metody
Collective wage regulation in northern Europe under strain: Multiple drivers of
change and differing responses [Kolektivní mzdová regulace v severní Evropě pod
tlakem: Vícenásobné faktory změn a odlišné reakce] / Jon Erik Dolvik, Paul Marginson,
Kristin Alsos, Jens Arnholtz, Guglielmo Meardi, Torsten Müller, Sissel Trygstad.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.24, č.4 (2018), s.
321-339, lit., tab. - Special Issue: Collective wage regulation in northern Europe under
strain (Speciální číslo: Kolektivní mzdová regulace v severní Evropě pod tlakem).
V tomto článku představujeme soubor studií o změnách kolektivní mzdové regulace v severní Evropě, které obvykle řídí zaměstnavatelé. Diskutujeme o možných hnacích silách
změn. Článek nastiňuje společný návrh výzkumu, přezkoumává hlavní rysy mzdové regulace v šesti zemích a rozdíly v institucích, výrobě, trzích a faktoru mobility ve čtyřech odvětvích. Krátce přezkoumává poznatky z jiných článků.
Deskriptory: Skandinávie, Dánsko, Finsko, SRN, Norsko, Švédsko, V. Británie, vyjednávání
kolektivní, mzdy, zaměstnavatelé, organizace
Collective wage bargaining under strain in northern European construction: Resisting institutional drift? [Kolektivní vyjednávání o mzdách pod tlakem v severoevropském stavebnictví: Odporující institucionální drift?] / Jens Arnholtz, Guglielmo Meardi, Johannes Oldervoll.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.24, č.4 (2018), s.
341-356, lit., tab. - Special Issue: Collective wage regulation in northern Europe under
strain (Speciální číslo: Kolektivní mzdová regulace v severní Evropě pod tlakem).
Internacionalizace, pokles odborů, problémy s vymáháním práva a rostoucí samostatná
výdělečná činnost dostávají pod tlak efektivnost mzdového kolektivního vyjednávání v severoevropském stavebnictví. Zkoumáme Dánsko, Německo, Nizozemsko, Norsko a Velkou
Británii a ukazujeme, že tyto tlaky přiměly odborové organizace, aby usilovaly o pomoc ze
strany státu, aby stabilizovaly mzdovou regulaci, ale s výsledky, které se liší podle strategií
zaměstnavatelů a rozložení sil mezi aktéry. Zatímco Dánsko a Spojené království sotva
zavedly nějakou státní podporu, Norsko následovalo Nizozemsko a Německo při zavádění
právních mechanismů pro rozšíření kolektivně dohodnutých minimálních mzdových podmínek. Národní studie naznačují, že státní pomoc zmírňuje některé tlaky, ale nezvrátí tyto
trendy.
Deskriptory: Dánsko, SRN, Nizozemí, Norsko, V. Británie, mzdy, vyjednávání kolektivní,
migrace, podnikání soukromé, odbory
The manufacturing sector: Still an anchor for pattern bargaining within and across countries? [Výrobní sektor: Je stále kotvou pro vzor vyjednávání uvnitř i mezi
zeměmi?] /Torsten Müller, Jon Erik Dolvik, Christian Ibsen, Thorsten Schulten.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.24, č.4 (2018), s.
357-372, lit., tab. - Special Issue: Collective wage regulation in northern Europe under
strain (Speciální číslo: Kolektivní mzdová regulace v severní Evropě pod tlakem).
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Tento článek zkoumá vývoj systémů mzdového kolektivního vyjednávání ve výrobě v pěti
zemích: Dánsku, Finsku, Německu, Norsku a Švédsku. Ilustruje reakce kolektivních aktérů
na dvě klíčová výzvy: zaprvé, zvýšenou mezinárodní konkurenci mezi podniky severní
Evropy, které působí ve stejném segmentu trhu s vysokou hodnotou a vysokou cenou; za
druhé, konkurenční tlaky vyplývající ze zvýšené integrace východ-sever. Analytický rámec
stanovuje různé formy a výsledky institucionálních změn a zaměřuje se na to, jak reakce
kolektivních aktérů na tyto dvě výzvy formovaly vývoj systémů mzdového vyjednávání.
Deskriptory: Dánsko, Finsko, SRN, Norsko, Švédsko, vyjednávání kolektivní, organizace,
zaměstnavatelé, konkurenceschopnost
Dealing with austerity and migration in the northern European cleaning sector:
Social partner strategies to strengthen wage floors [Řešení úsporných opatření a
migrace v severoevropském úklidovém sektoru: Strategie sociálních partnerů na posílení
mzdových pater] / Sissel Trygstad, Trine P. Larsen, Kristine Nergaard.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.24, č.4 (2018), s.
373-389, lit., tab. - Special Issue: Collective wage regulation in northern Europe under
strain (Speciální číslo: Kolektivní mzdová regulace v severní Evropě pod tlakem).
