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ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ POLITIKA

O dalším směřování sociální Evropy / Jaroslav Šulc.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.5 (2019), s. 15-22. - tab., obr.
Stať je kritickým zamyšlením nad klíčovými sociálně politickými a ekonomickými částmi
programu "Unie, která si klade vyšší cíle: Moje agenda pro Evropu", s nímž se Ursula von
der Leyenová letos úspěšně ucházela o funkci předsedkyně Evropské komise.
Deskriptory: EU, stát sociální, ochrana sociální, systém, koncepce budoucí, ekonomika,
HDP, síla kupní
Komparace diskurzu Agendy 2030 udržitelného rozvoje a Miléniové deklarace se
zvláštním zřetelem na vymýcení chudoby / Barbora Růžičková.
In: Scientia et Societas. - ISSN 1801-7118. - Roč.15, č.3 (2019), s. 40-54. - tab.,obr.,lit.
Číslo
časopisu
dostupné
z:
https://sets7.webnode.cz/_files/2000002832bd3c2bd3f/Scientia%203_2019%20web.pdf
Deskriptory: Mezinárodní, OSN, chudoba, spravedlnost sociální, soudržnost sociální, ukazatele sociální, ochrana sociální

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Parametry sociálního pojištění pro rok 2020 / Jan Přib.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.12 (2019), s. 18-23.
Deskriptory: ČR, zab. sociální, pojištění, zab. nemocenské, zab. důchodové, ukazatele,
základ vyměřovací, informace

DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
Nové parametry důchodového pojištění a zvýšení důchodů v roce 2020 / Jan Přib.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.11 (2019), s. 13-14.
Deskriptory: ČR, zab. důchodové, důchody-zvýšení, důchody, zvýšení, zákonodárství, základ vyměřovací, výše
Výše důchodů v roce 2020 / Simona Urbánková .
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.12 (2019), s. 6-8.
Zvýšení důchodů přiznaných před rokem 2020. Výše důchodů přiznaných po 31. prosinci
2019. Zvýšení procentní výměry důchodů poživatelům, kteří dosáhli v lednu 2020 věku 85
let.
Deskriptory: ČR, důchody, výše, důchody-zvýšení, zvýšení

5

Zaměstnavatel a správní řízení / Zbyněk Vočka, Kamil Machala.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.51, č.1 (2020), s. 6-9.
Kontrola plnění povinností zaměstnavatelů v sociálním zabezpečení Českou správou sociálního pojištění prostřednictvím okresních pracovišť, možné sankce při jejich neplnění, postupy kontrolního orgánu.
Deskriptory: zab. sociální, zab. důchodové, zaměstnavatelé, kontrola, agenda pojišťovací,
řízení, ČR, správa

NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Odstupné / Antonín Daněk.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.11 (2019), s. 9-12.
Odstupné v souvislosti s placením pojistného na zdravotní pojištění.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, ukončení zaměstnání, kompenzace, právo pracovní,
pojistné
Zákonné povinnosti OSVČ / Antonín Daněk.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.11 (2019), s. 13-16.
Povinnosti osob samostatně výdělečně činných vůči zdravotním pojišťovnám.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, samostatní, informace
eNeschopenka.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.11 (2019), Speciál s. I-VIII.
Speciál přináší informace o nové právní úpravě postupu lékařů a zaměstnavatelů v oblasti
nemocenského pojištění. Jak bude nový systém elektronické komunikace fungovat. Problematika je vysvětlena na příkladech.
Deskriptory: ČR, zab. nemocenské, neschopnost pracovní, informace, reforma, koncepce
budoucí
Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností. 1. část / Michal Ztratil.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.11 (2019), s. 8-12.
Souvislosti a hlavní cíle zavedení povinného systému eNeschopenky, jehož ostrý provoz
startuje od 1. ledna 2020.
Deskriptory: ČR, neschopnost pracovní, e-government, zab. nemocenské, technika výpočetní, internet, systém, informace
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.11 (2019), s. 24-27.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, dohody, zaměstnanci, práce konané mimo pracovní
poměr
Platby státu a odpočty od 1.1.2020 ve zdravotním pojištění / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.11 (2019), s. 28-30.
Ve zdravotním pojištění dochází s účinností od 1. ledna 2020 ke zvýšení vyměřovacího
základu u osob, za které platí pojistné stát.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, základ vyměřovací, osoby, pojistné
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Přechod na eNeschopenky. Elektronická evidence dočasných pracovních neschopností - 2. část / Michal Ztratil.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.12 (2019), s. 9-12.
Deskriptory: ČR, zab. nemocenské, neschopnost pracovní, informace, zákonodárství
Významné částky vyměřovacího základu zaměstnance a změny k 1. lednu 2020
/Antonín Daněk.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.51, č.1 (2020), s. 10-15.
Informace o některých důležitých částkách vyměřovacího základu zaměstnance, které v
roce 2020 zaujímají v souvislosti s placením pojistného v zdravotním pojištění zaměstnavatelem specifické postavení. Na které konkrétní částky vyměřovacího základu by se měli
zaměstnavatelé zaměřit a jak se mění podmínky pro zaměstnavatele i OSVČ.
Deskriptory: pojištění zdravotní, pojistné, základ vyměřovací, ČR, zaměstnanci, samostatní

SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Dva roky vyhlašování bezdoplatkových zón. Méně dávek, více bídy / Alena Zieglerová.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.5 (2019), s. 22-31. - obr.,lit.
Vyhlašování oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, tzv. bezdoplatkových zón, je součástí zákona o pomoci v hmotné nouzi již dva roky. Cílem je umožnit
samosprávám zakázat výplatu sociální dávky (doplatku na bydlení) tam, kde dochází ke
kumulaci potíží spojených s poskytováním nekvalitního bydlení chudým. Článek podrobně
analyzuje vývoj rozhodování o bezdoplatkových zónách v krajích a zkušenosti s jejich fungováním.
Deskriptory: ČR, bydlení, bydlení sociální, doplatek na bydlení, vyloučení sociální, regiony,
kraje, obce, zákonodárství, dávky, podmínky nároku, chudí, chudoba, orgány správní
Participace osob bez domova na tvorbě sociálních politik a jejich nástrojů / Kateřína Glumbíková, Marek Mikulec.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.19, č.5 (2019), s. 31-45. obr.,lit.
Analýza perspektivy chápání participace osob bez domova optikami jednotlivých aktérů
působících na poli sociálních služeb a sociální pomoci lidem bez domova.
Deskriptory: ČR, práce sociální, služby sociální, politika sociální, bezdomovci, metody, vyloučení sociální, výzkum
Participace jako faktor ovlivňující výkon komunitní práce v sociálně vyloučených
lokalitách / Vendula Gojová, Alice Gojová, Michal Burda, Zuzana Stanková, Adéla Recmanová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.19, č.5 (2019), s. 46-69. obr.,tab.,lit.
Deskriptory: ČR, práce sociální, služby sociální, metody, výzkum, pracovníci sociální, vyloučení sociální, integrace, teorie, obce
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Information gaps in the market for social services: retirement homes in the Czech
Republic [Informační mezery na trhu sociálních služeb: domovy důchodců v České republice] / Iveta Vrabková, Izabela Ertingerová, Roman Vavrek.
In: Národohospodářský obzor. - ISSN 1213-2446. - Roč.19, č.3 (2019), s. 175-191. tab.,obr.,lit.
Příspěvek si klade za cíl identifikovat a vyhodnotit informační mezery 159 oficiálních webových stránek domovů důchodců v České republice, které souvisejí s poskytováním nabízených služeb. Hodnocení bylo prováděno metodou TOPSIS. Výsledky ukazují, že domovy
důchodců nedostatečně zveřejňují několik typů informací. Patří sem podmínky přijetí do
domova pro seniory, výroční zprávy, některé typy kontaktních informací, vnitřní pravidla
domova a elektronické spojení pro komunikaci s domovem pro seniory.
Dostupné z: http://nho.econ.muni.cz/19-2019/3-2019/information-gaps-market-socialservices-retirement-homes-czech-republic
Deskriptory: ČR, staří, důchodci, ústavy, služby sociální, informace, výzkum, metody
Mediace jako metoda sociální práce, nebo samostatný vzor jednání? / Lenka Dvořáková, Mirka Nečasová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.19, č.5 (2019), s. 70-86. - lit.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, teorie, věda, kariéra profesionální, metody
Jak řešit kolize mezi praxí sociální práce a právem / Radka Janebová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.19, č.5 (2019), s. 87-103. obr.,lit.
Vztah sociálních pracovníků k právu a právníkům. Přístupy sociální práce k právu. Kritická
právní studia, obecná kritika práva a kritika práva v sociální práci. Jak pracovat s právem
v rámci strukturálního modelu přístupu sociální práce k právu.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, metody, teorie, právo, kariéra profesionální, c-Musil, Libor
Pohled rodičů seniorského věku neformálně pečujících o dospělé s mentálním
handicapem na vlastní život / Miloš Votoupal, Vojtěch Krystek.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.19, č.5 (2019), s. 104-120. lit.
Studie zkoumá subjektivní vnímání vlastní životní situace u rodičů seniorského věku, kteří
pečují o své dospělé děti s mentálním postižením. Cílem je identifikace konkrétních aspektů
životní situace neformálních pečovatelů, ve kterých se jeví podpora ze strany sociální práce
jako smysluplná.
Deskriptory: ČR, pečovatelé, péče o osobu blízkou, postižení mentálně, rodičovství, práce
sociální, šetření, výzkum
Táhnout za jeden provaz: projektové partnerství v nestátním neziskovém sektoru
/Eva Bilená, Jakub Pejcal.
In: Scientia et Societas. - ISSN 1801-7118. - Roč.15, č.3 (2019), s. 3-18. - tab.,obr.,lit.
Číslo
časopisu
dostupné
z:
https://sets7.webnode.cz/_files/2000002832bd3c2bd3f/Scientia%203_2019%20web.pdf
Deskriptory: ČR, organizace neziskové, šetření, projekty, financování
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České základní školy v měnící se společnosti: nazrála již doba na zavedení školní
sociální práce / Jana Havlíková.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.19, č.5 (2019), s. 121-135. tab.,lit.
CÍLE: V kontextu dlouhodobějších proměn společnosti (individualizace, migrace, hodnotová
pluralita, sociální a kulturní diverzita, proměna rodiny a dětství, sociální nerovnosti atd.) i
aktuálních změn českého školství (zejm. inkluzivní vzdělávání) si článek klade za cíl oživit
diskusi o vhodnosti institucionalizace školní sociální práce v prostředí českých základních
škol. Komparujeme přitom pohledy ředitelů základních škol a oborníků z oblasti sociální
práce. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Vymezení školní sociální práce diskutujeme v kontextu
proměn vzdělávání konceptualizovaných jako důsledek společenských procesů postmoderní doby. METODY: Stať pracuje s daty získanými prostřednictvím vyčerpávajícího dotazníkového šetření zaměřeného na ředitele základních škol ČR (N=1763, návratnost 43
%). VÝSLEDKY: Ačkoliv odborníci z oblasti sociální práce spojovali s institucionalizací školní
sociální práce řadu pozitivních efektů zejména v oblasti podpory škol při naplňování jejich
vzdělávacího a výchovného poslání v podmínkách měnící se společnosti, většina ředitelů
základních škol o přínosu školní sociální práce přesvědčena nebyla. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Případné vymezení a následná institucionalizace školní sociální práce v českém prostředí by se jednak měla uskutečňovat v úzkém dialogu s potřebami základních
škol, již existujícím organizačním a institucionálním kontextem poradenství v českém školství a měnící se společenskou situací. Současně by mj. vyžadovala zpracování odpovídajících metodických materiálů a reflexi tohoto odvětví sociální práce ve studijních programech
VOŠ a VŠ oborů sociální práce.
Deskriptory: ČR, VÚPSV, práce sociální, školství, žáci, šetření, výzkum, vzdělávání

PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY
Jak se žije v rekonstituovaných rodinách a co potřebují? / Jana Barvíková, Jana
Paloncyová.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.5 (2019), s. 4-9. - lit.
Článek vychází z výsledků výzkumu z roku 2018 založeného na kvantitativních a kvalitativních metodách. Za rekonstituovanou rodinu byla pro účely výzkumu považována úplná
rodina s alespoň jedním nevlastním rodičem pečujícím nejméně o jedno nezaopatřené dítě
ve věku do 26 let.
Deskriptory: ČR, rodičovství, rodina, politika populační, rodina ohrožená, VÚPSV, šetření,
výzkum
Důvody, motivy a okolnosti bezdětnosti mužů / Hana Maříková.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.5 (2019), s. 10-15.
Analýza prokázala diverzitu perspektiv a postojů mužů k rodičovství a bezdětnosti, která
je ovlivněna jak jejich věkem, tak zejména jejich socio-ekonomickým postavením ve společnosti.
Deskriptory: ČR, rodičovství, muži, otcové, výzkum, šetření, styl životní
Úskalí náhradní rodinné péče - přechodná pěstounskká péče: A co dál? / Blanka
Vildová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.21, č.11-12 (2019), s. 7-11.
Deskriptory: ČR, výchova mimo vlastní rodinu, pěstouni, péče pěstounská
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Užívání nelegálních drog mezi dospívajícími v ČR: současné trendy ve vývoji situace / Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Viktor Mravčík.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - Roč.61, č.3 (2019), s. 211-221. - lit., tab., grafy.
Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) poskytuje srovnatelné údaje o
rozsahu kouření, konzumace alkoholu a užívání nelegálních drog mezi šestnáctiletými studenty napříč evropskými zeměmi. Článek podává přehled o situaci v této oblasti v České
republice na základě výsledků studie realizované v roce 2015 a validizační studie realizované v roce 2016 a popisuje trendy sledované v České republice v posledních 20 letech.
Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/91917738/13005319q3_211.pdf/b15c80c8-7f90-440f-b079cff10cce9d64?version=1.1
Deskriptory: narkomani, narkomanie, studenti, mládež problémová, šetření, vývoj, ČR
Matky, které ubližují svým dětem / Ludmila Čírtková.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.21, č.11-12 (2019), s. 16-22.
Deskriptory: ČR, děti týrané, děti ohrožené, matky, násilí v rodině
Právní, etické a psychologické aspekty setkávání a komunikace odsouzených s
jejich dětmi / Pavel Vagner.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.21, č.11-12 (2019), s. 22-24.
Deskriptory: ČR, děti, vězni, rodina, rodičovství, rodina problémová
Kontakt dětí s rodičem ve výkonu trestu / Martin Galbavý.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.21, č.11-12 (2019), s. 25-28.
Deskriptory: ČR, děti, rodina problémová, vězni, rodičovství
Doložený příjem vs. nejlepší zájem dítěte (3.) / Veronika Mindlová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.21, č.11-12 (2019), s. 39-44. - lit.
Souvislosti a postupy při stanovení výživného z kapitálového majetku, příjmu z nájmu,
ostatních příjmů, osvobozených příjmů a povinnosti uvádět je v daňovém přiznání. Výdaje
v podobě povinných zákonných plateb pojistného. Odpisy a jejich vliv na výši příjmů u
rodiče, kterému je stanovováno výživné.
Deskriptory: ČR, výživné, příjmy, informace, daně z příjmu, pojistné
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CHUDÍ
Řešení návratu lidí bez domova do bydlení / Libor Prudký.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.5 (2019), s. 31-36. - tab.,lit.
Článek prezentuje výsledky části projektu CESES (Centra pro sociální a ekonomické strategie, Fakulta sociálních věd UK) "Efektivní řešení velkých rozhodovacích úloh ve veřejné
administrativě", a to jeho část zabývající se řešením návratu lidí bez domova do bydlení.
Výsledkem je přehled o složitosti problematiky.
Deskriptory: ČR, bezdomovci, bydlení, šetření, výzkum, služby sociální, bydlení sociální,
systém
Z domu do bytu: sociální práce v procesu reintegrace do bydlení [,] / Eliška Černá.
- Praha : Slon, 2019. - 151 s.
Rec. na: Z ulice do bytu: sociální práce v procesu reintegrace do bydlení / HOLPUCH Petr.
- In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.5 (2019). - s. 38-39.
Kniha prezentuje srovnávací analýzu dvou odlišných přístupů k reintegraci osob bez domova. Prvním je tradiční model "bydlení až po přípravě" (Housing ready) a druhým je
inovativní přístup "bydlení především" (Housing first).
Deskriptory: ČR, VÚPSV, bezdomovci, bydlení, bydlení sociální, práce sociální, metody,
integrace
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EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ
Státní rozpočet, veřejný dluh a mandatorní výdaje České republiky od roku 1993
do roku 2017 / Ivana Turková.
In: Scientia et Societas. - ISSN 1801-7118. - Roč.15, č.2 (2019), s. 50-62. - tab.,lit.
Číslo
dostupné
na:
https://sets.cz/_files/200000276-ed924ee8f4/Scientia%202_2019%20web.pdf
Deskriptory: ČR, rozpočet státní, ukazatele, výdaje sociální, příjmy, výdaje, vývoj, politika
zaměstnanosti, statistika
Rodinná daňová politika v Česku je efektivní / Petr Gola.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.11 (2019), s. 46-47. - tab.
Deskriptory: ČR, daně z příjmu, výhody, rodina, děti, politika populační, daně

