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ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ POLITIKA
Unie, která si klade vyšší cíle - kritický pohled na vybrané kapitoly / Pavel Janíčko,
Ilona Švihlíkova.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.6 (2019), s. 28-30.
K některým aspektům programového prohlášení nové předsedkyně Evropské komise
Ursuly von der Leyenové.
Deskriptory: EU, politika sociální, politika hospodářská, stát sociální, soudržnost sociální
Social Stratification and Its Perception in Austria and Central-East Europe from
1960 to 2015: Historical Legacies, Socialist Pasts and Recent Developments
[Sociální stratifikace a její vnímání v Rakousku a jeho sousedních zemích střední
a východní Evropy v letech 1960 až 2015: historické dědictví, socialistická
minulost a nedávný vývoj ] / Max Haller, Markus Hadler.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288. - Roč.55, č.6
(2019), s. 697-733. - obr.,tab.,lit.,příl.
Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/204-sociologicky-casopis-czechsociological-review-6-2019/3947
Deskriptory: Rakousko, Evropa střední a východní, struktura sociální, struktura populace,
nerovnost, příjmy, ukazatele sociální, situace ekonomická, ukazatele, vývoj, historie, ČR,
SR, Maďarsko, sociologie, struktura ekonomická, mínění veřejné

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Sociální úrazové modely a české pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy a
nemoci z povolání / Jaroslav Vostatek.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.6 (2019), s. 2-7. - lit.
Formulace čtyř základních sociálních úrazových modelů a existujících českých systémů
nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění. Výsledkem analýz je doporučení
"rozpustit" pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z
povolání do společně vybíraného pojistného na nemocenské a důchodové pojištění a dnešní
úrazové dávky zčásti transformovat do zvýšených výměr nemocenských a důchodových
dávek a zčásti úrazové dávky zrušit.
Deskriptory: ČR, zab. sociální, zab. úrazové, úrazy pracovní, pojištění, choroby z povolání,
modelování
Jaké dopady by přineslo narovnání mezi zaměstnanci a osobami samostatně
výdělečně činnými? Případová studie sociálního pojištění / Michal Erben, Jiří
Šindelář.
In: Scientia et Societas. - ISSN 1801-7118. - Roč.15, č.4 (2019), s. 86-96. - lit., tab.
Článek se zabývá modelací dopadů vyrovnání odvodové zátěže sociálního pojištění mezi
zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými prostřednictvím navýšení odvodů
OSVČ. Vyrovnání zátěže lze realizovat jen díky vysokému nominálnímu nárůstu odvodů,
které značně negativně zasáhne OSVČ.
Deskriptory: zab. sociální, zab. nemocenské, zab. důchodové, politika zaměstnanosti,
pojištění zdravotní, pojistné, základ vyměřovací, zaměstnanci, samostatní, ČR
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NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
OSVČ a zdravotní pojištění v roce 2020 / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.12 (2019), s. 34-38.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, samostatní, informace, základ vyměřovací
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
/Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.12 (2019), s. 39-41.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, dohody, poměr pracovní, práce konané mimo
pracovní poměr
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020 / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.68, č.1 (2020), s. 26-29.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, mzda minimální, osoby, pojistné, výše, základ
vyměřovací
Zaměstnavatelé a postupy ve zdravotním pojištění v roce 2020 / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.68, č.1 (2020), s. 30-33.
Na základě poznatků z praxe se autor zaměřuje na analýzu některých specifických případů,
se kterými se mohou zaměstnavatelé setkat. Zaměstnanci pracující na dohodu.
Zaměstnanci vznikne nárok na zařazení do "státní kategorie". Příjem zaměstnance
poklesne pod minimální mzdu. Zaměstnanec onemocní. Péče zaměstnance o nemocného
člena rodiny. Zaměstnanec začne podnikat jako OSVČ. Zaměstnavatel neplatně rozváže se
zaměstnancem pracovní poměr. Zaměstnanec přijme další zaměstnání v sousedním státě.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, zaměstnavatelé, zaměstnanci, práce konané mimo
pracovní poměr, ošetřovné
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu roku 2019/2020 / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.68, č.1 (2020), s. 34-37.
Problematika zdravotního pojištění u dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce
je dokumentována na příkladech.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, práce konané mimo pracovní poměr, dohody, poměr
pracovní
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
/Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.68, č.2 (2020), s. 28-30.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, zaměstnanci, zaměstnavatelé, příspěvek rodičovský,
samostatní, pojistné-výše
Zdravotní pojištění a zúčtování OSVČ za rok 2019 / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.68, č.2 (2020), s. 31-32.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, samostatní, informace
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Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce
2020 / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.68, č.2 (2020), s. 33-37.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, zab. nemocenské, pojistné-výše, základ vyměřovací,
dohody, zaměstnavatelé, příjmy

DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ
Změny rodičovského příspěvku / Gabriela Halířová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.22, č.1 (2020), s. 12-16.
Zatím poslední podstatnou změnou je navýšení celkové částky rodičovského příspěvku o
80 000 Kč na 300 000 Kč, resp. 450 000 Kč u vícerčat. Podmínky nároku a výše
rodičovského příspěvku. Příklady.
Deskriptory: ČR, příspěvek rodičovský, podmínky nároku, výše, informace

SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Systematická sociální práce v NZDM Modrý pomeranč / Štěpánka Kryspínová.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.7, č.20 (2019), s. 6-7. - obr.
Zkušenosti nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč v Hradci Králové.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, služby sociální, metody, děti, mládež
Nárok na příspěvek na péči a nárok na poskytnutí sociální služby u cizinců / Martin
Večeřa.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.7, č.20 (2019), s. 10-11.
Deskriptory: ČR, příspěvek na péči, služby sociální, poradenství sociální, cizinci, podmínky
nároku
Analýza sociálních a zdravotních služeb dlouhodobé péče v ČR / Petr Wija, Pavel
Bareš, Jan Žofka. - Praha : Institut pro sociální politiku a výzkum, 2019. - 248 s.
Rec. na: BARÁK Vladimír. - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.12, č.6
(2019). - s. 34-36.
Deskriptory: ČR, péče dlouhodobá, služby sociální, péče zdravotní, stárnutí, zařízení
sociálních služeb, péče sociálně zdravotní
Aktivizace a resocializace osob v sociální nouzi / Karolína Přádová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.19, č.6 (2019), s. 21-39. obr.,tab.,lit.
Cílem příspěvku je syntetizovat poznatky z empirických výzkumů, které zkoumají
komplexnost různých vlivů na procesy aktivizace a resocializace a povahu jejich interakcí
vedoucí k posudům v sociální situaci.
Deskriptory: ČR, vyloučení sociální, integrace, chudí, práce sociální, situace sociální,
potřebnost, potřeby sociální, bezdomovci
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Multidistiplinární pohled na proces přípravy reintegrace odsouzených ve
výstupních oddílech v českém penitenciárním prostředí / Petr Novák, Tereza
Raszková, Petra Zhřívalová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.19, č.6 (2019), s. 40-58. obr.,tab.,lit.
Deskriptory: ČR, práce sociální, vězni, integrace, péče postpenit., metody
Reflexe vybraného dilematu sociální práce optikou etické teorie I. Kanta
/Magdalena Urbanová, David Urban.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.19, č.6 (2019), s. 75-90. - lit.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, teorie, morálka
Terénní pseudosociální služby pro seniory poskytované bez registrace / Šárka
Dořičáková.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.19, č.6 (2019), s. 91-111. tab.,obr.,lit.
Z výsledků kvalitativní výzkumné studie vyplynulo, že hlavní důvod využití
preudosociálních terénních služeb pro seniory je především jejich aktuální dostupnost a že
hlavním důvodem neregistrace ze strany poskytovatelů těchto služeb je vysoká míra
byrokratické zátěže spojené s registrací podle zákona.
Deskriptory: ČR, streetwork, práce sociální, pracovníci sociální, staří, stárnutí, služby
sociální, služby, kvalita sociálních služeb, výzkum
Plánování péče v závěru života v pobytových sociálních službách pro seniory
/Karolína Pechová, Martin Loučka.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.19, č.6 (2019), s. 112-126. obr.,lit.
Deskriptory: ČR, služby sociální, ústavy, staří, stárnutí, plánování, péče dlouhodobá
Mediace jako instituce v současné české legislativě / Lenka Dvořáková.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.19, č.6 (2019), s. 127-141. lit.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, metody
Individualizace v sociální práci s rodinou - obviňování obětí / Alena Vysloužilová,
Pavel Navrátil.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.19, č.6 (2019), s. 142-157. lit.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, rodina, rodina problémová, ochrana
sociálně-právní
Jak se změnily kapacity pobytových služeb v letech 2007-2018 / Ladislav Průša.
In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718. - Roč.15, č.4 (2019), s. 4-5. - obr.
Výsledky analýzy vývoje dostupnosti pobytových sociálních služeb pro seniory v období
2007-2018.
Číslo časopisu dostupné z: http://www.rezidencnipece.cz/archiv/casopis/1904.pdf
Deskriptory: ČR, VÚPSV, služby sociální, vývoj, ústavy, staří, kvalita sociálních služeb
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POSTIŽENÍ OBČANÉ
Povinný podíl za rok 2019 / Eva Svěrčinová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.68, č.1 (2020), s. 19-25.
Problematika povinnosti zaměstnavatelů zaměstnávat 4% osob se zdravotním postižením
z celkového počtu zaměstnanců je vysvětlena na příkladech.
Deskriptory: ČR, práce-postižení, postižení, zaměstnavatelé, politika zaměstnanosti

STAŘÍ LIDÉ
Je kapacita pobytových služeb nejdůležitější problém dlouhodobé péče v ČR? /
Petr Wija.