Průmyslové čištění sdílí některé společné rysy v různých zemích. Instituce pro kolektivní
mzdové regulace jsou křehké, trh je vysoce cenově citlivý a zkreslená konkurence vyvíjela
tlak na mzdy a podmínky. Zvýšená přeshraniční mobilita pracovních sil a podniků po rozšíření EU přinesla nové zdroje konkurenčního tlaku, který byl zesílen následnou hospodářskou krizí. Článek studuje změny v kolektivní regulaci v průmyslovém čištění v Dánsku,
Německu, Norsku a Velké Británii od počátku století a zjišťuje, že sociální partneři reagovali
na problémy odlišně. Diskutuje tyto reakce s ohledem na národní rozdíly v režimech industriálních vztahů a regulačních nástrojů, které jsou k dispozici organizovaným aktérům.
Deskriptory: Dánsko, SRN, Norsko, V. Británie, vztahy industriální, mzdy, vyjednávání kolektivní
Temporary work agencies: Triangular disorganization or multilevel regulation?
[Agentury dočasné práce: Trojúhelníková disorganizace nebo víceúrovňová regulace?]
/Kristin Alsos, Claire Evans.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.24, č.4 (2018), s.
391-407, lit., tab. - Special Issue: Collective wage regulation in northern Europe under
strain (Speciální číslo: Kolektivní mzdová regulace v severní Evropě pod tlakem).
Tento článek porovnává vývoj industriálních vztahů a uspořádání kolektivních mzdových
regulací v odvětvích dočasných agentur ve Švédsku, Německu, Norsku a Velké Británii. V
rámci institucionalizace a institucionálních změn zkoumá, jak strategická rozhodnutí klíčových aktérů, především zaměstnavatelů, konfrontovaná s deregulací trhu, rozšířením EU a
regulací na úrovni EU, ovlivnila formu a sílu kolektivní regulace.
Deskriptory: Švédsko, SRN, Norsko, V. Británie, agentury práce, vyjednávání kolektivní,
mzdy, vztahy industriální, organizace
Cross-sectoral coordination and regulation of wage determination in northern Europe: Divergent responses to multiple external pressures [Mezisektorová koordinace
a regulace stanovení mezd v severní Evropě: Odlišné reakce na násobné vnější tlaky] / Jon
Erik Dolvik, Paul Marginson.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč.24, č.4 (2018), s.
409-425, lit., tab. - Special Issue: Collective wage regulation in northern Europe under
strain (Speciální číslo: Kolektivní mzdová regulace v severní Evropě pod tlakem).
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V pěti severoevropských zemích článek zkoumá změny v kolektivní mzdové regulaci od
roku 2000 se zaměřením na koordinaci mezi jednotlivými sektory, členění mezi úrovněmi
a stanovení mzdových pater. Dřívější změna ve fungování dohod o mzdovém vyjednávání
v Německu způsobila tlak na další severské země. Mnohostranné zaměstnavatelské a státní
přístupy k mzdové regulaci nejsou v souladu s nedávnými tvrzeními o neoliberální transformaci napříč severskými koordinovanými ekonomikami.
Deskriptory: Dánsko, Finsko, SRN, Norsko, Švédsko, mzdy, mobilita pracovní, konkurenceschopnost, vyjednávání kolektivní, zaměstnavatelé
uložené 2228
Representativeness of the European social partner organisations – Inland water
transport [Reprezentativnost evropských organizací sociálních partnerů - Vnitrozemská
vodní doprava] / Martin Clarke, Paul Vroonhof, Peter Kerckhofs.
Dublin : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
2018. - 94 s., lit., obr., tab., příl. - Research Report
Tato studie poskytuje informace, které umožňují posoudit reprezentativnost subjektů zapojených do evropského výboru pro odvětvový sociální dialog pro odvětví vnitrozemské
vodní dopravy. Jejich relativní reprezentativnost legitimizuje jejich právo na konzultaci,
jejich úlohu a efektivní účast v evropském odvětvovém sociálním dialogu a jejich schopnost
vyjednávat dohody. Cílem studií reprezentativnosti Eurofoundu je identifikovat příslušné
národní a evropské organizace sociálních partnerů v oblasti industriálních vztahů v členských státech EU.
Dostupné 22.1.2019 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/representativeness-of-the-european-social-partner-organisations-inland-water-transport (published on: 29 November 2018).
Deskriptory: EU, vztahy industriální, dialog sociální, organizace
uložené 2229
Representativeness of the European social partner organisations – Commerce
sector [Reprezentativnost evropských organizací sociálních partnerů - Obchodní
sektor] / Tina Weberr, Peter Kerckhofs.
Dublin : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
2018. 155 s., lit., obr., tab., příl. - Research Report
Tato studie poskytuje informace, které umožňují posoudit reprezentativnost subjektů zapojených do evropského výboru pro odvětvový sociální dialog pro sektor obchodu. Jejich
relativní reprezentativnost legitimizuje jejich právo na konzultaci, jejich úlohu a efektivní
účast v evropském odvětvovém sociálním dialogu a jejich schopnost vyjednávat dohody.
Cílem studií reprezentativnosti Eurofoundu je identifikovat příslušné národní a evropské
organizace sociálních partnerů v oblasti industriálních vztahů v členských státech EU.