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY
Chudoba pracujúcich a jej dimenzie / Viera Labudová, Mária Antalová, Milena Bugárová.
In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233. - Roč.67, č.5 (2019), s. 530-551. tab.,obr.,lit.,příl.
Definice chudoby pracujících. Identifikace rizikových faktorů chudoby pracujících na Slovensku.
Dostupné z: https://polek.vse.cz/artkey/pol-201905-0005_chudoba-pracujucich-a-jej-dimenzie.php?back=/magno/pol/2019/mn5.php?secid=1
Deskriptory: EU, SR, chudoba, výzkum, modelování, příjmy nízké, domácnosti, příjmydomácnosti, definice, zaměstnanci, pracovníci
Objective and subjective poverty of households in Czech regions [Objektivní a
subjektivní chudoba domácností v českých regionech] / Radek Zdeněk, Jana Lososová.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - Roč.61, č.3 (2019), s. 175-185.
Dostupné
z:
https://www.czso.cz/documents/10180/91917738/13005319q3_175.pdf/cf344d49-7f2b-497e-bbffe09f4bc4e5f3?version=1.1
Deskriptory: chudoba, příjmy nízké, příjmy-domácnosti, regiony, ČR, šetření, náklady životní-domácnosti
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PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY
Produktivita práce a odměňování v duální ekonomice: role zahraničních investic
v České republice / Kateřina Duspivová.
In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233. - Roč.67, č.5 (2019), s. 511-529. - tab.,obr.,lit.
Deskriptory: ČR, produktivita práce, náklady práce, odměňování, mzdy, styky mezinárodní, společnosti zahraniční
Modelovanie nákladou nezaměstnanosti mladých absolventů na Slovensku: kontrafaktuálny prístup / Lucia Švábová, Marek Ďurica, Tomáš Klieštik.
In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233. - Roč.67, č.5 (2019), s. 522-566. - tab.,lit.
Modelování výše nákladů ze státního rozpočtu na každého nezaměstnaného mladého uchažeče o práci na Slovensku.
Dostupné z: https://polek.vse.cz/artkey/pol-201905-0006_modelovanie-nakladov-nezamestnanosti-mladych-absolventov-na-slovensku-kontrafaktualny-pristup.php?back=/magno/pol/2019/mn5.php?secid=1
Deskriptory: SR, nezaměstnanost mládeže, nezaměstnanost, mládež, nezaměstnaní, výdaje sociální, absolventi, uchazeči o práci, zab. v nezaměstnanosti, rozpočet státní
Novela zákona o zaměstnanosti / Olga Bičáková.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.5 (2019), s. 36-37.
Článek představuje novelu zákona o pobytu cizinců, která zároveň přinesla novelizaci dalších zákonů. Autorka upozorňuje, že novela má dopady i na procesy, v rámci kterých cizinci
legalizují svůj výkon práce na území České republiky.
Deskriptory: ČR, zaměstnanost, zákonodárství, cizinci
Labor Relations in SMEs: Beyond Trade Unions [Pracovní vztahy v malých a středních podnicích: nad rámec odborů] / Josef Horňáček.
In: Scientia et Societas. - ISSN 1801-7118. - Roč.15, č.2 (2019), s. 20-32. - tab.,lit.
Cílem této studie jsou otázky týkající se hlavních rozdílů ve výsledcích pracovněprávních
vztahů mezi odborově organizovanými a neorganizovanými společnostmi v rámci malých
a středních podniků v kovoprůmyslu v České republice.
Číslo
dostupné
na:
https://sets.cz/_files/200000276-ed924ee8f4/Scientia%202_2019%20web.pdf
Deskriptory: ČR, odbory, vztahy industriální, vztahy pracovní, podniky malé a střední, vyjednávání kolektivní, šetření, výzkum
Státní politika zaměstnanosti ve světle chystaných změn / Olga Bičáková.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.11 (2019), s. 17-21.
MPSV připravuje zásadní změny v oblasti práce a zaměstnanosti, které by měly reagovat
na stárnutí populace a tzv. 4. průmyslovou revoluci. Prohloubení spolupráce všech zainteresovaných subjektů na trhu práce. Profilace klientů a individuální přístup Úřadu práce ČR.
Registrace na Úřadu práce dálkovým způsobem a na kterémkoli pracovišti. Dlouhodobě
nezaměstnaní. Provázání aktivity uchazeče o práci s pobíráním sociálních dávek. Pracovní
místo pro osobu mimořádně znevýhodněnou. Podpora regionální mobility.
Deskriptory: ČR, politika zaměstnanosti, zaměstnanost, nezaměstnanost, úřady práce,
uchazeči o práci, mobilita pracovní, zákonodárství, postižení, práce-postižení
Dopravní dosažitelnost vhodného zaměstnání / Richard W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.11 (2019), s. 22-24.
Deskriptory: ČR, dojížďka do zaměstnání, zaměstnanost, zákonodárství, uchazeči o práci
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Index trhu práce má hodnotu + 2% aneb opatrnost zaměstnavatelů roste.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.11 (2019), s. 25-26. - obr.
Výsledky průzkumu "ManpowerGroup Index trhu práce" pro 4. čtvrtletí 2019.
Deskriptory: ČR, trh práce, ukazatele, statistika, zaměstnanost, nezaměstnanost, zdroje
lidské
Neplacená přestávka v práci a placená pauza na oddych (příklady z praxe) / Richard W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.11 (2019), s. 32-34.
Deskriptory: ČR, právo pracovní, doba pracovní, odměňování, řízení soudní
Automobil v pracovněprávních vztazích / Jiří Salač, Jiří Večerka.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.11 (2019), s. 18-23.
Deskriptory: ČR, náhrady cestovní, podmínky nároku, vztahy pracovní
Vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence úřadu práce / Jaroslav Stádník, Petr
Kieler.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.11 (2019), s. 42-45.
Z rozsudku Nejvyššího správního soudu. Případ se týkal uchazečky o zaměstnání, která
namítala nevhodnost práce z důvodu dosažené kvalifikace.
Deskriptory: ČR, uchazeči o práci, řízení soudní, kvalifikace odborná, vzdělání dosažené
Otazníky kolem osobních spisů / Ladislav Jouza.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.12 (2019), s. 21-23.
Deskriptory: ČR, zaměstnanci, údaje osobní, vztahy pracovní, právo pracovní
Výkon práce během mateřské a rodičovské dovolené a návrat do práce po jejich
skončení / Gabriela Halířová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.21, č.11-12 (2019), s. 34-38.
Deskriptory: ČR, práce-matky, právo pracovní, dovolená mateřská, návrat do práce, dovolená rodičovská
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při
dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) / Růžena Klímová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.12 (2019), s. 13-17. - tab.
Deskriptory: ČR, náhrada mzdy, neschopnost pracovní, zab. nemocenské, nemocní,
příjmy, práce konané mimo pracovní poměr
Alternativní pracovní úvazky - benefit jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele / Dana Hobzová.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.51, č.1 (2020), s. 21-25.
Výčet alternativních pracovních úvazků a související právní úpravy. Úskalí, která s problematikou souvisejí. Pružné rozvržení pracovní doby, konto pracovní doby, kratší pracovní
doba, práce z domova, sdílené pracovní místo.
Deskriptory: práce netypická, doba pracovní, zaměstnání na zkrácený úvazek, telework,
flexibilita pracovní, ČR, práce z domova, pracovní místo sdílené
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Moderní trh práce a jeho výzvy / Olga Bičáková.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.51, č.1 (2020), s. 16-20.
Systém predikcí trhu práce, který je řešen v rámci projektu "Predikce trhu práce - Kompas"
realizovaného MPSV. Navrhuje se zakotvit jeho zabezpečování v působnosti MPSV v zákoně
o zaměstnanosti včetně vyhodnocování vývoje vztahů na trhu práce, analyzování a modelování vývoje trhu práce a sledování vývoje odvětví, profesí a studijních oborů. Navrhuje
se zřídit odborný útvar predikce a výzkumu trhu práce, který bude v rámci státní správy
zdrojem informací pro vytváření strategických materiálů hospodářské politiky státu.
Deskriptory: trh práce, projekty, MPSV, práce netypická, flexibilita pracovní, rekvalifikace,
zaměstnání na zkrácený úvazek, politika zaměstnanosti, koncepce budoucí, ČR
Nejen k rozdílům mezi výpovědním důvodem nadbytečnost zaměstnance a zrušení části zaměstnavatele - 1. část / Richard W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.51, č.1 (2020), s. 26-31.
Na konkrétním případu podání výpovědi ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost a rozhodnutí Nejvyššího soudu v této věci je analyzována právní úprava problému.
Deskriptory: právo pracovní, ukončení zaměstnání, řízení soudní, ČR