In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718. - Roč.15, č.1 (2019), s. 14-15. - obr.,tab.
Autor reaguje na článek doc. Ladislava Průši v Rezidenční péči č. 3/2018 "Transformovat
domovy pro seniory? Ne, budovat nová zařízení". Koncepční model dlouhodobé péče.
Průnik mezi formální a neformální péčí. Typologie evropských systémů dlouhodobé péče.
Číslo časopisu dostupné z: http://www.rezidencnipece.cz/archiv/casopis/1901.pdf
Deskriptory: ČR, péče dlouhodobá, ústavy, staří, EU, služby sociální, péče sociálně
zdravotní, systém, koncepce budoucí

PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY
Bariéry versus preferované formy rodičovství u neheterosexuální populace /Hana
Maříková, Marta Vohlídalová.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.6 (2019), s. 20-26. tab.,lit.,příl.
Analýza bariér rodičovství u leseb, gayů a bisexuálních jedinců a jejich preferencí cest k
rodičovství s využitím dat z reprezentativního šetření provedeného v roce 2019 na téma
rodičovských tužeb a intencí osob s neheterosexuální identitou.
Deskriptory: ČR, homosexuálové, plánování rodiny, rodičovství, výzkum, šetření
Ontologická jistota u dětí "bez domova" / Soňa Vávrová, Alice Gojová, Kateřína
Glumbíková.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.19, č.6 (2019), s. 59-74. obr.,tab.,lit.
Cílem článku je popsat projevy chování související s ontologickou (ne)jistotou u dětí "bez
domova" žijících v azylových domech nebo na ubytovnách a analyzovat jejich aktivity
podporující (znovu)získání ontologické jistoty.
Deskriptory: ČR, děti ohrožené, bezdomovci, rodina ohrožená, psychologie dítěte, děti,
rodina, vyloučení sociální, služby sociální, ústavy
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Postavení pěstouna při realizaci povinností a práv nevyplývajících ze zákona, ale
z rozhodnutí soudu / Adam Křístek.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.22, č.1 (2020), s. 1-5.
Deskriptory: ČR, pěstouni, péče pěstounská, řízení soudní, zákonodárství, právo občanské
Praxe mediace v tzv. Cochemském modelu - metoda, nebo profese? / Martina
Cirbusová, Robin Brzobohatý.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.22, č.1 (2020), s. 6-11.
Deskriptory: ČR, rodina problémová, metody, rodičovství, poradenství
Pěstoun a povinná školní a předškolní docházka svěřeného dítěte / Hynek Pečinka.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč.22, č.1 (2020), s. 17-21.
Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ohledně vzdělávání. Postavení pečující
osoby a pěstouna při zajišťování povinného předškolního vzdělávání a povinné školní
docházky. Nástroje k řešení zanedbávání péče o povinné vzdělávání dítěte pěstounem.
Deskriptory: ČR, pěstouni, péče pěstounská, žáci, vzdělávání, právo občanské, školství
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EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ
K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění / Miluše Procházková.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.68, č.1 (2020), s. 14-18.
Deskriptory: ČR, daně z příjmu, informace, příjmy, daně, výhody
Mezinárodní zdanění příjmů / Gabriela Buchtová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.68, č.2 (2020), s. 50-52. - obr.
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů.
Deskriptory: ČR, daně z příjmu, vysílání pracovníků, pracovníci v zahraničí, styky
mezinárodní, příjmy, informace, zákonodárství

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY
Město Most - laboratoř přešlapů v sociálním začleňování / Martin Šimáček.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.6 (2019), s. 30-32.
Deskriptory: ČR, vyloučení sociální, chudí, bydlení, bydlení sociální, regiony
Setting Social Status in Couples and in Partners´ Budgetary Discretion in Central
European Countries [Stanovení sociálního postavení u partnerů a posuzování
partnerského rozpočtu v zemích střední Evropy] / Jiří Večerník, Martina Mysíková.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288. - Roč.55, č.6
(2019), s. 791-820. - tab.,lit.
Dostupné
z:
http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/204-sociologicky-casopis-czechsociological-review-6-2019/3949
Deskriptory: Evropa střední a východní, Rakousko, ČR, SR, Polsko, Maďarsko, situace
ekonomická, domácnosti, rodina neúplná, rozpočet rodinný, příjmy-domácnosti, situace
sociální, soužití nesezdané, sociologie, sociologie rodiny

PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY
Inspekce práce a dovolená / Aleš Kalvoda.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.12 (2019), s. 24-26.
Autor popisuje vybrané problémy v souvislosti s dovolenou, se kterými se inspekce práce
potkává.
Deskriptory: ČR, dovolená, právo pracovní, inspekce práce
Doručování pracovněprávních písemností zaměstnancům / Daniel Vejsada, Jaroslav
Škubal.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.12 (2019), s. 27-33.
Deskriptory: ČR, vztahy pracovní, právo pracovní, informace
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Okamžik uzavření dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty / Petr Bukovjan.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.12 (2019), s. 48-49.
Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 23.7.2019, sp. zn. 21 Cdo 2167/2019.
Deskriptory: ČR, vztahy pracovní, dohody, odpovědnost za škodu, řízení soudní
Vyřazení uchazeče o zaměstnání z úřadu práce / Eva Hilšerová, Milena Zmeškalová.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč.7, č.20 (2019), s. 12-15.
Článek popisuje několik rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, která svědčí o jeho
vstřícnějšímu přístupu k hodnocení porušení povinností uchazeče o zaměstnání na rozdíl
od Úřadu práce ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí.
Deskriptory: ČR, uchazeči o práci, úřady práce, právo správní
Řízení, správa a realizace politiky trhu práce v ČR v poreformním období a
principy veřejné administrativy / Pavel Horák.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.6 (2019), s. 8-19. - tab.,lit.
Autor zkoumá proměny české politiky trhu práce v letech 2011-2018. Jaké faktory (principy
veřejné administrativy, dostupné zdroje) a jakým způsobem ovlivnily minulý a současný
způsob řízení, správy a realizace trhu práce v jednotlivých regionech ČR od doby reformy
její administrativy (2011) až po současnost (2018).
Deskriptory: ČR, trh práce, politika, politika zaměstnanosti, správa, správa veřejná, služby
zaměstnanosti, řízení
Podnikové mzdové systémy jako základ transparentního a rovného odměňování
zaměstnanců / Drahomíra Zajíčková.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.13, č.6 (2019), s. 36-38.
Deskriptory: ČR, mzdy, systém, odměňování, rovnost
Minimální a zaručená mzda dle zákoníku práce a prováděcích nařízení vlády od
1.1.2020 / Alena Chládková.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.68, č.1 (2020), s. 10-13. - tab.
Deskriptory: ČR, mzda minimální, mzda zaručená, právo pracovní, výše, zákonodárství
Podmínky pro působení odborové organizace u zaměstnavatele / Petr Bukovjan.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.68, č.1 (2020), s. 43-46.
Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27.8.2019, sp.zn. 21 Cdo 641/2018.
Deskriptory: ČR, odbory, právo pracovní, řízení soudní, ukončení zaměstnání
Janusova tvář aktivace: mezi disciplinací a zmocněním / Barbora Gřundělová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč.19, č.6 (2019), s. 5-20. tab.,lit.
Cílem textu je analyzovat implementace aktivačních strategií prostřednictvím dvou
klíčových modelů aktivace.
Deskriptory: ČR, nezaměstnaní, trh práce, integrace, politika zaměstnanosti, práce
sociální, modelování, teorie, zdroje lidské, přechod do zaměstnání, návrat do práce
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Podnikání matek malých dětí jako prekérní typ zaměstnání? Srovnání zkušeností
podnikatelek s malými dětmi původem z Čech a z Ukrajiny / Romana Marková
Volejníčková, Markéta Švarcová, Alena Křížková, Lenka Formánková.
In: Gender a výzkum/ Gender a Research. - ISSN 2570-6578. - Roč.20, č.2 (2019), s.
124-153. - lit., tab.
Výsledky výzkumu, který hledá odpověď na otázku, jaké aspekty prekarity podnikání
prožívají matky malých dětí původem z Ukrajiny a z ČR. Odhaluje podobnosti a rozdíly
mezi zkušenostmi obou skupin žen s podnikáním v České republice.
Deskriptory: trh práce, práce netypická, diskriminace pracovní, matky, ekonomika skrytá,
gender, ČR, Ukrajina, zab. sociální, pojištění zdravotní, samostatní, sladění pracovního a
rodinného života, práce prekérní
uložené 2342
Ženy OSVČ a prekérní situace – inspirace ze zahraničí. Analýza případů dobré
praxe – OSVČ jako prekérní práce / Jana Dlouhá, Marie Pospíšilová.
Praha : Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2018. - 38 s., lit., tab.
Tato práce se věnuje ženám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které jsou v prekérní
situaci nebo jsou jí ohrožené. Zabývá se opatřeními, která již zachytila literatura, a příklady
dobré praxe, jež ukazují, jak situacím prekérní práce předcházet nebo jak jim čelit. Protože
jen málo opatření je zaměřeno přímo na ženy OSVČ v prekérní situaci, vycházejí autorky i
ze zdrojů věnujících se prekérně podnikajícím či OSVČ (v některých případech i prekérně
pracujícím obecně). Upozorňují na to, jakou podobu by měla mít opatření pro skupinu žen
vzhledem k jejich specifickým potřebám. Jak ukazuje literatura, většina opatření zaměřená
na OSVČ v prekérní situaci cílí na muže, jsou upravovaná podle jejich potřeb. Je tedy třeba
brát v potaz i specifické potřeby žen. Při formulaci doporučení a jejich uvádění do praxe je
ještě nutné přihlížet k tomu, že definice a chápání toho, kdo je podnikající, respektive
osoba samostatně výdělečně činná, se v rámci EU různí.