Dostupné 22.1.2019 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/representativeness-of-the-european-social-partner-organisations-commercesector (published on: 29 November 2018)
Deskriptory: EU, vztahy industriální, dialog sociální, organizace
uložené 2230
Concept and practice of a living wage [Pojem a praxe životní mzdy] / John Hurley,
Carlos Vacas-soriano, Marcel Muraille, Eero Lantto.
Dublin : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
2018. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - 72 s., lit., obr.,
tab., příl. - Research Report - ISBN 978-92-897-1784-7
Životní mzda je definována jako míra příjmu, který umožňuje zaměstnanci základní, ale
sociálně přijatelnou životní úroveň. V posledních desetiletích se iniciativy týkající se životní
mzdy objevily v malém počtu hlavně v anglicky mluvících zemí, včetně Velké Británie a
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Irska. Tyto iniciativy se vyvinuly v reakci na nedostatečné příjmy mnoha domácností pracujících na základě stávajících zákonných minimálních mzdových tarifů. Stanovily metodiku
výpočtu mzdy, která by umožnila výdělečným subjektům a jejich závislým osobám
důstojně žít v souladu s ustanoveními o spravedlivých mzdách stanovenými v Evropském
pilíři sociálních práv přijatém v roce 2017. Cílem této zprávy je poskytnout politikům praktického průvodce konceptu životní mzdy.
Dostupné 22.1.2019 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/concept-and-practice-of-a-living-wage (published on: 30 November 2018)
Deskriptory: EU, trh práce, politika zaměstnanosti, mzda minimální, mzdy, příjmy, práva
sociální, zaměstnanci
uložené 2232
Representativeness of the European social partner organisations: Hotels, restaurants and café (HORECA) sector [Reprezentativnost evropských organizací sociálních partnerů: sektor hotelů, restaurací a kaváren (HORECA)] / Pablo Sanz de Miguel.
Dublin : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
2018. - 88 s., lit., obr., tab., příl. - Research Report
Tato studie poskytuje informace, které umožňují posoudit reprezentativnost subjektů zapojených do evropského výboru pro odvětvový sociální dialog pro sektor hotelů, restaurací
a kaváren (HORECA). Jejich relativní reprezentativnost legitimizuje jejich právo na konzultaci, jejich úlohu a efektivní účast v evropském odvětvovém sociálním dialogu a jejich
schopnost vyjednávat dohody. Cílem studií reprezentativnosti Eurofoundu je identifikovat
příslušné národní a evropské organizace sociálních partnerů v oblasti industriálních vztahů
v členských státech EU.
Dostupné 22.1.2019 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/representativeness-of-the-european-social-partner-organisations-hotels-restaurants-and-cafe-horeca (published on: 13 December 2018)
Deskriptory: EU, vztahy industriální, dialog sociální, organizace
uložené 2233
Representativeness of the European social partner organisations: Contract catering sector [Reprezentativnost evropských organizací sociálních partnerů: Smluvní cateringový sektor] / Pablo Sanz de Miguel.
Dublin : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
2018. - 76 s., lit., obr., tab., příl. - Research Report
Tato studie poskytuje informace, které umožňují posoudit reprezentativnost subjektů zapojených do evropského výboru pro odvětvový sociální dialog pro smluvní cateringový sektor. Jejich relativní reprezentativnost legitimizuje jejich právo na konzultaci, jejich úlohu a
efektivní účast v evropském odvětvovém sociálním dialogu a jejich schopnost vyjednávat
dohody. Cílem studií reprezentativnosti Eurofoundu je identifikovat příslušné národní a
evropské organizace sociálních partnerů v oblasti industriálních vztahů v členských státech
EU.
Dostupné 22.1.2019 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/representativeness-of-the-european-social-partner-organisations-contract-catering-sector (published on: 13 December 2018)
Deskriptory: EU, vztahy industriální, dialog sociální, organizace
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uložené 2234
Work on demand: Recurrence, effects and challenges [Práce na zakázku: Opakování, účinky a výzvy] / Isabella Biletta, Catherine Cerf.
Dublin : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
2018. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - 54 s., lit., obr.,
tab., příl. - Research Report - ISBN 978-92-897-1802-8
Tato zpráva zkoumá problémy týkající se "práce na zakázku" (work on demand), což je
téma, které v nedávné době získalo značnou pozornost v médiích, a to především kvůli
vazbám na ekonomickou platformu. Práce na zakázku jsou často prezentovány jako situace, která je prospěšná pro všechny: pracovníci přizpůsobí svou práci podle svých osobních
povinností mimo práci, zatímco podniky mohou navrhnout svou pracovní sílu podle svých
potřeb. Tento typ práce, charakterizovaný jako nestandardní forma zaměstnání, však může
mít negativní dopad na pracovní podmínky a obchodní modely. Tato studie prezentuje poznatky o práci na zakázku v 11 členských státech EU a Norsku, kde je převládající situace
poměrně odlišná. Evropská debata o nejistých formách práce by mohla podpořit země při
navrhování opatření a politik, které by řešily práci na zakázku a její důsledky jak pro pracovníky, tak pro podniky.