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK
Selected Issues of Further Education of Professional Soldiers in the Czech Republic / Lubomír Kubínyi, Radim Vičar, Tomáš Zbořil.
In: Scientia et Societas. - ISSN 1801-7118. - Roč.15, č.2 (2019), s. 89-97. - obr.,lit.
Číslo
dostupné
na:
https://sets.cz/_files/200000276-ed924ee8f4/Scientia%202_2019%20web.pdf
Deskriptory: ČR, vojáci, vzdělávání celoživotní, vzdělávání, výzkum
Může zaměstnavatel sledovat zaměstnance? / Ladislav Jouza.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.11 (2019), s. 29-31.
Deskriptory: ČR, strategie personální, kontrola, zaměstnanci, zaměstnavatelé, údaje
osobní
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní
kázně / Petr Bukovjan.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.11 (2019), s. 15-17.
Deskriptory: ČR, ukončení zaměstnání, právo pracovní, vztahy pracovní
Hodnocení a odměňování zaměstnanců v mezinárodniích firmách / Jan Urban.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.11 (2019), s. 31-36.
Deskriptory: ČR, organizace mezinárodní, odměňování, hodnocení, zaměstnanci, zdroje
lidské
Mentální zdraví zaměstnanců / Alice Hejzlarová, Veronika Patáková.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.11 (2019), s. 37-41.
Deskriptory: ČR, péče o pracovníky, zdraví duševní, zaměstnanci, prevence, perzekuce na
pracovišti
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Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře / Petr Bukovjan.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.11 (2019), s. 48-52.
Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26.6.2019, sp. zn. 21 Cdo 864/2019.
Deskriptory: ČR, ukončení zaměstnání, řízení soudní, odbory
Výpovědní doba / Antonín Daněk.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.12 (2019), s. 9-13.
Výpovědní doba ve zdravotním pojištění. Neomluvená absence. Souběh zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností. Příjem zúčtovaný po skončení zaměstnání. Konkurenční
doložka. Odstupné. Řešení zdravotního pojištění po skončení zaměstnání. Zaměstnanci ve
vyšším věku.
Deskriptory: ČR, ukončení zaměstnání, pojištění zdravotní, zaměstnání vedlejší, samostatní, pracovníci starší
Výpověď ze strany zaměstnance / Richard W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč.50, č.12 (2019), s. 14-20.
Deskriptory: ČR, ukončení zaměstnání, vztahy pracovní, právo pracovní, informace

OBYVATELSTVO, MIGRACE
Mezinárodní mobilita pracovní síly v Africe / Tereza Němečková.
In: Scientia et Societas. - ISSN 1801-7118. - Roč.15, č.2 (2019), s. 3-19. - obr.,lit.
Číslo
dostupné
na:
https://sets.cz/_files/200000276-ed924ee8f4/Scientia%202_2019%20web.pdf
Deskriptory: Mezinárodní, Afrika, pracovníci migrující, mobilita pracovní, ukazatele, demografie, nezaměstnanost
Vliv věku matky na zdravotní stav novorozenců v Česku / Luděk Šídlo, Anna Šťastná,
Jiřina Kocourková, Tomáš Fait.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - Roč.61, č.3 (2019), s. 155-174. - lit., tab.
Analýza dopadu zvyšujícího se věku matek na výskyt poporodních komplikací u novorozenců a zhodnocení možných dopadů na délku a četnost jejich hospitalizace. Komplikace
při hospitalizaci novorozenců či delší doba hospitalizace mohou souviset s potřebou zvýšené zdravotní péče o děti s méně příznivým zdravotním stavem po narození. Analýza
využívá anonymizovaná individuální data VZP ČR o vykázané zdravotní péči o děti narozené
v roce 2014.
Dostupné
z:
https://www.czso.cz/documents/10180/91917738/13005319q3_155.pdf/9d6f5de7-9309-4c8d-9390fb469599c416?version=1.1
Deskriptory: porodnost, děti, matky, stav zdravotní, chování demografické, plánování rodiny, ČR, péče zdravotní, VÚPSV
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Populační vývoj v České republice v roce 2018 / Jana Křesťanová, Roman Kurkin.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - Roč.61, č.3 (2019), s. 190-210.
Dostupné
z:
https://www.czso.cz/documents/10180/91917738/13005319q3_190.pdf/1e9753a2-47a5-4ea1-a027-aecaa2b4c2ad?version=1.1
Deskriptory: demografie, struktura populace, skupiny věkové, vývoj, sňatečnost, rozvody,
úmrtnost, porodnost, interrupce, statistika, ČR, migrace, migrace vnitřní

RŮZNÉ
Současnost a budoucnost Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. /Jaromíra Kotíková.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.5 (2019), s. 3. - obr.
Ředitelka Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV) o historii a budoucnosti
ústavu. Základními okruhy výzkumu VÚPSV do roku 2022 budou oblast práce, sféra sociální
a oblast rodiny spolu se sociálními souvislostmi demografického vývoje.
Deskriptory: ČR, VÚPSV, informace, koncepce budoucí, výzkum, věda, organizace
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ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ POLITIKA
Public opinion towards workfare policies in Europe: Polarisation of attitudes in
times of austerity? [Veřejné mínění o sociálních politikách v Evropě: Polarizace
postojů v době úsporných opatření?] / Christopher Buss.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.28, č.4 (2019), s.
431-441. - obr.,tab.,lit.
Analýza údajů veřejného mínění z Evropské hodnotové studie (EVS) z 23 evropských zemí
v letech 1990–2008 pomocí víceúrovňové regresní analýzy.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12368
Deskriptory: EU, stát sociální, mínění veřejné, šetření, výzkum, solidarita, skupiny věkové,
sociologie, krize ekonomická

DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
uložené 2329
Pensions at a Glance 2019: OECD and G20 indicators [Důchody v přehledu 2017:
Ukazatele OECD a G20].
Paris : OECD Publishing, 2019. - 221 s. - Sprievodný materiál: obr., tab., příl. - ISBN 97892-64-87610-1.
Toto vydání uvádí přehled a analyzuje důchodová opatření uzákoněná v zemích OECD od
září 2017 do září 2019. Stejně jako v minulých vydáních je u všech zemí OECD a G20
zahrnut komplexní výběr ukazatelů důchodové politiky. Toto vydání navíc poskytuje hloubkový přezkum různých přístupů k organizování důchodů pro nestandardní pracovníky.
Deskriptory: Mezinárodní, zab. důchodové, systém, reforma, financování, odchod do
důchodu, odchod do důchodu pružný, podmínky nároku, stárnutí, staří, příjmy, chudoba,
pojištění soukromé, práce netypická

18

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY
uložené 2321
Recent developments in the state of the middle classes [Poslední vývoj stavu
středních tříd] / Donald Storrie, Carlos Vacas-soriano, Tadas Leončikas.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2019. - 16 s., lit., obr., tab.,
příl. - (AD HOC REPORT).
Tato zpráva mapuje vývoj velikosti střední třídy v EU v letech 2004 až 2015 pomocí
průzkumu Eurostatu SILC a analyzuje životní spokojenost podle příjmového kvartilu (pomocí evropských průzkumů kvality života Eurofoundu). Před krizí se střední třídy rozšířily
v přibližně dvou třetinách členských států. Krize měla za následek pokles velikosti střední
třídy ve většině členských států EU v letech 2008 až 2013 - zejména v některých členských
státech, které krize zasáhla nejvíce. V letech 2013 až 2015 se však velikost střední třídy
opět rozšířila v téměř dvou třetinách členských států. Pokud jde o kvalitu života, střední
třída zaznamenala v letech 2003 až 2011 soustavný nárůst životní spokojenosti. Po roce
2011 však došlo k divergenci - zvýšení životní spokojenosti vyšší střední třídy a snížení
životní spokojenosti nižší střední třídy.
Dostupné 26.11.19 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2019/recent-developments-in-the-state-of-the-middle-classes (Published: 30 October 2019)
Deskriptory: EU, třída střední, kvalita života, příjmy

PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY
Coordination of legislative speech in times of crisis: Youth unemployment and
debates on redistributive policies in the Swedish Riksdag, 1994–2014 [Koordinace legislativního prcesu v době krize: Nezaměstnanost mládeže a diskuse o
redistribučních politikách ve švédském Riksdagu, 1994–2014] / Hanna Back, Markus Baumann, Mark Debus.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.28, č.4 (2019), s.
404-417. - obr.,tab.,lit.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12383
Deskriptory: Švédsko, mládež, nezaměstnanost, redistribuce, zákonodárství, zab. sociální,
krize ekonomická
Linking jobs in global supply chains to demand [Propojení pracovních míst v globálních dodavatelských řetězcích s poptávkou] / Takaaki Kizu, Stefan Kühn, Christian
Viegelahn.
In: International Labour Review. - ISSN 0020-7780. - Roč.158, č.2 (2019), s. 213-244. lit., obr., tab., příl.Expanze globálních dodavatelských řetězců (GDŘ)stále více odděluje
lokaci pracovních míst od poptávky, která je podporuje, a to jak geograficky, tak z hlediska
odvětví. Na základě údajů z World Input–Output Database autoři zkoumají tato propojení
ve 40 zemích v období 1995–2013. Poskytují důkaz o počtu pracovních míst souvisejících
s GDŘ z hlediska kombinací místo zaměstnání – cíl exportu. Jejich zjištění ukazují na měnící
se strukturu poptávky a nabídky pracovních míst souvisejících s GDŘ, rostoucí roli Číny
jako generátoru poptávky, posilování výrobních vazeb mezi rozvíjejícími se ekonomikami
a rostoucí počet pracovních míst v oblasti služeb závislých na výrobních GDŘ.
Deskriptory: Mezinárodní, příležitosti pracovní, globalizace
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Minimum wage violation in central and eastern Europe [Porušení minimálních
mezd ve střední a východní Evropě] / Karolina Goraus-taŃska, Piotr Lewandowski.
In: International Labour Review. - ISSN 0020-7780. - Roč.158, č.2 (2019), s. 297-336. lit., obr., tab., příl.
Tento článek analyzuje porušování minimální mzdy v období 2003–2012 v deseti zemích
střední a východní Evropy, z nichž všechny mají zákonem stanovenou minimální mzdu.
Deskriptory: Evropa střední a východní, mzda minimální, zaměstnanci
Accounting for the permanent vs temporary wage gaps among young adults:
Three European countries in perspective [Objasnění permanentních vs dočasných
mzdových rozdílů mezi mladými dospělými: Tři evropské země v perspektivě] /Andrea
Regoli,
Antonella
D'agostino,
Thomas
Grandner,
Dieter
Gstach.
In: International Labour Review. - ISSN 0020-7780. - Roč.158, č.2 (2019), s. 337-364. lit., obr., tab., příl.
Tento článek analyzuje rozdíly ve mzdách mezi stálými a dočasnými pracovníky ve věkové
skupině 25–40 let za použití údajů EU-SILC za rok 2010 pro Francii, Německo a Itálii.
Deskriptory: Francie, SRN, Itálie, mzdy, pracovníci, zaměstnání dočasné
Industrial relations and adjustments to the crisis: A comparative micro‐statistical
analysis of France and Great Britain [Industriální vztahy a přizpůsobení se krizi:
Srovnávací mikro-statistická analýza Francie a Velké Británie] / Thomas Amossé,
Philippe Askenazy, Martin Chevalier, Christine Erhel, Héloïse Petit, Antoine Rebérioux.
In: International Labour Review. - ISSN 0020-7780. - Roč.158, č.3 (2019), s. 463-487. lit., tab., příl.
V této srovnávací studii autoři analyzují vztahy mezi industriálními vztahy a úpravami pracovních sil nebo mezd v reakci na krizi 2007–2008 pomocí dvou vysoce srovnatelných
průzkumů na úrovni podniků provedených ve Velké Británii (WERS) a Francii (REPONSE) v
letech 2010– 12.
Deskriptory: Francie, V. Británie, vztahy industriální, vztahy pracovní, krize ekonomická
uložené 2318
Representativeness of the European social partner organisations: Private security
sector [Reprezentativnost evropských organizací sociálních partnerů: Soukromý
bezpečnostní sektor] / Anna-Karin Gustafsson, Peter Kerckhofs.
Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2019. 102 s., lit., obr., tab., příl. - (Research Report)
Tato studie poskytuje informace umožňující posoudit reprezentativnost subjektů zapojených do evropského výboru odvětvového sociálního dialogu pro sektor soukromé bezpečnosti. Jejich relativní reprezentativnost legitimizuje jejich právo být konzultován, jejich
úlohu a efektivní účast na evropském odvětvovém sociálním dialogu a jejich schopnost
vyjednávat dohody.
Dostupné 26.11.19 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/representativeness-of-the-european-social-partner-organisations-private-security-sector (Published: 05 November 2019)
Deskriptory: EU, dialog sociální, vztahy industriální, vyjednávání kolektivní, odbory, zaměstnavatelé, organizace
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New labour rights indicators: Method and trends for 2000–15 [Nové ukazatele
pracovních práv: Metoda a trendy pro období 2000–15] / David Kucera, Dora Sari.
In: International Labour Review. - ISSN 0020-7780. - Roč.158, č.3 (2019), s. 419-446. lit., obr., tab., příl.
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ilr.12084
Deskriptory: Mezinárodní, právo pracovní, ukazatele, metody
uložené 2319
Representativeness of the European social partner organisations: ICT and telecoms sector [Reprezentativnost evropských organizací sociálních partnerů: odvětví ICT a telekomunikací] / Josee Lamers, Peter Kerckhofs.
Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2019. 118 s., lit., obr., tab., příl. - (Research Report)
Tato studie poskytuje informace umožňující posoudit reprezentativnost subjektů zapojených do evropského výboru odvětvového sociálního dialogu pro sektor ICT a telekomunikací. Jejich relativní reprezentativnost legitimizuje jejich právo být konzultován, jejich
úlohu a efektivní účast na evropském odvětvovém sociálním dialogu a jejich schopnost
vyjednávat dohody. Cílem studií reprezentativnosti je identifikovat příslušné národní a
evropské organizace sociálních partnerů v členských státech EU. Tato studie identifikovala
Evropskou asociaci provozovatelů telekomunikačních sítí (ETNO) (zastupující zaměstnavatele) a UNI Europa (zastupující zaměstnance) jako nejreprezentativnější organizace sociálních partnerů na evropské úrovni v odvětví telekomunikací. V odvětví ICT existuje roztříštěnější prostředí, pokud jde o evropské asociace: patří mezi ně Evropská aliance DIGITAL pro malé a střední podniky, DigitalEurope a další evropské asociace. UNI Europa je
také
nejreprezentativnější
evropskou
odborovou
organizací
v
této
oblasti.
Dostupné 26.11.19 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/representativeness-of-the-european-social-partner-organisations-ict-and-telecoms-sector
(Published: 05 November 2019)
Deskriptory: EU, dialog sociální, vztahy industriální, vyjednávání kolektivní, zaměstnavatelé, organizace, odbory
uložené 2320
Representativeness of the European social partner organisations: Industrial cleaning sector [Reprezentativnost evropských organizací sociálních partnerů: Odvětví průmyslového čištění] / Frédéric Turlan, Peter Kerckhofs.
Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2019. 106 s., lit., obr., tab., příl. - (Research Report).
Tato studie poskytuje informace umožňující posoudit reprezentativnost subjektů zapojených do evropského výboru odvětvového sociálního dialogu pro sektor průmyslového
čištění. Jejich relativní reprezentativnost legitimizuje jejich právo být konzultován, jejich
úlohu a efektivní účast na evropském odvětvovém sociálním dialogu a jejich schopnost
vyjednávat dohody. Cílem studií reprezentativnosti je identifikovat příslušné národní a
evropské organizace sociálních partnerů v oblasti industriálních vztahů ve vybraných odvětvích v členských státech EU. Tato studie identifikovala European Cleaning and Facility
Services Industry (EFCI) (zastupující zaměstnavatele) a UNI Europa (zastupující zaměstnance) jako nejreprezentativnější organizace sociálních partnerů na evropské úrovni
v odvětví průmyslového čištění.
Dostupné 26.11.19 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/representativeness-of-the-european-social-partner-organisations-industrial-cleaning-sector
(Published: 21 November 2019).
Deskriptory: EU, dialog sociální, vztahy industriální, vyjednávání kolektivní, odbory, zaměstnavatelé, organizace
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uložené 2324
Labour market policy: Expenditure and participants - Data 2017 [Politika trhu
práce: Výdaje a účastníci - Data 2017].
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - 213 s., obr., tab. - ISBN
978-92-76-11219-8.
ISSN
2467-4443.
Tato publikace prezentuje statistiky intervencí politiky trhu práce prováděné zeměmi EU a
Norskem v roce 2017 spolu s časovými řadami klíčových proměnných za období 2005 až
2017. Politiky trhu práce jsou finanční a praktické politiky, které mohou lidem ve znevýhodněných skupinách na trhu práce pomoci přejít z nečinnosti a nezaměstnanosti do zaměstnání nebo najít lépe vyhovující zaměstnání. Jsou různorodé a zahrnují mechanismy