Dostupné 17.2.2020 z:
http://osvc.soc.cas.cz/sites/osvc.soc.cas.cz/files/zeny_osvc_a_prekerni_situace_inspirac
e_ze_zahranici_def.pdf
Deskriptory: ČR, EU, práce prekérní, definice, ženy, samostatní, podnikání soukromé,
sladění pracovního a rodinného života, zákonodárství, informace
Srážky ze mzdy od 1.1. 2020 / Miroslav Bulla.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.68, č.2 (2020), s. 13-14.
Nové parametry týkající se základní nezabavitelné částky na osobu dlužníka a na
vyživované osoby.
Deskriptory: ČR, mzdy, informace, výživné, výpočet
Cestovní náhrady v roce 2020 / Jaroslava Pfeilerová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.68, č.2 (2020), s. 15-17. - tab.
Deskriptory: ČR, náhrady cestovní, informace
Změny platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce
2020 / Ivan Tomší.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.68, č.2 (2020), s. 9-12.
Deskriptory: ČR, mzdy, správa veřejná, zaměstnanci státní, odměňování, zákonodárství
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Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti v
roce 2020 / Eva Dandová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.68, č.2 (2020), s. 18-22.
Deskriptory: ČR, ztráta na výdělku, neschopnost pracovní, podmínky nároku, výše,
výpočet, úrazy pracovní, choroby z povolání, valorizace, řízení soudní
Obliba home-office v Evropě roste / Petr Gola.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.68, č.2 (2020), s. 44-45.
Míra nezaměstnanosti zemích EU. Práce z domova jako významný benefit. Nejvíce lidí
pracuje na zkrácený úvazek v Nizozemí. V Nizozemí a Švédsku pracuje z domova každý
třetí zaměstnanec.
Deskriptory: ČR, EU, práce z domova, statistika, nezaměstnanost, zaměstnání na zkrácený
úvazek
Is Education Becoming a Weaker Determinant of Occupation? Educational
Expansion and Occupational Returns to Education in 30 European Countries
[Stává se vzdělání slabším determinantem zaměstnání? Expanze vzdělávání a
návrat do zaměstnání ve 30 evropských zemích] / Tomáš Katrňák, Tomáš Doseděl.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288. - Roč.55, č.6
(2019), s. 821-851. - obr.,tab.,lit.,příl.
Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/204-sociologicky-casopis-czechsociological-review-6-2019/3950
Deskriptory: EU, Mezinárodní, trh práce, vzdělání dosažené, zdroje lidské, sociologie,
návrat do práce, vzdělávání
Soft Skills and theirs Importance on the Czech Labour Market / Jiří Balcar. - VŠBTU Ostrava : Series on Advanced Economic Issues, 2018. - 160 s.
Rec. na: Měkké dovednosti (soft skills) a jejich význam pro český pracovní trh /
KOTÝNKOVÁ Magdalena. - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč.12, č.6
(2019). - s. 33-34.
Vyhodnocení významu tzv. měkkých dovedností (soft skills) na výkon a produktivitu
zaměstnanců. Publikace předkládá výsledky výzkumu zaměřeného na kritické zhodnocení
přínosů a proveditelnosti systematického rozvoje měkkých dovedností na českých školách.
Deskriptory: ČR, trh práce, konkurenceschopnost, zdroje lidské, vzdělávání-výcvik,
systém, vzdělávání

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK
Příčiny, cíle a řízení podnikových změn / Jan Urban.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.67, č.12 (2019), s. 42-47.
Deskriptory: ČR, řízení personální, organizace práce, informace
Úskalí a potenciál mezigenerační spolupráce na pracovišti / Lenka Říhová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.68, č.1 (2020), s. 38-42.
Deskriptory: ČR, pracovníci starší, mládež, trh práce, organizace práce, vztahy pracovní
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Skončení pracovního poměru / Martina Schützová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.68, č.2 (2020), s. 23-27.
Způsoby ukončení pracovního poměru jsou ukázány na příkladech.
Deskriptory: ČR, ukončení zaměstnání, dohody, právo pracovní, poměr pracovní
Jak se vyvarovat personálně-řídících chyb z "dobrých úmyslů" / Jan Urban.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.68, č.2 (2020), s. 38-43.
Deskriptory: ČR, řízení personální, hodnocení práce, manažeři, hodnocení, organizace
práce
Odvolání a lhůta pro přijetí návrhu na další pracovní zařazení / Petr Bukovjan.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.68, č.2 (2020), s. 46-49.
Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 22.10.2019, sp. zn. 21 Cdo 1528/2019.
Deskriptory: ČR, ukončení zaměstnání, pracovníci uvolňovaní, řízení soudní, právo
pracovní

RŮZNÉ
Educational Pathways and their Role in Occupational and Class Attainment in
Czech Society [Vzdělávací cesty a jejich role v profesním a třídním zařazení v
české společnosti] / Michael L. Smith .
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288. - Roč.55, č.6
(2019), s. 853-878. - obr.,tab.,lit.
Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/cs/issue/204-sociologicky-casopis-czechsociological-review-6-2019/3951
Deskriptory: ČR, sociologie, vzdělání dosažené, vzdělanost, vzdělávání, trh práce,
zaměstnanost, situace ekonomická, situace sociální, zdroje lidské, struktura sociální
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ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY

Understanding Bismarck´s legacy: The role of work history in Belgian social
security law [Porozumění Bismarckova odkazu: Úloha pracovní historie v
belgickém zákoně o sociálním zabezpečení] / Jakob Werbrouck.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.21, č.4 (2019), s. 326350. - lit.
Tento článek zkoumá roli, kterou hraje pracovní historie v dávkách sociálního zabezpečení
v Belgii.
Deskriptory: Belgie, zab. sociální, politika sociální, teorie, systém, zákonodárství, kariéra
profesionální, hodnocení práce
The ILO Social Protection Floors Recommendation and its relevance in the
European context [Doporučení ILO o minimu sociální ochrany a jeho význam v
evropském kontextu] / Tineke Dijkhoff.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.21, č.4 (2019), s. 351369. - lit.
Národní minimum sociální ochrany je nástrojem k prevenci a snižování chudoby a sociální
nejistoty poskytováním zdravotní péče a zajištění příjmu pro všechny po dobu životního
cyklu, alespoň na základní úrovni. Článek stručně popisuje pozadí, cíle a obsah doporučení
a zkoumá jeho význam pro země EU.
Deskriptory: EU, zab. sociální, ochrana sociální, MOP, zákonodárství, minimum
uložené 2341
Coordination of social security systems at a glance 2019: Statistical Report
[Přehled koordinace systémů sociálního zabezpečení 2019: Statistická zpráva]
/Frederic De Wispelaere, Lynn De Smedt, Jozef Pacolet.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. - 91 s., obr., tab. - - ISBN
978-92-76-15369-6.
Volný pohyb osob by nebyl možný bez záruky, že občané neztratí ochranu sociálního
zabezpečení při stěhování do jiné země v Evropě. Společná pravidla pro koordinaci různých
národních systémů sociálního zabezpečení se vztahují na každého, kdo se stěhuje do jiné
země, aby se trvale usadil, dočasně pracoval nebo studoval, a dokonce i na ty, kteří cestují
na dovolenou. Tato zpráva poskytuje přehled a hodnocení fungování pravidel sociální
koordinace během referenčního roku 2018 v těchto oblastech: platná legislativa v oblasti
sociálního zabezpečení; přeshraniční zdravotní péče; dávky v nezaměstnanosti; rodinné
dávky; přeshraniční starobní, pozůstalostní a invalidní důchody; dávky v mateřství a
rovnocenné dávky v otcovství; vybírání zbývajících příspěvků a vymáhání neoprávněně
vyplacených dávek sociálního zabezpečení; opatření k boji proti podvodům a chybám.
Dostupné
11.2.2020
z:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8275&furtherPubs=y
es (Published: 10/02/2020)
Deskriptory: EU, zab. sociální, styky mezinárodní, zákonodárství, právo SZ, péče zdravotní,
zab. v nezaměstnanosti, dávky, přídavky rodinné, zab. v mateřství, důchody, zneužívání,
statistika
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uložené 2343
Long Term Care and Healthcare Insurance in OECD and Other Countries [Pojištění
dlouhodobé péče a zdravotní péče v zemích OECD a jiných zemích].
Paris : OECD, 2020. - 33 s., lit., obr., tab.
Stárnutí ovlivňuje mnoho zemí OECD a v průběhu demografických změn budou vlády
muset identifikovat finančně udržitelné způsoby podpory péče o stárnoucí populaci. To je
zvláště důležité pro dlouhodobou a zdravotní péči, protože zvyšující se výdaje mohou být
pro mnoho zemí finančně neudržitelné, zatímco kompromisy ohledně možností péče jsou
zřídka realistické. Mnoho zemí se potýká nebo bude potýkat s tím, jak reformovat své
systémy péče tak, aby byly tyto náklady pod kontrolou, a zároveň zajistit, aby potřebné
osoby měly přístup k péči v nezbytné kvalitě. Tato zpráva je inventarizací systémů
dlouhodobé péče a zdravotní péče v zemích OECD a mimo OECD se silným zaměřením na
povahu pojistných trhů, které do těchto systémů přispívají.