Dostupné 22.1.2019 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/workon-demand-recurrence-effects-and-challenges (published on: 13 December 2018)
Deskriptory: EU, trh práce, práce netypická, flexibilita pracovní, sladění pracovního a rodinného života, podmínky pracovní
uložené 2235
Striking a balance: Reconciling work and life in the EU [Vyrovnání rovnováhy:
Sladění práce a života v EU] / Mathijn Wilkens, Jorge Cabrita, Jean-Marie Jungblut, Robert
Anderson.
Dublin : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
2018. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - 78 s., lit., obr.,
tab., příl. - Research Report - ISBN 978-92-897-1804-2
Jak kombinovat práci s osobním životem je zásadní otázkou pro mnoho lidí, otázkou, kterou
se snaží vyřešit politici, sociální partneři, podniky a jednotlivci. Současně nové výzvy a
řešení přetvářejí rozhraní mezi prací a životem: stárnoucí populace, technologické změny,
vyšší míry zaměstnanosti a kratší týdenní pracovní doby. Cílem této zprávy je prozkoumat
vzájemný vztah mezi prací a životem lidí v EU, okolnosti, za nichž se snaží sladit obě oblasti
a co je pro ně nejdůležitější z hlediska jejich rovnováhy mezi pracovním a osobním životem.
Zpráva čerpá z řady zdrojů údajů, zejména z evropského průzkumu pracovních podmínek
(EWCS) a Evropského průzkumu kvality života (EQLS).
Dostupné 22.1.2019 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/striking-a-balance-reconciling-work-and-life-in-the-eu (published on: 14 December 2018)
Deskriptory: EU, sladění pracovního a rodinného života, podmínky pracovní, kvalita pracovního života, doba pracovní, flexibilita pracovní
uložené 2236
Upward convergence in the EU: Concepts, measurements and indicators [Vzestupná konvergence v EU: Pojmy, měření a ukazatele] / Massimiliano Mascherini, Martina
Bisello, Hans Dubois, Franz Ferdinand Eiffe.
Dublin : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
2018. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - 74 s., lit., obr.,
tab. - Research Report - ISBN 978-92-897-1798-4
V důsledku hospodářské krize, která měla velmi nerovnoměrný dopad na sociální výsledky
v členských státech EU, vedoucí představitelé EU a tvůrci politik dospěli k závěru, že při
tvorbě politik musí být sociální konvergence rovnocenná s hospodářskou konvergencí, aby
se sociální Evropa stala realitou. V tomto kontextu a s rostoucím znepokojením ohledně
rozdílů v sociálním pokroku členských států vytvořil Eurofound výzkumnou složku, která
by měla poskytnout důkazy o tom, zda a kde společensko-ekonomické trendy konvergují
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nebo divergují v jednotlivých zemích. Tato zpráva stanovuje koncepční rámec pro podporu
výzkumu konvergence Eurofoundem. Vypracovává metodologickou strategii ke zkoumání
konvergence a aplikuje ji na zkoumání modelů v celé EU v 37 ukazatelích. Ty zahrnují čtyři
oblasti sociální domény: zaměstnanost, pracovní podmínky, životní podmínky a socioekonomické faktory.
Dostupné
22.1.2019
z:
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/upward-convergence-in-the-eu-concepts-measurements-and-indicators (published on: 17 December 2018)
Deskriptory: EU, trh práce, kvalita života, společnost, politika sociální, podmínky pracovní,
zaměstnanost, ukazatele
uložené 2237
Wage and task profiles of employment in Europe in 2030 [Mzdové a úkolové profily
zaměstnanosti v Evropě v roce 2030] / Donald Storrie, José Ignacio Antón.
Dublin : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
2018. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. - 14 s., lit., obr.,
příl. - AD HOC REPORT - ISBN 978-92-897-1801-1
Tato krátká zpráva zkoumá předpokládanou strukturální změnu struktury mezd a úkolů
zaměstnanosti v členských státech EU do roku 2030 za použití rámce vypracovaného v
evropském monitorování zaměstnání Eurofoundu. Nejvýraznějším zjištěním je projekce
více polarizovaného trhu práce v EU. Je to způsobeno především růstem pracovních míst
na samém dně distribuce mezd. V členských státech však existuje značná heterogenita ve
modelech strukturálních změn pomocí kvintilu zaměstnání-mzda, přičemž se v mnoha členských státech předpokládá, že zlepší svou profesní strukturu směrem k výše placeným
pracovním místům. V členských státech, které vstoupily do Evropské unie po roce 2004,
se nejvíce projevuje tendence ke zlepšení struktury mezd a posun k větší autonomii, méně
běžným úkolům, více informačních a komunikačních technologií, méně fyzických a více
sociálních a intelektuálních úkolů. To naznačuje vzestupnou konvergenci struktury zaměstnanosti v EU.