hledání zaměstnání, aktivační intervence a podporu příjmů (dávky v nezaměstnanosti).
Tato publikace poskytuje údaje o výdajích a účastnících různých typů intervencí politiky
trhu práce v členských státech EU a Norsku. Předkládá také související ukazatele používané
pro sledování hlavních směrů zaměstnanosti, které stanoví společné priority a cíle politik
zaměstnanosti.
Dostupné 26.11.19 z: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8258&furtherPubs=yes (Published: 13/11/2019)
Deskriptory: EU, Norsko, politika zaměstnanosti, trh práce, ukazatele, statistika, výdaje,
nezaměstnaní, populace ekonomicky neaktivní, přechod do zaměstnání, nezaměstnanost,
nezaměstnanost dlouhodobá, muži, ženy, zab. v nezaměstnanosti, vzdělávání-výcvik
uložené 2322
Under-employment: A crisis hangover, or something more? [Podzaměstnanost:
Krizová kocovina nebo něco jiného?] / Duncan Macdonald.
Paris : OECD, 2019. - 48 s., lit., obr., tab., příl. - (OECD Social, Employment and Migration
Working Papers No. 234)
Tento dokument zkoumá, jak nárůst podzaměstnanosti po finanční krizi pramení z cyklických i strukturálních faktorů, zejména z postupného posunu zaměstnanosti směrem k více
poptávkovým odvětvím služeb. Nárůst ppodzaměstnanosti neúměrně zasáhl mladé, ženské
a nízko kvalifikované pracovníky, což znamená, že čelí nižšímu růstu mezd, zejména na
spodní části příjmové distribuce.
Dostupné 26.11.19 z: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/under-employment_47123848-en (Published: 14 October 2019)
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, zaměstnanost, příležitosti pracovní, kvalita, krize ekonomická, skupiny věkové, gender, vzdělání dosažené, kvalifikace odborná, služby
uložené 2323
Child labour: Causes, consequences and policies to tackle it [Dětská práce: Příčiny, důsledky a politiky řešení] / Olivier Thévenon, Eric Edmonds.
Paris : OECD, 2019. - 82 s., lit., obr., příl. - (OECD Social, Employment and Migration
Working Papers No. 235
Cíl 8.7 udržitelného rozvoje si klade za cíl vymýtit dětskou práci ve všech jejích podobách
do roku 2025. Tato zpráva shrnuje trendy dětské práce a literaturu o jejích příčinách a
důsledcích. Diskutuje také politiky boje proti dětské práci na základě poučení z dostupných
důkazů. Země musí bojovat proti dětské práci řešením všech "poptávkových" a "nabídkových" dimenzí: posílením sociální ochrany v boji proti extrémní chudobě, investováním do
vzdělávání, aby se stalo dostupnou alternativou k dětské práci, a podporou šíření technologií, které umožňují obejít se bez dětské práce. Zatímco většina zemí přijala zákony, které
dětskou práci zakazují, dokument uvádí, že země mohou udělat více pro prosazování těchto
zákonů a předpisů, v případě potřeby posílit inspekce práce a monitorovací systémy a
podporovat odpovědné podnikové praktiky.
Dostupné 26.11.19 z: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/childlabour_f6883e26-en (Published: 20 November 2019)
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, práce-děti, děti, ochrana sociální, zákonodárství, kontrola, inspekce práce, vzdělávání
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uložené 2326
Practical guide on posting [Praktické pokyny k vysílání pracovníků].
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - 27 s., tab. - ISBN 97892-76-11684-4
Ve své směrnici o vysílání pracovníků stanoví EU řadu pravidel pro vysílání pracovníků,
která se týkají postupu, v němž zaměstnavatelé dočasně vysílají své zaměstnance za
účelem poskytování služeb v jiné zemi EU. Tato brožura obsahuje podrobné informace o
pravidlech platných před, během a po vyslání.
Dostupné 4.12.19 z: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8263&furtherPubs=yes (Published: 27/11/2019)
Deskriptory: EU, vysílání pracovníků
uložené 2325
Labour market segmentation: Piloting new empirical and policy analyses [Segmentace trhu práce: Pilotování nových empirických a politických analýz] /Irene
Cruz, Oscar Molina, Joan Miquel Verd, Elma Palauskaite, Rimantas Dumčius, Milda Venckute, Valentina Patrini, Carlos Vacas-soriano.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2019. - 88 s., lit., obr., tab.,
příl. - (Research Report) - ISBN 978-92-897-1988-9.
Cílem této zprávy je popsat, co je segmentace trhu práce a proč je problematická pro trh
práce a pro společnost, jakož i pro znevýhodněné skupiny. Široce zkoumá situaci, která
nastane, když divergence v pracovních podmínkách mezi různými skupinami pracovníků
lze přičíst jiným faktorům, než jsou rozdíly v úrovni lidského kapitálu. Zkoumá, které politiky nebo nástroje jsou nejúčinnější v boji proti segmentaci trhu práce s přihlédnutím ke
specifickým situačním charakteristikám. Zpráva nabízí nový přístup ke studiu segmentace
trhu práce, který kombinuje kvantitativní empirickou analýzu s politickou analýzou.
Dostupné 4.12.19 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/labourmarket-segmentation-piloting-new-empirical-and-policy-analyses (Published: 02 December 2019)
Deskriptory: EU, segmentace trhu práce, zaměstnanost, trh práce, politika zaměstnanosti
uložené 2328
OECD Labour Force Statistics 2009-2018 [OECD statistika pracovních sil 20092018].
Paris : OECD Publishing, 2019. - 163 s., tab. - ISBN 978-92-64-31322-4.
Toto roční vydání statistiky pracovních sil poskytuje podrobné statistiky týkající se pracovní
síly, zaměstnanosti a nezaměstnanosti, členěné podle pohlaví, délky nezaměstnanosti, zaměstnaneckého statusu, zaměstnanosti podle odvětví a zaměstnání na částečný úvazek.
Obsahuje také míry participace a nezaměstnanosti podle pohlaví a podrobných věkových
skupin i srovnávací tabulky pro hlavní složky pracovních sil. Data jsou k dispozici pro každou členskou zemi OECD a pro OECD celkově, eurozónu a Evropskou unii. Časové řady
uvedené v publikaci pokrývají pro většinu zemí deset let. Poskytuje také informace o zdrojích a definice, které členské státy používají při sestavování těchto statistik.
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, zaměstnanost, nezaměstnanost, nezaměstnanost dlouhodobá, zdroje lidské, trh práce, gender, skupiny věkové, zaměstnání na zkrácený úvazek,
statistika
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uložené 2327
International Migration Outlook 2019 [Přehled mezinárodní migrace 2019].
Paris : OECD Publishing, 2019. - 409 s., lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-92-64-85101-6.
Vydání 2019 analyzuje nedávný vývoj migračních pohybů a politik v zemích OECD a některých ekonomikách mimo OECD. Zkoumá také vývoj výsledků imigrantů na trhu práce v
zemích OECD. Letošní vydání obsahuje dvě zvláštní kapitoly, jednu o příspěvku dočasné
migrace na trhy práce zemí OECD a druhou o dlouhodobých integračních dopadech přítomnosti rodiny. Zpráva také obsahuje poznámky k jednotlivým zemím a statistickou přílohu.
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, migrace, politika migrační, cizinci, rodina, integrace, trh
práce, zaměstnanost, zaměstnanost skrytá, statistika
uložené 2330
Working Better with Age [Lepší práce s věkem].
Paris : OECD Publishing, 2019. - 79 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-92-64-40219-5.
Lidé dnes žijí déle než kdy předtím, proto je nutná změna existujících vzorců práce a odchodu do důchodu. Tato zpráva uvádí, jaká další opatření by mohla být přijata k podpoře
většího počtu a lepších pracovních míst pro starší pracovníky. To zahrnuje přijetí opatření
ve třech klíčových oblastech: i) odměňování za práci a pozdější odchod do důchodu; ii)
povzbuzování zaměstnavatelů, aby si udrželi a najímali starší pracovníky; a iii) podpora
zaměstnatelnosti pracovníků po celou dobu jejich pracovního života.
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, pracovníci starší, kvalita pracovního života, příležitosti
pracovní, kvalita, vzdělávání celoživotní, stárnutí, odchod do důchodu, zaměstnavatelé,
motivace, zaměstnatelnost
uložené 2331
Recent Trends in International Migration of Doctors, Nurses and Medical Students
[Současné trendy v mezinárodní migraci lékařů, zdravotních sester a studentů
medicíny].
Paris : OECD Publishing, 2019. - 139 s., lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-92-64-31865-6.
Tato zpráva popisuje nejnovější trendy v mezinárodní migraci lékařů a sester v zemích
OECD. V posledních deseti letech se počet lékařů a zdravotních sester v mnoha zemích
OECD zvýšil, do značné míry k tomu přispěli lékaři a zdravotní sestry narození a vzdělaní
v zahraničí. Nová hloubková analýza internacionalizace zdravotnického vzdělávání ukazuje,
že v některých zemích (např. Izrael, Norsko, Švédsko a Spojené státy) velký a rostoucí
počet v cizině vyškolených lékařů jsou lidé narození v těchto zemích, kteří získali první
lékařský titul v cizině, než se vrátili zpět. Zpráva obsahuje čtyři případové studie o internacionalizaci lékařského vzdělávání v Evropě (Francie, Irsko, Polsko a Rumunsko) a případovou studii o integraci zahraničních lékařů v Kanadě.
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, migrace, pracovníci migrující, zdravotníci, cizinci, integrace