Dostupné 25.2.2020 z: http://www.oecd.org/finance/insurance/Long-Term-Care-HealthCare-Insurance-in-OECD-and-other-Countries.htm (Date of publication: 10 February
2020)
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, péče dlouhodobá, péče zdravotní, systém, pojištění,
pojištění pro případ péče, financování

DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
The old-age pension law in Mexico: The promise of poverty in old age? [Zákon o
starobním důchodu v Mexiku: Slib chudoby ve stáří?] / Francisco Colin.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč.72, č.4 (2019), s. 2954. - obr.,tab.,lit.
V roce 1997 provedlo Mexiko reformu důchodového systému a nahradilo svůj hlavní
starobní důchodový systém individuálním kapitalizačním systémem. Výsledky této studie
ukazují, že v roce 2051 se procento mužů, kteří nemají důchod, zvýší z 38 procent na 59
procent a žen ze 44 procent až na 66 procent. Náhradový poměr u průměrného mexického
pracovníka klesne ze 70% na 30%. Počet osob v extrémní chudobě vzroste o téměř 2,8
milionu, což představuje 9,44% populace. Navrhují se alternativní scénáře, které zahrnují
zvýšení příspěvkové sazby a zvýšení věku odchodu do důchodu.
Deskriptory: Mexiko, důchod starobní, důchod průměrný, zab. důchodové, reforma,
chudoba, prognózování
Extending access to contributory pensions: The case of Uruguay [Rozšíření
přístupu k příspěvkovým důchodům: případ Uruguaye] / Ianina Rossi, Victoria
Tenenbaum, Martin Lavalleja.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč.72, č.4 (2019), s. 5577. - obr.,tab.,lit.
Aanalýza dopadů reforem důchodového systému v Uruguayi se zaměřením na zvýšení
důchodových práv u žen a nízkopříjmových pracovníků.
Deskriptory: Jižní Amerika, zab. důchodové, systém, ženy, gender, reforma
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SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Introduction: Local loops and micro-mobilities of care: Rethinking care in
egalitarian contexts [Úvod: Lokální smyčky a mikromobilita péče: Přehodnocení
péče v rovnostářských kontextech] / Lise Widding Isaksen, Lena Näre.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.29, č.5 (2019), s. 593-599.
- lit. - Special issue: Local loops and micro-mobilities of care: Rethinking care in egalitarian
contexts (Lokální smyčky a mikromobilita péče: Přehodnocení péče v rovnostářských
kontextech).
Tento úvod do zvláštního vydání zdůrazňuje důležitost analýzy místních organizací péče.
Je to nezbytný doplněk ke stávajícímu vědecké erudici, která se zaměřuje na globalizaci
péče. V úvodu je také představeno šest článků, které tvoří toto zvláštní vydání. Články
identifikují podobnosti a rozdíly v procesech souvisejících s komodifikací péče o děti a
transformováním genderových ideologií v postsocialistických a sociálně demokratických
společnostech.
Deskriptory: EU, pomoc sociální, služby sociální, rovnost, gender, mobilita, zařízení péče o
děti, zařízení sociálních služeb, obce
Local loops of care in the metropolitan region of Helsinki: A time-economy
perspective [Lokální smyčky péče v metropolitní oblasti Helsinek: Perspektiva
časové ekonomiky] / Lena Näre, Elisabeth Wide.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.29, č.5 (2019), s. 600-613.
- lit., obr. - Special issue: Local loops and micro-mobilities of care: Rethinking care in
egalitarian contexts (Lokální smyčky a mikromobilita péče: Přehodnocení péče v
rovnostářských kontextech).
Finsko dotuje péči o malé děti doma pomocí několika programů platby za péči (cash-forcare schemes). Tento článek prostřednictvím každodenního pohledu na sociální politiky
analyzuje, jak tyto finské programy vytvářejí místní smyčky péče. Zkoumá nárůst
soukromých služeb spolu vedle těch veřejných prostřednictvím analýzy organizace péče o
děti v čase a prostoru, přičemž věnuje pozornost mikro-mobilitám a každodenním
choreografiím péče.
Deskriptory: Finsko, děti, zařízení péče o děti, služby, sektor soukromý, pečovatelé
Multi-local and cross-border care loops: Comparison of childcare and eldercare
policies in Slovenia [Vícelokální a přeshraniční smyčky péče: Srovnání politik
péče o děti a seniory ve Slovinsku] / Majda Hrženjak.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.29, č.5 (2019), s. 640-652.
- lit. - Special issue: Local loops and micro-mobilities of care: Rethinking care in egalitarian
contexts (Lokální smyčky a mikromobilita péče: Přehodnocení péče v rovnostářských
kontextech).
Tento článek poskytuje komparativní analýzu dvou různých systémů péče, péče o děti a
péče o seniory, ve Slovinsku, východoevropské post-transformační zemi, s režimem
zaměstnání na plný úvazek s dvojím živitelem, relativně nízkou úrovní migrace a rychle
rostoucím podílem populace nad 65 let.
Deskriptory: Slovinsko, staří, děti, sladění pracovního a rodinného života, mobilita, služby,
pečovatelé
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Applying Bengtson´s Model of Intergeneration Solidarity to Czech Caring
Families / Hynek Jerabek.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - Roč.51, č.6 (2019), s. 584-602. - tab.,obr.,lit.
Dostupné
z:
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journallist&part=article_response_page&journal_article_no=17667
Deskriptory: ČR, péče o osobu blízkou, rodina, pečovatelé, péče sociálně zdravotní, pomoc
sociální v rodině, solidarita, staří, sociologie rodiny, sociologie

PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY
Egalitarian ideologies on the move: Changing care practices and gender norms in
Norway [Egalitářské ideologie v pohybu: Měnící se postupy péče a genderové
normy v Norsku] / Lise Widding Isaksen, Mariy Bikova.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.29, č.5 (2019), s. 627-639.
- lit. - Special issue: Local loops and micro-mobilities of care: Rethinking care in egalitarian
contexts (Lokální smyčky a mikromobilita péče: Přehodnocení péče v rovnostářských
kontextech).
Tento článek zkoumá složitosti a nejasnosti v interakci norských rodin s veřejným
systémem péče o děti. Veřejná péče o děti je základním kamenem sociálních politik, které
vyrovnávají životní šance dětí a podporují gender rovnost. Rodinný model s dvojím
živitelem / dvojím pečovatelem spolupracuje s plnou účastí na trhu práce, s gender rovností
v domácnosti a s univerzálním přístupem k péči o děti. V rámci své každodenní organizace
péče musí rodiče navázat spojení mezi domovem, prací a péčí o děti. Článek vychází z
empirického výzkumu migrujících pracovníků v oblasti péče v norských rodinách a
diskutuje o nedávných studiích o většinových rodinných postupech péče, Diskutuje
paradoxem, že rovnostářské normy a ideály by mohly způsobit další pracovní zatížení, což
by zase vyvolalo požadavky na migrující pečovatele a vyvolalo geopolitickou nerovnost.
Deskriptory: Norsko, děti, rodina, gender, rovnost, sladění pracovního a rodinného života,
pracovníci migrující, pečovatelé
Paid home-based childcare in Slovakia: Informal markets and care loops [Placené
domácí péče o děti na Slovensku: Neformální trhy a smyčky péče] /Zuzana
Sekeráková Búriková.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.29, č.5 (2019), s. 653-665.
- lit,. - Special issue: Local loops and micro-mobilities of care: Rethinking care in egalitarian
contexts (Lokální smyčky a mikromobilita péče: Přehodnocení péče v rovnostářských
kontextech).
V návaznosti na rozhovory vedené v letech 2013 až 2015 s pracovníky v oblasti péče o děti
a jejich zaměstnavateli se tento článek zaměřuje na využívání placené domácí péče o děti
na Slovensku, kde místní rodiny upřednostňují využívání místních pečovatelů o děti před
pečovateli-migranty. Článek představuje koncept pečovatelských smyček a shrnuje politiky
orientované na rodinu na Slovensku.
Deskriptory: SR, děti, pečovatelé, služby, politika sociální, rodina, politika populační
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Nanny care in Sweden: The inequalities of everyday doings of care [Péče chův ve
Švédsku: Nerovnosti každodenních úkonů péče] / Sara Eldén, Terese Anving.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.29, č.5 (2019), s. 614-626.
- lit. - Special issue: Local loops and micro-mobilities of care: Rethinking care in egalitarian
contexts (Lokální smyčky a mikromobilita péče: Přehodnocení péče v rovnostářských
kontextech).
V tomto článku analyzujeme praxi péče a rodiny v rodinách, které zaměstnávají chůvy a
au pair.
Deskriptory: Švédsko, děti, pečovatelé, služby, rodina, nerovnost
Mother–grandmother contracts: Local care loops and the intergenerational
transfer of childcare in the Czech Republic [Smlouvy matka-babička: Lokální
smyčky péče a mezigenerační transfer péče o děti v České republice] / Adéla
Souralová.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč.29, č.5 (2019), s. 666-680.
- lit., obr., tab. - Special issue: Local loops and micro-mobilities of care: Rethinking care
in egalitarian contexts (Lokální smyčky a mikromobilita péče: Přehodnocení péče v
rovnostářských kontextech).
Tento článek zkoumá místní smyčky péče v České republice, která zažila radikální změny
v rodinné politice a organizaci péče o děti po pádu komunismu v roce 1989. Cílem tohoto
článku je odpovědět na následující otázky: Co je dominantní vzor organizace péče o děti?
Jaká je povaha místních smyček péče v ČR? Jak jsou tyto místní smyčky péče
reprodukovány současnými sociálními politikami? Kde jsou jejich kořeny v období před
rokem 1989?