Dostupné 22.1.2019 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2018/wage-and-task-profiles-of-employment-in-europe-in-2030 (published on: 17
December 2018)
Deskriptory: EU, zaměstnanost, trh práce, mzdy, příjmy, vzdělávání-výcvik, organizace
práce
uložené 2238
Measuring varieties of industrial relations in Europe: A quantitative analysis
[Měření různosti industriálních vztahů v Evropě: Kvantitativní analýza] / Maria Caprile,
Pablo Sanz de Miguel, Christian Welz, Ricardo Rodriguez Contreras.
Dublin : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
2018. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. 54 s., lit., obr.,
tab. - Research Report - ISBN 978-92-897-1813-4
Předchozí výzkum Eurofoundu identifikoval čtyři klíčové dimenze industriálních vztahů: industriální demokracii, průmyslovou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a kvalitu
práce a zaměstnanosti. Tato zpráva usiluje o vytvoření souboru ukazatelů pro měření výkonnosti zemí v industriálních vztazích z hlediska těchto čtyř dimenzí a vytvoření typologie
systémů industriálních vztahů, umožňující mezinárodní analýzu trendů. Zpráva se zaměřuje zejména na industriální demokracii, považovanou v této souvislosti za hlavní dimenzi industriálních vztahů a nejžádanějším modelem řízení práce a zaměstnanosti.
Dostupné 22.1.2019 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/measuring-varieties-of-industrial-relations-in-europe-a-quantitative-analysis (published on:
21 December 2018)
Deskriptory: EU, vyjednávání kolektivní, vztahy industriální, dialog sociální, ukazatele,
konkurenceschopnost, spravedlnost sociální, kvalita pracovního života
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uložené 2239
Analytical report on the legal situation of third-country workers in the EU as compared to EU mobile workers [Analytická zpráva o právní situaci pracovníků ze třetích
zemí v EU ve srovnání s mobilními pracovníky EU] / Ferdinand Wollenschläger, Anna Pieter
Van Der Mei, Sophie Robin-olivier, Herwig Verschueren.
Brussels : European Commission, 2018. 52 s.
Na základě (omezeného) sbližování právních situací státních příslušníků třetích zemí s pracovníky EU se v této zprávě provádí srovnávací analýza nedávného právního rámce EU
týkajícího se pracovníků ze třetích zemí a režimu volného pohybu pro pracovníky v EU, což
je základní garance práva EU od počátku evropské integrace. Analýza obou režimů se zaměřuje na oblast jejich působnosti (kapitola 2), práva na pobyt (kapitola 3) a přístup k
práci (kapitola 4), práva uchazečů o zaměstnání (kapitola 5), rovné zacházení (kapitola 6),
přístup k sociálnímu zabezpečení (kapitola 7) a sociální zabezpečení v kontextu pohybu v
rámci EU (kapitola 8), práva po ukončení zaměstnání (kapitola 9), práva rodinných příslušníků (kapitola 10), obranu práv (kapitola 11) a mobilitu v rámci EU (kapitola 12). Na tomto
základě srovnávací analýza osvětluje podobnosti a nejvýraznější rozdíly (kapitola 13).
Dostupné
23.1.2019
z:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?pager.offset=45&catId=1307&langId=en#navItem-relatedTopics (published: December 2018)
Deskriptory: EU, pracovníci migrující, osoby migrující, mobilita pracovní, práva sociální,
rovnost, uchazeči o práci, zab. sociální
uložené 2240
Draft Joint Employment Report 2019: Text proposed by the European Commission
on 21 November 2018 for adoption by the EPSCO Council [Návrh společné zprávy o
zaměstnanosti 2019: Text navržený Evropskou komisí 21. listopadu 2018 k přijetí Radou
EPSCO].
Brussels : European Commission, 2018. - 108 s., obr., tab. příl.
Společná zpráva o zaměstnanosti poskytuje každoroční přehled klíčových změn v oblasti
zaměstnanosti a sociálního rozvoje v Evropě i reformních opatřeních členských států v
souladu s Pokyny pro politiky zaměstnanosti členských států. Zpráva navíc monitoruje výkonnost členských států ve vztahu k sociálnímu výsledkovému ukazateli (Social Scoreboard) vytvořenému v rámci Evropského pilíře sociálních práv. Zpráva je strukturována následovně: úvodní kapitola informuje o hlavních směrech trhu práce a sociálních trendech v
EU. Kapitola 2 prezentuje hlavní výsledky analýzy výsledkového ukazatele související s
Evropským pilířem sociálních práv. Kapitola 3 obsahuje podrobný mezinárodní popis klíčových ukazatelů a politik, které členské státy uplatňují v souvislosti s Pokyny pro politiky
zaměstnanosti. Statistická příloha.
Dostupné 23.1.2019 z: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1290&langId=en
Deskriptory: EU, trh práce, ukazatele, situace sociální, zaměstnanost, politika sociální, reforma, mzdy, mzda minimální, vzdělávání-výcvik, konkurenceschopnost, nezaměstnanost,
sladění pracovního a rodinného života, zaměstnání dočasné, nezaměstnanost dlouhodobá,
zab. v nezaměstnanosti, dialog sociální, organizace práce, vyloučení sociální, chudoba,
rovnost, statistika
uložené 2242
European Network of Public Employment Services (PES): Annual Report [Evropská
síť veřejných služeb zaměstnanosti: roční zpráva].