24

RŮZNÉ
Political trust, young people and institutions in Europe. A multilevel analysis [Politická důvěra, mladí lidé a instituce v Evropě. Víceúrovňová analýza] / Tom Chevalier.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.28, č.4 (2019), s.
418-430. - tab.,obr.,lit.
Článek mapuje rozdílnost politické důvěry mladých lidí v evropských zemích. Víceúrovňová
analýza na základě údajů z Evropského sociálního průzkumu.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12380
Deskriptory: EU, mládež, politika, sociologie, šetření, výzkum
Public support for the social rights and social obligations of the unemployed: Two
sides of the same coin? [Veřejná podpora sociálních práv a sociálních povinností
u nezaměstnaných osob: dvě strany téže mince?] / Tijs Laenen, Bart Meuleman.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč.28, č.4 (2019), s.
454-467. - tab.,obr.,lit.
V rámci rostoucího posunu k aktivačním opatřením v evropských sociálních státech tato
studie zkoumala názor občanů na vztah mezi štědrostí v sociální politice a podmíněností
sociálních závazků v případě nezaměstnaných osob na základě údajů z belgické národní
volební studie z roku 2014.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12369
Deskriptory: Belgie, mínění veřejné, stát sociální, nezaměstnaní, šetření, sociologie, zab.
sociální, politika sociální
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NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY
 SIG: 6622
Demografická ročenka České republiky 2018 [Demografic Yearbook of the Czech
Republic 2018]. –
Praha : Český statistický úřad, 2019. - 347 stran. - ISBN 978-80250-2952-7.
Deskriptory: demografie, ČR, statistika, migrace, interrupce, porodnost, úmrtnost, sňatečnost, rozvody, struktura populace, migrace vnitřní, ročenky
 SIG: 6620
Veda o sociálnej práci - vybrané kapitoly / Michaela Skyba.
Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2016. - 128 stran. - ISBN 978-80-5551559-5.
Deskriptory: práce sociální, věda, studenti, teorie, terminologie
 SIG: 6621
Šance na přibližování českých mezd vyspělé EU 1/2019 : Studie ČMKOS.
Praha : Sondy, s.r.o., 2019. - Praha : ČMKOS, 2019. - 95 stran. - (Pohledy edice Studie analýzy - prognózy ; 1/2019). - ISBN 978-80-86846-69-9.
Deskriptory: mzdy, ČR, EU, produktivita práce, politika hospodářská, doba pracovní
 SIG: 6618/I
Informační systém o průměrném výdělku. 1. pololetí 2019. Platová sféra.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. - 66 stran.
Deskriptory: ČR, mzdy, zaměstnanci, doba pracovní, klasifikace zaměstnání, mzda
průměrná, šetření, statistika
 SIG: 6615
Rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR : Pracoviště, zaměstnání, stejná práce a
rozklad faktorů / Alena Křížková, Kristýna Pospíšilová, Hana Maříková, Romana Marková - Volejníčková.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2018. - 151 stran. - Studie k projektu "Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů" Ministerstva práce a sociálních věcí. - ISBN 978-80-7421-162-1.
Deskriptory: ČR, odměňování, rovnost, ženy, muži, diskriminace pracovní, gender
 SIG: 6623
Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS) / Ladislav Rabušic, Petr Soukup, Petr Mareš. - 2.,přeprac. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2019. - 573 stran. - ISBN 978-80-2109247-1.
Deskriptory: statistika, statistika-metody, statistika sociální, analýza
 SIG: 6624
Cizinecké právo - česká legislativa (soubor zákonů).
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - 519 stran. - (Soubor zákonů).
- ISBN 978-80-7380-776-4.
Deskriptory: ČR, zákonodárství, cizinci, právo
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 SIG: 6625
Cizinecké právo - unijní legislativa (soubor zákonů).
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2019. - 452 stran. - (Soubor zákonů).
- ISBN 978-80-7380-775-7.
Deskriptory: EU, zákonodárství, cizinci, právo
 SIG: 6612
Sčítání osob bez domova v České republice 2019 : Kategorie bez střechy a vybrané kategorie bez bytu podle typologie ETHOS / Olga Nešporová, Petr Holpuch,
Kristýna Janurová, Věra Kuchařová. - 1. vydání.
Praha : VÚPSV, v.v.i., 2019. - 95 + 4 stran. - ISBN 978-80-7416-351-7.
Publikace přináší výsledky sčítání osob bez domova, které jsme realizovali na území České
republiky v dubnu 2019. Sčítány byly osoby bez střechy nad hlavou a vybrané kategorie
osob bez bytu podle mezinárodní typologie ETHOS. Kategorie bez střechy byla sečtena
celá, tedy jak osoby spící venku, tak osoby v noclehárnách. Z kategorie bez bytu jsme
sčítali pouze osoby ubytované v azylových domech, v domech na půl cesty a v obecních
ubytovnách, dále pak i osoby pobývající ve vězeňských a zdravotnických zařízeních s lůžkovou péčí, které neměly jiné ubytování, do kterého by se po propuštění mohly vrátit. Nesčítali jsme osoby ubytované v krátkodobých komerčních ubytovnách, děti opouštějící institucionální výchovná zařízení či pěstounskou péči ani osoby v zařízeních pro uprchlíky. Aktivně se do sčítání v terénu zapojilo 403 obcí, které počtem svých obyvatel reprezentují
více než polovinu populace ČR. Azylové domy, domy na půl cesty, vězeňská zařízení a
zdravotnická zařízení poskytly informace o počtech osob bez domova vyplněním elektronických dotazníků. Extrapolací zjištěných dat na ostatní obce bylo zjištěno, že celkový počet osob bez domova činil na jaře roku 2019 zhruba 21 230 dospělých osob a 2 600 dětí.
Nejvyšší podíl z nich, zhruba polovinu, představovaly osoby bez střechy, tedy přebývající
venku či v noclehárnách pro osoby bez přístřeší. Jednu čtvrtinu pak tvořily osoby ubytované
v azylových domech. Zhruba každá desátá osoba bez domova se v době sčítání nacházela
ve zdravotnickém zařízení, nejčastěji v psychiatrické léčebně. Nejvyšší počet osob bez domova se nachází v Moravskoslezském kraji a v Hlavním městě Praze, ovšem při sledování
počtu osob bez domova připadajících na tisíc obyvatel jednotlivých krajů byly zjištěné
nejvyšší míry v Karlovarském, Moravskoslezském, Ústeckém kraji a v Hlavní městě Praze.
Mezi osobami bez domova výrazně převažují muži, kteří tvoří přibližně 70 % ze všech
sečtených dospělých osob bez domova.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_458.pdf
Deskriptory: ČR, bezdomovci, sčítání lidu, osoby v kritické situaci, bydlení, vyloučení sociální, VÚPSV
 SIG: 6626
Z ulice do bytu : Sociální práce v procesu reintegrace do bydlení / Eliška Černá. Vydání první.
Praha : SLON, 2019. - 151 stran. - ISBN 978-807419-282-1.
Deskriptory: ČR, V. Británie, bezdomovci, bydlení, bydlení sociální, práce sociální, vyloučení sociální, metody, analýza, výzkum
 SIG: 6627
Practical Program Evaluation : Theory-Driven Evaluation and the Integrated
Evaluation Perspective / T. Huey Chen. - Second Edition.
Los Angeles : Sage Publication, Inc., Newbury Park, 2015. - 443 stran. - ISBN 978-14129-9230-5.
Deskriptory: výzkum, metody, programování, hodnocení, projekty, studenti, vzdělávání,
pedagogové
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 SIG: 6628
Classification Struggles : General Sociology, Volume 1 : Lectures at the Collége
de France 1981 - 82 / Pierre Bourdieu, Prekl. Peter Collier.
Cambridge : Polity press, 2018. - 182 stran. - ISBN 978-1509513277 .
Deskriptory: sociologie, teorie
 SIG: 6639
Slovník sociální práce / Oldřich Matoušek. - 3. vydání.
Praha : Portál, 2016. - 271 stran. - ISBN 978-80-262-1154-9.
Deskriptory: práce sociální, slovník, služby sociální
 SIG: 6613
Podmínky realizace intervencí a (vybraných) programů APZ a způsoby hodnocení jejich účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017 : Dílčí podkladová studie II. / Miriam Kotrusová, Jan Kubát, Danica Schebelle, Helena Marešová,
Marie Táborská, Jana Váňová. - 1. vydání. - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2019. - 207 + 4 stran.
- ISBN 978-80-7416-339-5.
Monografie představuje jeden z dílčích výstupů projektu Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ, který si klade za cíl vypracovat a nastavit komplexní a vnitřně provázaný informační, analytický a monitorovací systém vyhodnocování nástrojů APZ pro
veřejné služby zaměstnanosti. Tato monografie se zabývá zjišťováním (regionálně specifických) podmínek pro realizaci intervencí (včetně vybraných programů) APZ perspektivou zaměstnanců jednotlivých krajských poboček ÚP ČR. Při sběru dat byla využita metodologie smíšeného výzkumu, jehož nástroji byly on-line dotazník, individuální polostrukturovaný rozhovor a skupinový rozhovor se zaměstnanci příslušných krajských poboček
ÚP ČR. Při analýze dat byla využita statistická analýza kvantitativních dat a obsahová (tematická) analýza kvalitativních dat. Zjištění této studie poukazují na relativně vhodně
centrálně nastavenou APZ, která však naráží jak na limity související s fungováním trhu
práce v období plné zaměstnanosti a na specifika daného regionu, tak na celou řadu systémových omezení, zejména exekuce, nízké mzdy, nelegální zaměstnanost. Navzdory cílení intervencí na nejvíce problémové skupiny nezaměstnaných a na nezaměstnaností
nejvíce postižené regiony se v ČR nedaří regionální nerovnosti prostřednictvím APZ snižovat.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_455.pdf
Deskriptory: ČR, VÚPSV, úřady práce, zaměstnanci, hodnocení, hodnocení práce, nerovnost, politika zaměstnanosti