Deskriptory: ČR, pomoc sociální v rodině, solidarita, rodina, matky, politika populační
Mothers "Doing" Difference: Class, Etnicity, and Early Care in the Czech Republic
[Matky a diverzita: sociální třída, etnicita a předškolní péče v České republice]
/Katarina Slezáková.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - Roč.51, č.6 (2019), s. 623-641. - lit.
Dostupné
z:
https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journallist&part=article_response_page&journal_article_no=17669
Deskriptory: ČR, zařízení předškolní, sociologie, matky, skupiny etnické, třída střední,
šetření
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ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY
uložené 2336
Household composition and well-being [Složení domácnosti a blahobyt] / Eszter
Sándor, Eleonora Clerici.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - Dublin : European
Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2019. - 70 s., lit., obr.,
tab. - (RESEARCH REPORT). - ISBN 978-92-897-2041-0.
Demografické změny, sociální pokrok a hospodářské cykly ovlivnily složení domácností v
Evropě. Tato zpráva poskytuje přehled typů domácností v EU, jak se změnily v období
2007–2017 a jak souvisí typ domácnosti s výsledky, pokud jde o životní podmínky a
blahobyt - jako životní spokojenost, pocit sociálního vyloučení a duševní pohoda. Změny
ve struktuře domácností mají potenciální dopad na poptávku po veřejných službách a
sociálních dávkách. Zpráva také diskutuje politické důsledky měnícího se složení
domácností a nedávné politiky reagující na rostoucí rozmanitost domácností. Zpráva
zdůrazňuje význam uznávání různých forem rodiny, poskytování sociální podpory a
opatření rodinné politiky doplňujících příjmovou podporu při snižování nerovnosti v
blahobytu mezi domácnostmi.
Dostupné 16.1.2020 z:
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/household-composition-andwell-being (Published: 19 December 2019)
Deskriptory: EU, domácnosti, vyloučení sociální, kvalita života, úroveň životní, nerovnost,
soužití nesezdané, politika populační, rodina, děti, rodina neúplná, podpora sociální
The right to minimum subsistence and property protection under the ECHR: Never
the twain shall meet? [Právo na životní minimum a ochranu majetku podle
Evropské úmluvy pro lidská práva] / Ingrid Leijten.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč.21, č.4 (2019), s. 307325. - lit.
Deskriptory: EU, práva sociální, práva lidská, minimum existenční, zab. sociální, řízení
soudní
uložené 2340
What makes capital cities the best places to live? [Co dělá z hlavních měst nejlepší
místa k životu?] / Tadas Leončikas, Sevinç Rende.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. - Dublin : European
Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2020. - 23 s., lit., obr.,
tab. - (POLICY BRIEF). - ISBN 978-92-897-2051-9.
Údaje o kvalitě života ukazují, že ve většině zemí má hlavní město výhody ve srovnání s
regiony mimo hlavní město. S ohledem na pokračující růst populace hlavních měst a
koncentraci zdrojů v nich tato práce stručně zkoumá zdroj výhod hlavních měst v kvalitě
života. Souvisejí většinou tyto výhody se specifickými demografickými údaji, které tato
města produkují a přitahují? Nebo tyto výhody vyplývají z příležitostí, které velká města
nabízejí díky svému rozsahu a hospodářskému růstu?
Dostupné
11.2.2020
z:
https://www.eurofound.europa.eu/publications/policybrief/2020/what-makes-capital-cities-the-best-places-to-live (Published: 27 January
2020)
Deskriptory: EU, kvalita života, obce, regiony, společnost, služby, péče zdravotní,
vzdělávání, bydlení, kvalita
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uložené 2346
Challenges and prospects in the EU: Quality of life and public services [Výzvy a
perspektivy v EU: Kvalita života a veřejných služeb] / Robert Anderson, Hans Dubois,
Elena Fernández Ortiz, Klára Fóti, Jean-Marie Jungblut, Nevena Kulic, Tadas Leončikas,
Anna Ludwinek, Daniel Molinuevo, Eszter Sándor, Corine Van Der Schans.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - Dublin : European
Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2019. - 109 s., lit., obr.,
tab. - (Eurofound Flagship Report) - ISBN 978-92-897-1958-2.
Jaký byl hlavní vývoj v oblasti kvality života a veřejných služeb v Evropě v posledních
letech, jak je zachycen výzkumem v těchto oblastech v pracovním programu Eurofoundu
na období 2017–2020? Tato stěžejní publikace poskytuje syntézu hlavních zjištění o
několika klíčových tématech, zčásti na základě údajů z evropského průzkumu kvality
života. Mapuje vývoj a vnímání týkající se následujících otázek: důvěra v instituce a sociální
soudržnost; přístup ke zdravotním a pečovatelským službám a jejich kvalita; dopad
digitalizace na sociální služby; přístup ke službám pro mladé lidi; a opatření zaměřená na
integraci uprchlíků. Zpráva upozorňuje na řadu výzev a vznikajících otázek pro veřejné
služby, ale přináší také řadu pozitivních zkušeností se zapojením skupin klientů do
navrhování služeb a zavádění nových technologií.
seriesDostupné 26.2.2020 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/flagshipreport/2019/challenges-and-prospects-in-the-eu-quality-of-life-and-public-services
(Published 22 October 2019)
Deskriptory: EU, kvalita života, společnost, kvalita, služby, soudržnost sociální, péče
zdravotní, péče dlouhodobá, zařízení péče o děti, vzdělávání, služby sociální, mládež,
cizinci, integrace, digitalizace

PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY
uložené 2332
Casual
work:
Characteristics
and
implications
[Příležitostná
práce:
Charakteristika a důsledky] / Isabella Biletta.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - Dublin : European
Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2019. - 39 s., lit., obr.,
tab. - ISBN 978-92-897-1992-6.
Přispěvatelé: Aleš Kroupa, Renata Kyzlinková.
Příležitostná práce, nepravidelná i na zavolání, přispívá k flexibilitě trhu práce, a proto se
stále ve větší míře v celé Evropě využívá. V některých zemích přesahuje praxe použití
smluv o příležitostném zaměstnání a zahrnuje i jiné typy smluv a forem samostatné
výdělečné činnosti. Přestože nabízí určité výhody pro zaměstnavatele i pracovníky, je tvůrci
politik na evropské i národní úrovni často diskutována kvůli pozorovaným negativním
důsledkům, které má pro některé pracovníky. Dopady zahrnují ekonomickou nejistotu a
nepředvídatelnost pracovní doby, což zase ovlivňuje zdraví, pohodu a sociální zabezpečení
pracovníků. Z pohledu trhu práce vyvolává příležitostná práce obavy týkající se důstojného
sociálního začlenění zranitelných skupin, segmentace trhu práce a obecnějších trendů
směrem k fragmentaci práce a odlivu mozků. K řešení těchto problémů již bylo
implementováno několik politických reakcí; ve zprávě jsou vyznačeny další politické
ukazatele.
Dostupné 16.1.20 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/casualwork-characteristics-and-implications (Published: 20 December 2019)
Deskriptory: EU, práce netypická, doba pracovní, podmínky pracovní, flexibilita pracovní,
pracovníci, ochrana sociální, VÚPSV
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uložené 2333
Czech Republic: Developments in working life 2018 [Czech Republic:
Developments in working life 2018] / Štěpánka Lehmann, Soňa Veverková, Renata
Kyzlinková, Aleš Kroupa, Petr Pojer.
Dublin : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
2019. - 16 s., lit., tab.
Tato zpráva popisuje hlavní vývoj v průmyslových vztazích a předpisy ovlivňující pracovní
podmínky v České republice v r. 2018. Předkládá informace týkající se národních aktérů
sociálního dialogu a institucí pracovního života. Shrnuje hlavní změny ovlivňující kolektivní
vyjednávání, úpravu pracovní doby, postavení v zaměstnání a zdraví a pohodu v práci.
Dostupné 16.1.20 z: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef19030.pdf
(Published: 06 June 2019)
Deskriptory: ČR, vztahy industriální, trh práce, reforma, dialog sociální, doba pracovní,
vyjednávání kolektivní, bezpečnost práce, VÚPSV
uložené 2334
Improving the monitoring of posted workers in the EU [Zlepšování monitoringu
vysílaných pracovníků v EU] / Isabella Biletta, Jorge Cabrita, Barbara Gerstenberger.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. - Dublin : European
Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2020. - 49 s., lit., obr.,
tab. - (AD HOC REPORT). - ISBN 978-92-897-1990-2.
Debatu o vysílání pracovníků v EU, jeho ekonomických a sociálních důsledcích a způsobech,
jak jej zvládnout, brzdí skutečnost, že o tomto fenoménu chybí spolehlivé a srovnatelné
údaje. Přesné statistiky o počtu vysílaných pracovníků, jejich charakteristikách a
pracovních podmínkách prostě nejsou k dispozici. Tato zpráva mapuje stávající informační
zdroje na evropské úrovni a na úrovni členských států a identifikuje mezery a omezení
dostupných údajů v současnosti. Zpráva uvádí, jaké druhy údajů je třeba shromažďovat,
aby bylo možné lépe sledovat situaci vysílaných pracovníků v celé Evropě, jak lze tyto
informace shromažďovat a jaký druh analýzy by byl možný na základě těchto vylepšených
zdrojů dat.