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - 42 s., obr., tab., příl. ISBN 978-92-79-97627-8
Dostupné
23.1.2019
z:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?pager.offset=30&catId=1307&langId=en
Deskriptory: EU, služby zaměstnanosti, politika zaměstnanosti
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uložené 2241
Analytical Paper: How do PES act to prevent unemployment in a changing world
of work? [Analytická zpráva: Jak působí veřejné služby zaměstnanosti (PES) v prevenci
nezaměstnanosti v měnícím se světě práce?] / Márton Csillag, Ágota Scharle.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - 24 s., lit., tab. - ISBN
978-92-79-98484-6
Tento analytický dokument hodnotí činnosti PES v reakci na nedávnou akceleraci technologického pokroku. Zaměřuje se zejména na služby PES pro osoby, které jsou v současné
době zaměstnány, ale hrozí jim ztráta zaměstnání a dlouhodobá nezaměstnanost.
Dostupné
23.1.2019
z:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?pager.offset=40&catId=1307&langId=en
Deskriptory: EU, politika zaměstnanosti, služby zaměstnanosti, poradenství pracovní,
vzdělávání-výcvik
uložené 2245
Productivity and wage effects of firm-level collective agreements: Evidence from
Belgian linked panel data [Produktivita a mzdové efekty firemních kolektivních smluv:
Důkazy z belgického spojeného datového panelu] / Andrea Garnero, Francois Rycx, Isabelle Terraz.
Paris : OECD Publishing, 2019. 29 s., lit., tab., příl. - OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 223
Jak mohou kolektivní smlouvy na úrovni firmy ovlivnit výkonnost ve víceúrovňovéhom systému vyjednávání? S využitím belgických detailních spojených panelových údajů zaměstnavatel-zaměstnanec naše závěry ukazují, že firemní dohody zvyšují jak mzdové náklady, tak produktivitu práce (s ohledem na dohody na úrovni odvětví).
Dostupné 19.2.2019 z: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/productivity-and-wage-effects-of-firm-level-collective-agreements_132aa88e-en (published
on: 11 Feb 2019)
Deskriptory: Belgie, smlouvy kolektivní, zaměstnavatelé, mzdy, produktivita práce, dialog
sociální
uložené 2246
Statistical profiling in public employment services: An international comparison
[Statistické profilování ve veřejných službách zaměstnanosti: mezinárodní srovnání] / Sam
Desiere, Kristine Langenbucher, ludo Struyven.
Paris : OECD Publishing, 2019. 28 s., lit., obr., tab. - OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 224
Nástroje profilování pomáhají efektivněji poskytovat služby zaměstnanosti. Mohou zajistit,
že nákladnější a intenzivnější služby budou zaměřeny na uchazeče o zaměstnání, kteří jsou
nejvíce vystaveni riziku dlouhodobé nezaměstnanosti. Podrobné informace o překážkách
zaměstnanosti, jimž čelí uchazeči o zaměstnání, získané prostřednictvím procesu profilování lze dále využít k úzkému přizpůsobení služeb individuálním potřebám. Dokument se
zaměřuje na statistické profilování, které využívá statistických modelů k předpovědi pravděpodobnosti, že se uchazeči o práci stanou dlouhodobě nezaměstnanými. Je prezentován
přehled o profilovacích nástrojích používaných v současné době v OECD, úvahy o vývoji
těchto nástrojů a některé poznatky o nejnovějším vývoji. Je také diskutováno o limitech
statistických profilovacích nástrojů.
Dostupné 19.2.2019 z: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/statistical-profiling-in-public-employment-services_b5e5f16e-en (published on: 18 Feb 2019)
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, nezaměstnanost, uchazeči o práci, politika zaměstnanosti, metody, služby zaměstnanosti
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OBYVATELSTVO, MIGRACE

Constructing a housing precariousness measure for Europe [Konstrukce měřítka nejistoty bydlení pro Evropu] / Amy Clair, Aaron Reeves, Martin Mckee, David Stuckler.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.29, č.1 (2019), s. 13-28,
lit., obr., tab.
Existují obavy, že po velké recesi v Evropě rostoucí počet lidí čelí nejisté bytové situaci.
Podle našich znalostí však neexistuje komparativní míra nejistoty bydlení na rozdíl od rozsáhlého objemu práce na nejistotě trhu práce. V příspěvku vycházíme ze srovnávacího
průzkumu 31 evropských zemí z vlny šetření EU příjmů a životních podmínek za rok 2012,
abychom vyvinuli nové měřítko nejistoty bydlení. Integrujeme čtyři dimenze nejistoty bydlení: bezpečnost, dostupnost, kvalitu a přístup ke službám v rozsahu od 0 (jistý) až po 4
(nejvíc nejistý). Více než polovina evropské populace uvádí alespoň jeden prvek nejistoty
bydlení. Východoevropské a malé ostrovní národy mají relativně vyšší míru nejistoty. Horší
nejistota bývá mezi mladými, nezaměstnanými, jedinci a osobami s nízkou úrovní vzdělání,
nebo kteří žijí v pronajatých bytech a je spojena se špatným zdravotním stavem.