 SIG: 6638
Úvod do veřejného zdravotnictví / Hana Janečková, Helena Hnilicová. - Vyd. 1.
Praha : Portál, 2009. - 294 stran. - ISBN 978-80-7367-592-9.
Deskriptory: zdravotnictví, zdraví, zdravotníci, prevence, ČR, společnost
 SIG: 6614
Flexibilní formy práce - sdílené pracovní místo v ČR a vybraných evropských
zemích / Jaromíra Kotíková, Renata Kyzlinková, Jana Váňová, Soňa Veverková, Helena
Vychová. - 1. vydání.
Praha : VÚPSV, v.v.i., 2019. - 50+4 stran. - ISBN 978-80-7416-348-7.
Tento text pojednává o sdíleném pracovním místě jakožto nové formě zaměstnávání, kterou současná vláda ČR podporuje, s cílem zlepšit možnosti pro sladění pracovního a rodinného života a umožnit tak zapojení na trh práce širšímu okruhu osob. Institut sdíleného
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pracovního místa v ČR není zatím legislativně upraven, přesto i v současné době existují
možnosti sdílení pracovního místa více zaměstnanci. Zejména jsou za tímto účelem využívány částečné pracovní úvazky, popř. dohody konané mimo pracovní poměr. Nejedná se
tedy o legislativně vymezený institut sdíleného pracovního místa, pro který by bylo nezbytné zejména upravit odpovědnost za rozdělení pracovní náplně, pracovní doby, vzájemné zastupitelnosti zaměstnanců, řešení ukončení pracovního poměru jednoho ze zaměstnanců na sdíleném pracovním místě apod. Z pohledu flexibility na trhu práce tak v
současné době převažuje využívání možností, které nabízejí částečné pracovní úvazky,
jejichž uplatnění zapojeným stranám spíše vyhovuje a považují je za dostačující. Text se
věnuje výhodám a nevýhodám sdíleného pracovního místa pro národní ekonomiku, zaměstnavatele a zaměstnance a všímá si využití sdíleného pracovního místa mezi českými
zaměstnavateli a zaměstnanci. Shrnuje i zkušenosti se sdíleným pracovním místem ve vybraných evropských zemích a diskutuje možnosti a potřebu další právní úpravy.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_457.pdf
Deskriptory: ČR, VÚPSV, Evropa střední a východní, EU, práce netypická, politika zaměstnanosti, flexibilita pracovní, zaměstnání na zkrácený úvazek, telework, Mezinárodní

 SIG: 6619
Atraktivita oborů sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol / Jana Havliková. - 1. vydání.
Praha : VÚPSV, v.v.i. - Výzkumné centrum Brno, 2019. - 148+4 stran. - ISBN 978-807416-346-3.
Mnohé obory nabízené ve studijních programech vyšších odborných a vysokých škol čelily
v uplynulém desetiletí postupnému úbytku zájemců o studium. Toto se dle analýzy Asociace vzdělavatelů v sociální práci týká i oborů sociální práce. Souvisí tento úbytek pouze
s demografickým vývojem a následně slabšími maturitními ročníky, nebo se mění i rozhodování maturantů o jejich další vzdělávací a profesní dráze?
Cílem této monografie je analyzovat, co absolventi SŠ s maturitou, studenti 1. ročníků
VOŠ a bakalářských studijních programů VŠ humanitního a sociálního zaměření zvažují,
když se rozhodují/ rozhodovali o tom, zda v terciárním vzdělávání budou studovat obory
sociální práce, případně, jaké jiné faktory jejich volbu další vzdělávací dráhy ovlivňují. K
těmto faktorům zejména řadíme to, jak tito studenti vnímají profesi sociálního pracovníka
a jeho prestiž.
Tato odborná studie vychází z teorií kariérového rozhodování a je založena na empirických datech získaných prostřednictvím kombinované metodologie, zahrnující dvě dotazníková šetření – mezi maturanty vybraných středních škol (N=6447) a mezi studenty 1.
ročníků oborů kvalifikujících k výkonu sociální práce v bakalářských studijních programech VŠ (N=430), kvalitativní i kvantitativní obsahovou analýzu seminárních prací studentů 1. ročníku oboru sociální práce v bakalářském studijním programu na téma jejich
motivace ke studiu sociální práce i k případnému budoucímu výkonu profese (N=78) a
analýzu administrativních dat. Text tak přináší komplexní pohled na problematiku zájmu
o studium oborů sociální práce a kromě empirických poznatků zahrnuje i sadu doporučení
pro praxi.
Studie je určena zejména vzdělavatelům v sociální práci a také pracovníkům MPSV zabývajícím se koncepcí vzdělávání v oblasti sociální práce.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_459.pdf
Deskriptory: ČR, VÚPSV, práce sociální, školství, studenti, výzkum, vzdělávání, kariéra
profesionální, šetření
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