Dostupné 28.1.2020 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/customisedreport/2020/improving-monitoring-of-posted-workers-in-the-eu (Published: 20 January
2020)
Deskriptory: EU, vysílání pracovníků, ukazatele, metody
Youth-oriented active labour market policies and economic crisis: Explaining
policy effort in Greece and Portugal [Aktivní politiky trhu práce zaměřené na
mladé lidi a hospodářská krize: Vysvětlení politického úsilí v Řecku a
Portugalsku] / Konstantinos Kougias.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč.72, č.4 (2019), s. 79105. - obr.,lit.Tento článek zkoumá Řecko a Portugalsko, které zažily velmi vysokou míru
nezaměstnanosti mladých lidí během finanční a hospodářské krize v roce 2008 a přijaly
komplexní soubor podobných reforem politiky zaměstnanosti v souladu s klíčovými
doporučeními Evropského sociálního fondu. Navzdory počátečním podobnostem se cesty
obou zemí brzy změnily. Portugalsko je prezentováno jako příklad úspěchu, v němž
reformy přinášejí ovoce. Zaměstnanost mládeže se vrátila téměř na úroveň roku 2010,
zatímco nezaměstnanost mládeže klesla pod úroveň zaznamenanou těsně před nástupem
krize. Naopak v Řecku se situace na trhu práce po osmi letech výpomoci sice zlepšuje, ale
i nadále zůstává špatná. Řecko je nejhorší v rámci zemí EU28, pokud jde o zaměstnanost
a nezaměstnanost mladých lidí.
Deskriptory: Řecko, Portugalsko, politika zaměstnanosti, mládež, nezaměstnaní,
nezaměstnanost, krize ekonomická
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uložené 2335
Upward convergence in working conditions [Vzestupná konvergence oblasti
pracovních podmínek] / Chris Warhurst, Rafael Munoz de Bustillo Llorente, José Ignacio
Antón Pérez, Rafael Grande Martín, Fernando Pinto Hernández, Sally Wright.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - Dublin : European
Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2019. - 68 s., lit., obr.,
tab. - (RESEARCH REPORT) - ISBN 978-92-897-1997-1.
Sociální konvergence získala vedle ekonomické konvergence stejné postavení jako cíl EU
v důsledku ekonomické krize. Tato zpráva prezentuje výsledky studie o konvergenci
pracovních podmínek, hlavní součástí tvorby sociální politiky. Zkoumá, zda se pracovní
podmínky za poslední dvě desetiletí zlepšily v EU jako celku a zda se rozdíly mezi členskými
státy v této oblasti zúžily. Studie zahrnuje analýzy trendů i hnacích sil konvergence plus
údaje expertních rozhovorů o dvou politických nástrojích, které mají potenciál podporovat
konvergenci. Zjištění naznačují celkové sbližování pracovních podmínek směrem nahoru,
ale nerovnoměrný pokrok napříč členskými státy.
Dostupné 16.1.2020 z:
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/upward-convergence-inworking-conditions (Published: 12 December 2019)
Deskriptory: EU, podmínky pracovní, nerovnost, ukazatele, politika zaměstnanosti, politika
sociální, globalizace
uložené 2337
Female entrepreneurship: Public and private funding [Podnikání žen: Veřejné a
soukromé financování] / Stavroula Demetriades.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. - Dublin : European
Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2019. - 46 s., lit., obr.,
tab., příl. - (RESEARCH REPORT). - ISBN 978-92-897-1994-0.
Ženy podnikatelky dnes představují jen malou část z celkového počtu podnikatelů v
současné EU. Některé z překážek, kterým čelí podnikatelky - nebo potenciální podnikatelky
- souvisí se získáním přiměřených finančních zdrojů, přístupem ke správným sítím a
hledáním správných informací a rad. V posledních několika letech si některé soukromé
fondy uvědomily, že začínajícím podnikatelkám neslouží vždy dobře a že existuje tržní
mezera, pokud jde o investice do podniků vedených ženami. Tato zpráva zkoumá využití
soukromých fondů k investování do podnikatelek v EU a Norsku. Dále zkoumá prevalenci
nástrojů veřejných financí a systémů veřejné podpory, které účinně odstraňují překážky a
umožňují ženám stát se kompetentními podnikateli.
Dostupné 16.1.2020 z:
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/female-entrepreneurshippublic-and-private-funding (Published: 19 December 2019)
Deskriptory: EU, Norsko, podnikání soukromé, ženy, financování, gender
uložené 2338
Telework and ICT-based mobile work: Flexible working in the digital age
[Telework a mobilní práce založená na ICT: Flexibilní práce v digitálním věku]
/Oscar Vargas Llave, Irene Mandl, Tina Weber, Mathijn Wilkens.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. - Dublin : European
Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2020. - 57 s., lit., obr.,
tab. - (RESEARCH REPORT). - ISBN 978-92-897-2043-4.
Pokrok v oblasti ICT otevřel dveře novým způsobům organizace práce. Posouváme se z
pravidelného, byrokratického a "továrního" modelu pracovní doby k flexibilnějšímu modelu
práce. Při tomto přechodu se objevila práce na dálku (telework) a mobilní práce založená
na ICT (TICTM), umožňující pracovníkům a zaměstnavatelům přizpůsobit čas a místo
výkonu práce jejich potřebám. I přes flexibilitu a vyšší úroveň autonomie pracovníků
existují rizika, že toto uspořádání práce povede ke zhoršení rovnováhy mezi pracovním a
soukromým životem, vyšším úrovním stresu a zhoršení zdraví pracovníků. Tato zpráva
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analyzuje zaměstnanost a pracovní podmínky těchto pracovníků a zaměřuje se na to, jak
takové uspořádání ovlivňuje jejich sladění pracovního a soukromého života, zdraví,
výkonnost a pracovní vyhlídky. Studie zjistila, že jen málo tvůrců politik zavedlo nová
nařízení, aby zabránili negativním dopadům TICTM na pohodu pracovníků.
Dostupné 16.1.2020 z:
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/telework-and-ict-basedmobile-work-flexible-working-in-the-digital-age (Published: 16 January 2020).
Deskriptory: EU, flexibilita pracovní, práce netypická, organizace práce, telework, práce z
domova, doba pracovní, podmínky pracovní, kvalita pracovního života, sladění pracovního
a rodinného života, stav zdravotní, příjmy, vzdělávání-výcvik
uložené 2339
Game-changing technologies: Transforming production and employment in
Europe [Technologie měnící hru: Transformující se výroba a zaměstnanost v
Evropě] / Eleonora Peruffo, Ricardo Rodriguez Contreras, Irene Mandl, Martina Bisello.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. - Dublin : European
Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2020. - 46 s., lit., obr.,
tab. - (RESEARCH REPORT). - ISBN 978-92-897-2045-8.
Inovace a technologický pokrok jsou přirozenými rysy vyspělých ekonomik a jsou nezbytné
k udržení a zlepšení udržitelné konkurenceschopnosti v éře globalizace. Přestože většina
inovací má tendenci být přínosné, některé z nich mají rušivý účinek na výrobu a
poskytování služeb, trh práce a sociální dialog. Tato zpráva pojednává o výběru osmi tzv.
"technologií měnících hru" (pokročilá robotika, aditivní výroba, Internet of Things,
elektrická vozidla, autonomní vozidla, průmyslové biotechnologie, blockchain a virtuální a
rozšířená realita). Každá z nich má potenciál podstatně změnit podnikatelské aktivity, práci
a zaměstnanost v Evropě. Při pohledu na sektory výroby a služeb tato zpráva indikuje, jak
by mohly být tyto technologie přijaty a jak se očekává, že ovlivní trh práce.
Dostupné 11.2.2020 z:
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/game-changingtechnologies-transforming-production-and-employment-in-europe (Published: 22 January
2020)
Deskriptory: EU, automatizace, digitalizace, trh práce, zaměstnanost, průmysl, služby,
příležitosti pracovní, podmínky pracovní, organizace práce, vztahy pracovní, vztahy
industriální, dialog sociální
uložené 2347
World Employment and Social Outlook: Trends 2020 [Světová zaměstnanost a
sociální výhled: Trendy 2020]. - Geneva : ILO, 2020. - 127 s., lit., obr., tab., příl. ISBN 978-92-2-031407-4.
Tato zpráva poskytuje přehled o globálních a regionálních trendech v zaměstnanosti,
nezaměstnanosti, účasti na pracovní síle a produktivitě, o rozměrech kvality pracovních
míst, jako je status zaměstnání, neformální zaměstnání a pracovní chudoba. Zkoumá také
příjmy a sociální vývoj a poskytuje ukazatel sociálních nepokojů. Klíčovými zjištěními jsou,
že se očekává, že nezaměstnanost vzroste po dlouhém období stability a že mnoho lidí
pracuje méně placených hodin, než by chtěli nebo nemají adekvátní přístup k placené práci.
Zpráva se také podrobně zabývá deficitem důstojné práce a přetrvávajícími nerovnostmi
na trhu práce, přičemž upozorňuje na to, že příjmová nerovnost je vyšší, než se dříve
myslelo.
Dostupné
26.2.2020
z:
https://www.ilo.org/global/research/globalreports/weso/2020/WCMS_734455/lang--en/index.htm
Deskriptory: Mezinárodní, MOP, zaměstnanost, nezaměstnanost, trh práce, příležitosti
pracovní, kvalita, příjmy, nerovnost, zdroje lidské, produktivita práce
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OBYVATELSTVO, MIGRACE
uložené 2345
A global profile of emigrants to OECD countries: Younger and more skilled
migrants from more diverse countries [Globální profil emigrantů do zemí OECD:
Mladší a kvalifikovanější migranti z různějších zemí] / Rohen D’aiglepierre, Anda
David, Charlotte Levionnois, Gilles Spielvogel, Michele Tuccio, Erik Vickstrom.
Paris : OECD, 2020. - 40 s., lit., obr., tab., příl. - (OECD Social, Employment and Migration
Working Papers No. 239).
Tato zpráva prezentuje nová zjištění o hlavních charakteristikách imigrantů žijících v
zemích OECD podle země původu, čerpající z aktualizované databáze Imigranti v zemích
OECD (DIOC) 2015/16. Popisuje populace migrantů podle země určení a země původu v
roce 2015/16, jakož i dynamiku mezinárodní migrace do zemí OECD od roku 2000/01.