Deskriptory: EU, bydlení, kvalita, šetření, ukazatele

RŮZNÉ

Overview of recent cases before the Court of Justice of the European Union (July
– October 2018) [Přehled nedávných případů před Soudním dvorem Evropské unie (červenec - říjen 2018)] / Anne-Pieter Van Der Mei.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.20, č.4 (2018), s. 364–
373.
V období červenec až říjen 2018 vydal Soudní dvůr EU tři rozhodnutí týkající se kolizního
pravidla pro vysílané pracovníky podle článku 12 nařízení č. 883/2004. Kromě toho vydal
rozsudky o přenosnosti dávek osobní péče (A), uplatňování zákazu diskriminace na základě
zdravotního postižení na opatření sociálního zabezpečení obsažených v kolektivních smlouvách a o ochraně nároků na penzijní připojištění v případě insolvence zaměstnavatele.
Deskriptory: EU, řízení soudní
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NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY
 SIG: 6542
Statistická ročenka České republiky 2018 [Statistical Yearbook of the Czech Republic
2018]. - 1. vydání.
Praha : Český statistický úřad, 2018. - 823 stran. - ISBN 978-80-250-2868-1.
Deskriptory: Mezinárodní, statistika, kriminalita, kultura, zab. sociální, zdravotnictví,
školství, vzdělávání, výzkum, věda, průmysl, trh práce, struktura populace, ekonomika,
výdaje-domácnosti, příjmy-domácnosti, ceny, ročenky, ČR
 SIG: 6552
Genderové nerovnosti v odměňování : Problém nás všech [Statistical Yearbook of
the Czech Republic 2018] / Alena Křížková, Marta Vohlídalová, Romana Marková - Volejníčková. - Vydání první.
Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2018. - 198 stran. - ISBN 978-80-7330-329-7.
Deskriptory: demografie, gender, odměňování, nerovnost, ženy, muži, výzkum, analýza
práce, ČR
 SIG: 6543
Case managament zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci
na obecních úřadech / Olga Hubíková. - 1. vydání.
Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2018. - 101 + 4 stran. - ISBN 97880-7416-334-0.
Předmětem předkládané studie je na základě rozsáhlého souboru kvalitativních a kvantitativních dat zmapovat možnosti a limity uplatňování case managementu (CM) v sociální
práci na obecních úřadech v pomoci klientům v různých typech situací spojených s potřebou
či poskytováním dlouhodobé péče. Výzkum se soustředil jednak na otázku, do jaké míry a
v jaké podobě je v současné době sociální práce zaměřená na situace dlouhodobé péče v
sociální práci na obecních úřadech etablována; dále pak na zkušenosti a povědomí o metodě CM u sociálních pracovníků obecně a specificky pak v pomoci klientům v situaci dlouhodobé péče. Součástí studie je i rozšířená teoretická podkapitola zabývající se různými
pojetími, modely a postupy CM. Část věnovaná CM dále obsahuje podrobnou prezentaci
empirických poznatků orientovaných na různé aspekty využívání CM, včetně podmínek pro
uplatňování této metody. Závěrečná syntéza poznatků představuje zavádění sociální práce
se situacemi dlouhodobé péče a metody CM jako dvojí inovaci a zahrnuje i soubor základních doporučení týkajících se podmínek a předpokladů pro implementaci CM do sociální
práce zaměřené na situace dlouhodobé péče na obecních úřadech.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_445.pdf
Deskriptory: VÚPSV, práce sociální, péče dlouhodobá, pracovníci sociální, situace sociální,
úroveň životní
 SIG: 6508
Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí : Sborník vědeckých textů z mezinárodní vědecké konference XIII. Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové
23. až 24. září 2016 [Support of Person in Community] / Edit. David Pospíšil, Edit.
Lucie Smutková.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017. - 602 stran. - ISBN 978-80-7421-1218.
Deskriptory: služby sociální, práce sociální, správa veřejná, vzdělávání, kvalifikace odborná, pracovníci sociální, péče o osobu blízkou, péče dlouhodobá, rodina, konference,
Mezinárodní
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 SIG: 6476
Proceedings of the International Scientific Conference ECONOMIC POLICY IN
GLOBAL ENVIRONMENT / V. Nálepová, J. Šťastná (eds.).
Havířov : Vysoká škola sociálně správní, 2017. - 332 stran. - ISBN 978-80-87291-20-7.
Deskriptory: politika hospodářská, Mezinárodní, migrace, bydlení sociální, politika sociální, analýza práce, cizinci, péče sociálně zdravotní, konference
 SIG: 6549
Cizinci v České republice 2018 [Foreigners in the Czech republic 2018].
Praha : Český statistický úřad, 2018. - 208 stran. - ISBN 978-80-250-2870-4.