Předkládá také důkazy o celkových mírách emigrace a mírách emigrace vysoce vzdělaných
lidí na regionální a národní úrovni. Nakonec se zpráva zabývá věkovými vzory v populaci
imigrantů.
Dostupné 25.2.2020 z: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/aglobal-profile-of-emigrants-to-oecd-countries_0cb305d3-en (Published on 20 Feb 2020)
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, migrace, osoby migrující, struktura populace, vzdělání
dosažené, statistika
uložené 2344
What are Europeans’ views on migrant integration? An in-depth analysis of 2017
Special Eurobarometer "Integration of immigrants in the European Union” [Jaké
jsou názory Evropanů na integraci migrantů? Hloubková analýza speciálního
Eurobarometru 2017 "Integrace imigrantů v Evropské unii"] /Lenka Drazanova,
Thomas Liebig, Silvia Migali, Marco Scipioni, Gilles Spielvogel.
Paris : OECD, 2020. - 61 s., lit., obr., tab., příl. - (OECD Social, Employment and Migration
Working Papers No. 238).
Tato zpráva poskytuje podrobný popis veřejného mínění o integraci imigrantů v evropských
zemích, jak bylo zachyceno ve speciálním Eurobarometru 2017 na toto téma. Upozorňuje
na skoro konsenzus mezi evropskými respondenty, pokud jde o význam integrace, ale více
rozdílů je mezi zeměmi, pokud jde o politické možnosti podpory integrace. Ukazuje také,
že pozitivní názory na imigraci jsou často spojeny s příznivým vnímáním integrace ze strany
veřejnosti. Při pohledu na jednotlivé souhrny názorů na imigraci a integraci tento dokument
shledává, že skutečné znalosti o velikosti imigrace pozitivně korelují s postoji k imigraci,
ale nikoli s integrací. Naproti tomu více interakcí s přistěhovalci je spojeno s pozitivnějšími
názory na integraci, ale ne nutně na imigraci.
Dostupné
25.2.2020
z:
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migrationhealth/what-are-europeans-views-on-migrant-integration_f74bf2f5-en (Published on 19
Feb 2020).
Deskriptory: EU, Mezinárodní, migrace, osoby migrující, integrace, šetření, mínění veřejné
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The Future of Ageing in Europe. Making an Asset of Longevity [Budoucnost
stárnutí v Evropě. Dlouhověkost ve znamení přínosu.] / Alan Walker. - Palgrave
Macmillan, 2019. - 328 s.
Rec. na: MEDRZYCKI Radoslaw. - In: European Journal of Social Security. - ISSN 13882627. - Roč.21, č.4 (2019). - s. 391-393.
Tato kniha poskytuje ucelenou analýzu výzev, které představuje stárnutí populace v
Evropě. Vychází z nejmodernějších vědeckých hodnocení předních evropských vědců a je
silně zaměřena na politiku. Obsahuje podrobný popis politik od ekonomické udržitelnosti a
prodloužení pracovního života po zdravé stárnutí, technologické inovace, dlouhodobou
péči.
Deskriptory: EU, stárnutí, staří, koncepce budoucí, politika sociální, politika, struktura
populace, úmrtnost, stárnutí aktivní, péče dlouhodobá
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NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY
 SIG: 6640
Statistická ročenka České republiky 2019. - 1. vydání.
Praha : Český statistický úřad, 2019. - 831 stran. - ISBN 978-80-250-2955-8.
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, demografie
 SIG: 6604
Hospodářská a sociální politika / Christiana Kliková, Igor Kotlán, a kol. - 5. vydání.
Ostrava : Vysoká škola sociálně správní, 2019. - 388 stran. - ISBN 978-80-87291-23-8.
Deskriptory: politika hospodářská, politika sociální, ČR, EU
 SIG: 6635
Cizinci v České republice 2019.
Praha : Český statistický úřad, 2019. - 232 stran. - ISBN 978-80-250-2953-4.
Deskriptory: migrace, cizinci, statistika, práce-cizinci, vzdělávání, kriminalita, ČR,
ročenky
 SIG: 6641
Rodiny se třemi a více dětmi / Věra Kuchařová, Sylva Höhne, Olga Nešporová, Jana
Paloncyová, Jana Barvíková. - 1. vydání.
Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2019. - 149 + 4 stran.
- ISBN 978-807416-344-9.
Cílem publikace je zhodnotit dosavadní dostupná data a současně přinést nové poznatky o
rodinách s více dětmi, kterých je v českém prostředí sice málo, přesto či právě proto si
zaslouží pozornost společnosti. Studie je tedy věnována základním oblastem rodinného
života rodin se třemi a více závislými dětmi. Je rozdělena do dvou samostatných částí. V
první části jsou zpracována data z Českého statistického úřadu, která přinášejí informace
o plodnosti a porodnosti se zaměřením na narození dětí vyšších pořadí. Na základě dat ze
sčítání lidu, domů a bytů 2011 je popsána základní struktura velkých rodin a jejich další
charakteristiky. Dále jsou zde představeny finanční a materiální podmínky rodin se třemi
a více dětmi z dat výběrového šetření SILC 2017.
Ve druhé části jsou prezentována zjištění nového kvantitativního a kvalitativního výzkumu
rodin se třemi a více dětmi realizovaného v roce 2018. Pozornost je zaměřena na hlavní
témata úzce související s utvářením a fungováním rodin a s výchovou dětí ve vícedětných
rodinách, především tedy na partnerství a rodičovství, finanční situaci těchto rodin a
slaďování rodinných a pracovních rolí u rodičů z velkých rodin. Opomíjeny nejsou ani vztahy
ve vícedětných rodinách, včetně vztahů mezigeneračních. Poměrně velký prostor je
poskytnut postojům rodičů z vícedětných rodin a jimi subjektivně vnímaným problémům.
Studie je výstupem první etapy dlouhodobého projektu Komplexní výzkum o situaci rodin
a seniorů (2018-2022), v jehož rámci budou postupně sledovány různé typy rodin.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_460.pdf
Deskriptory: rodičovství, rodina, příjmy-domácnosti, výdaje-domácnosti, rodina mladá,
děti, výzkum, VÚPSV, ČR
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 SIG: 6631
Self-Employment as Precarious Work : A European Perspective / Edit. Wieteke
Conen, Edit. Joop Schippers.
Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2019. - ix, 273 stran. - ISBN 978-1-78811-502-5.
Deskriptory: samostatní, podnikání soukromé, zab. sociální, práce netypická, situace
ekonomická, Mezinárodní, V. Británie, Rakousko, SRN, Nizozemí, Švédsko, EU, práce
prekérní
 SIG: 6650
Tagesmutter/Tagesvater v Rakousku / Jana Barvíková, Jana Paloncyová. - 1. vyd.
Praha : VÚPSV, v.v.i., 2018. - 189 + 4 stran. - ISBN 978-80-7416-330-2.
Tato studie byla vytvořena v rámci projektu MPSV "Podpora implementace služby péče o
děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby". Poskytuje
základní přehled o podmínkách činnosti Tagesmutter/Tagesvater v Rakousku. Na základě
zadání MPSV se věnuje především těmto dílčím oblastem: 1. legislativa, 2. povolení k
výkonu činnosti, 3. kvalifikační a další vzdělávání, 4. pracovně-právní vztahy, 5. věk a
počet dětí v péči, 6. hygienické a stavební podmínky, 7. kontrola výkonu profese a
hygienických podmínek, 8. způsob stravování dětí, 9. hlídání nemocných dětí, 10. způsob
financování. Jelikož jednotná právní úprava činnosti Tageseltern v Rakousku neexistuje a
její podmínky se stejně jako u ostatních forem denní péče o děti v jednotlivých spolkových
zemích liší, stručné obecné pasáže jsou v textu doplněny podrobnějšími informacemi o
řešení příslušné tematiky ve spolkové zemi Vídeň.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_424.pdf
Deskriptory: Rakousko, děti, zákonodárství, kvalifikace odborná, financování, zařízení
péče o děti, zařízení předškolní, VÚPSV
 SIG: 6644
Rekonstituované rodiny / Jana Paloncyová, Jana Barvíková, Sylva Höhne, Věra
Kuchařová, Olga Nešporová. - 1. vyd.
Praha : VÚPSV, v.v.i., 2019. - 161 + 4 stran. - ISBN 978-80-7416-345-6.
Publikace přináší poznatky o tzv. rekonstituovaných rodinách, neboli rodinách, kde má
alespoň jedno dítě jednoho nevlastního rodiče. Tento typ rodiny, ač se lze domnívat, že je
v realitě poměrně běžný, zcela uniká pozornosti standardní demografické statistiky i
velkých výběrových šetření v gesci Českého statistického úřadu. Studie se proto opírá o
výsledky výběrového šetření a hloubkové rozhovory se zástupci těchto rodin. V první řadě
je pozornost věnována složení těchto rodin z hlediska základních sociodemografických
charakteristik (např. zda je v roli nevlastního rodiče muž, nebo žena či oba, kolik a jak
starých dětí v rodině žije, jaké je sociálně ekonomické postavení rodičů). Dále studie přináší
vhled do každodenního fungování těchto rodin s důrazem na vztahy mezi jejich členy,
finanční situaci, slaďování pracovního a rodinného života. Představuje i životní postoje a
názory na rodinnou politiku. Cílem studie bylo poukázat na to, s čím se tyto rodiny potýkají,
kde
potřebují
pomoc
zvnějšku
a
co
se
jim
naopa
k ve společném životě daří. Tento výzkum a jeho výsledky mohou být podkladem pro
opatření sociální a rodinné politiky na úrovni státu i na regionální úrovni, ale jsou i zdrojem
informací pro samotné rekonstituované rodiny. V neposlední řadě mohou sloužit jako
východisko pro další výzkumy tohoto typu rodiny. Studie je výstupem první etapy
dlouhodobého projektu Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů (2018-2022), v jehož
rámci jsou postupně sledovány různé typy rodin.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_461.pdf
Deskriptory: ČR, rodina opakovaná, rodičovství, politika populační, příjmy, výdaje,
rodina, VÚPSV
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 SIG: 6645
Bulletin No. 12 : Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech
Evropské unie a v USA v letech 2011 - 2016 / Vlastimil Beran. - 1. vyd.