Deskriptory: cizinci, migrace, ČR, statistika, ročenky, práce-cizinci, vzdělávání, kriminalita
 SIG: 6544
Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role
vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání / Jana Havlíková, a kol. - 1. vydání.
Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2018. - 126 + 4 stran. - ISBN 97880-7416-328-9.
Studie analyzuje pohled přímých nadřízených sociálních pracovníků působících v sociálních
službách, na obecních úřadech (mimo agendu SPOD) a na Úřadě práce ČR na dvě klíčová
témata z hlediska profesionalizace sociální práce. Prvním z nich je odborná příprava sociálních pracovníků v rámci terciálního vzdělávání. Druhým tématem pak je další vzdělávání
sociálních pracovníků. Analýzy zaměřené na manažery sociálních služeb a obecních úřadů
jsou založeny na datech (obsahová analýza inzerátů na pozici sociální pracovník a dotazníkové šetření) získaných v rámci projektu „Analýza významu vstupního vzdělání sociálních
pracovníků a pracovníků v sociálních službách pro zajištění odborného výkonu sociální
práce ve veřejné správě a v sociálních službách a analýza vlivu managementu na udržení a
rozvoj odbornosti sociálních pracovníků“. Analýza týkající se manažerů ÚP ČR pak vychází
ze sekundární analýzy převážně kvalitativních dat získaných v rámci předchozích výzkumů
realizovaných VÚPSV, v. v. i. Nedílnou součástí monografie je rovněž legislativní analýza
současné právní úpravy, tj. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění,
a to z hlediska garance odborného výkonu sociální práce ve veřejné správě a v sociálních
službách. Výsledky analýz přispívají k porozumění tomu, jak vnímají manažeři veřejné
správy a sociálních služeb význam dosažené kvalifikaci a dalšího vzdělávání včetně supervize ve vztahu k odbornému výkonu sociální práce a ve vztahu k činnosti pracovníků v
sociálních službách. Současně přispívají k osvětlení vlivu současné právní úpravy a vlivu
managementu veřejné správy a sociálních služeb na udržení a rozvoj odbornosti sociálních
pracovníků. Poznatky prezentované v této studii jednak poskytují určitou zpětnou vazbu
vzdělavatelům v sociální práci, dále je lze využít v oblasti podpory a rozvoje celoživotního
vzdělávání sociálních pracovníků a v neposlední řadě i při přípravě legislativních návrhů
úpravy kvalifikačních požadavků pro výkon sociální práce.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_446.pdf
Deskriptory: VÚPSV, ČR, práce sociální, služby sociální, vzdělávání celoživotní, vzdělání
dosažené, správa veřejná
 SIG: 6548
Život cizinců v ČR 2018.
Praha : Český statistický úřad, 2018. - 17 stran. - (Lidé a společnost, 290026-18). ISBN 978-80-250-2877-3.
Deskriptory: migrace, ČR, vzdělávání, statistika, cizinci
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 SIG: 6550
Handbook on Gender and Social Policy / Edit. Sheila Shaver.
Cheltenham : Edward Elgar Publishing. - 461 stran. - ISBN 978-1-78536-712-0.
Deskriptory: Mezinárodní, politika sociální, gender, výzkum, politika zaměstnanosti,
příjmy
 SIG: 6551
Handbook of Family Policy /Guoný Björk Eydal, Tine Rostgaard (eds.)
Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2018. - 404 stran. - ISBN 978-7-78471-933-3.
Deskriptory: Mezinárodní, rodina, rodičovství, politika populační, výzkum, děti
 SIG: 6545
OECD Pensions Outlook 2018.
Paris : OECD Publishing, 2018. - 253 stran. - ISBN 978-92-64-30540-3.
Deskriptory: Mezinárodní, důchody, zab. důchodové
 SIG: 6546
The Future of Social Protection : What works for non-standard workers?
Praris : OECD Publishing, 2018. - 224 stran. - ISBN 978-92-64-30693-6.
Deskriptory: Mezinárodní, trh práce, ochrana sociální, globalizace, digitalizace, práce netypická, SRN, Švédsko, pracovníci, zab. sociální
 SIG: 6547
OECD Employment Outlook 2018.
Paris : OECD Publishing, 2018. - 293 stran. - ISBN 978-92-64-30178-8.
Deskriptory: Mezinárodní, trh práce, mzdy, zaměstnanci, systém personální informační,
práce netypická, gender, OECD, zaměstnanost, ukazatele, integrace, ženy, skupiny znevýhodněné, nezaměstnanost, nezaměstnanost mládeže, vyjednávání kolektivní, statistika, nezaměstnanost dlouhodobá, dialog sociální, odbory, smlouvy kolektivní, produktivita práce, politika zaměstnanosti
 SIG: 6553
Řízení sociálních procesů v České republice / Kateřina Šámalová, Edit. Igor Tomeš,
a kol. - Vydání první. - Praha, 2018. - s. - ISBN 978-80-246-4180-5.
Deskriptory: služby sociální, práce sociální, integrace, politika sociální, správa veřejná,
řízení, ČR
 SIG: 6553
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