Praha : VÚPSV, v.v.i., 2019. - 59 + 4 stran. - ISBN 978-80-7416-354-8.
Monitoring nákladů práce shrnuje roztříštěná data za státy Evropské unie a i data za USA
v oblastech nákladů práce, zdanění práce ve vazbě na financování sociálního a zdravotního
zabezpečení, podílu práce na nákladech a jednotkových nákladů práce. Pro vystižení trendů
se data týkají období let 2011-2016. S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování
nákladů práce se vymezují jako zdroje aktuální a mezinárodně srovnatelná data z
Eurostatu, konkrétně statistika práce a národní účty, OECD, Státní závěrečný účet České
republiky a U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. Zpracování údajů
a propočty se opírají o metodiku certifikovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí v roce
2013 "Sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru v České republice a v
zahraničí". Dvouleté zpoždění vyplývá z termínů zpracování vstupních údajů Eurostatem a
Českým statistickým úřadem.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/np_12.pdf
Deskriptory: ČR, EU, USA, náklady práce, statistika, VÚPSV, vývoj
 SIG: 6649
Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS) / Ladislav
Rabušic, Petr Soukup, Petr Mareš. - 2., přepracované vydaní.
Brno : Masarykova univerzita, 2019. - 573 stran. - ISBN 978-80-210-9247-1.
Deskriptory: statistika, statistika-metody, statistika sociální
 SIG: 6634
Local Policies and the European Social Fund : Employment policies across
Europe / Katharina Zimmermann.
Bristol : Policy Press, 2019. - xii, 209 stran. - ISBN 978-1-4473-4651-7.
Deskriptory: politika zaměstnanosti, EU, financování, fond sociální, regiony, zab. v
nezaměstnanosti, trh práce, Francie, SRN, Itálie, Švédsko, Polsko, V. Británie, výzkum,
obce
 SIG: 6633
Parental leave and beyond : Recent international developments, current issues
and future directions / Peter Moss, Ann-Zofie Duvander, Alison Koslowski (eds.)
Bristol : Policy Press, 2019. - xiii, 377 stran. - ISBN 978-1-4473-3877-2.
Deskriptory: Mezinárodní, politika populační, dovolená mateřská, dovolená rodičovská,
rodičovství, porodnost, Španělsko, Polsko, V. Británie, Izrael, Japonsko, Čína, Mexiko,
USA, sladění pracovního a rodinného života, otcové
 SIG: 6632
Dualisation of Part-Time Work / Heidi Nicolaisen, Hanne Cecilie Kavli, Ragnhild Steen
Jensen (eds.)
Bristol : Policy Press, 2019. - xvi, 336 stran. - ISBN 978-1-4473-4860-3.
Deskriptory: zaměstnání na zkrácený úvazek, práce netypická, EU, trh práce, gender,
sladění pracovního a rodinného života, Mezinárodní, práce-matky, Španělsko, Itálie,
Dánsko, Norsko, USA, SRN, Nizozemí, Austrálie, doba pracovní
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 SIG: 6652
Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České
republiky pro roky 2014 - 2020 / Miroslava Rákoczyová, Tomáš Sirovátka, Ivana
Šimíková. - 1. vyd.
Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2019. - 71 + 5 stran. - ISBN 97880-7416-349-4.
Cílem projektu bylo provést komplexní zhodnocení vývoje v oblasti Strategie sociálního
začleňování 2014-2020 s využitím celé šíře dostupných indikátorů. Dále mezinárodní
srovnání vybraných indikátorů a specifikace pozice České republiky. Bylo provedeno
vyhodnocení vývoje podle soustavy indikátorů za roky 2010-2017. Tyto výstupy byly
využity v rámci vyhodnocení Strategie sociálního začleňování.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_462.pdf
Deskriptory: ČR, ochrana sociální, trh práce, Mezinárodní, VÚPSV, hodnocení, vyloučení
sociální, chudoba, metody, bydlení, politika sociální, integrace
 SIG: 6636
Vybrané údaje o sociálním zabezpečení za rok 2018.
Praha : Český statistický úřad, 2019. - 105 stran.
Deskriptory: ČR, zab. sociální, nemocenské, podpora při ošetřování, zab. v mateřství,
kompenzace, pohřebné, přídavky rodinné, péče lázeňská, důchody, péče sociálně
zdravotní, statistika
 SIG: 6647
Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR / Jitka Peková, Marek Jetmar, Petr Toth. - Vydání
první.
Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019. - 783 stran. - ISBN 978-80-7598-209-4.
Deskriptory: sektor veřejný, teorie, ČR, ekonomika, financování, správa veřejná
 SIG: 6646
Aktuální otázky závislé práce / Jakub Tomšej, Lucie Matějka Řehořová, Patrik
Stonjek.
Praha : Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019. - 93 stran.
- ISBN 978-80-8797-587-9.
Deskriptory: ČR, pracovní místo sdílené, trh práce, práce netypická
 SIG: 6648
Prekariát. Nová nebezpečná třída / Guy Standing. - Vydání první.
Praha : Rubato, 2018. - 295 stran. - ISBN 978-80-87705-64-3.
Deskriptory: ČR, trh práce, politika zaměstnanosti, zab. sociální, práce netypická, práce
prekérní
 SIG: 6596
Zpravodaj sociální práce č. 2/2018 : Systémová podpora sociální práce v obcích.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2018. - 46 stran. - (Č. 2/2018).
- ISBN 978-80-7421-140-9.
Deskriptory: práce sociální, obce, nouze hmotná, mimořádná okamžitá pomoc, bydlení,
vyloučení sociální, ČR
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 SIG: 6597
Zpravodaj sociální práce č. 3/2018 : Systémová podpora sociální práce v obcích.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2018. - 54 stran. - (Č. 3/2018).
- ISBN 978-80-7421-150-8.
Deskriptory: práce sociální, pracovníci sociální, šetření, poradenství sociální, obce, ČR
 SIG: 6598
Zpravodaj sociální práce č. 4/2019 : Systémová podpora sociální práce v obcích.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. - 42 stran. - (Č. 4/2019).
- ISBN 978-80-7421151-5.
Deskriptory: práce sociální, obce, opatrovnictví, postižení mentálně, řízení, ČR
 SIG: 6599
Zpravodaj sociální práce č. 5/2019 : Systémová podpora sociální práce v obcích.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. - 38 stran. - ISBN 978-80-7421152-2.
Deskriptory: práce sociální, obce, informace, pracovníci sociální, správa, ČR
 SIG: 6643
Zpravodaj sociální práce č. 6/2019 : Systémová podpora sociální práce v obcích.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. - 38 stran.
- ISBN 978-80-7421-182-9.
Deskriptory: práce sociální, obce, služby sociální, kvalita sociálních služeb, standardy, ČR
 SIG: 6637
Zpravodaj sociální práce č. 7/2019 : Systémová podpora sociální práce v obcích.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. - 38 stran.
- ISBN 978-80-7421-204-8.
Deskriptory: práce sociální, obce, služby sociální, bydlení sociální, konference, ochrana
sociálně-právní, ČR
 SIG: 6600
Sociální práce a krizová intervence.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2017. - 66 stran. - (Sešit sociální práce ; Č.
5/2019). - ISBN 978-80-7421-158-4.
Deskriptory: práce sociální, prevence, osoby v kritické situaci, služby sociální, postižení,
násilí v rodině, narkomani, děti týrané, ČR
 SIG: 6523/II
Informační systém o průměrném výdělku : Rok 2018. Mzdové sféra.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. - 83 stran.
Deskriptory: odměňování, mzda průměrná, klasifikace zaměstnání, mzdy, doba pracovní,
statistika, šetření, ČR
 SIG: 6524/II
Informační systém o průměrném výdělku : R : ok 2018. Platová sféra.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. - 66 stran.
Deskriptory: odměňování, mzdy, mzda průměrná, klasifikace zaměstnání, doba pracovní,
statistika, šetření, ČR
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 SIG: 6653
Precarious work : the challenge for labour law in Europe / Jeff Kenner, Izabela
Florczak, Marta Otto (eds.)
Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2019. - xvi, 264 stran.
- ISBN 978-1-78897-325-0.
Deskriptory: právo pracovní, práce netypická, práce prekérní, trh práce, vyjednávání
kolektivní, podmínky pracovní, Mezinárodní, politika sociální, V. Británie, Španělsko,
Švédsko, Slovinsko, Polsko, ČR, digitalizace
 SIG: 6654
The challenges of self-employment in Europe : status, social protection and
collective representation / Renata Semenza, Francois Pichault.
Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2019. - xvii, 233 stran.
- ISBN 978-1-78811-844-6.
Deskriptory: samostatní, právo pracovní, podmínky pracovní, zab. sociální, politika
zaměstnanosti, dialog sociální, trh práce, Mezinárodní, šetření, Belgie, Francie, SRN,
Itálie, Nizozemí, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, V. Británie
 SIG: 6656
Welfare and the welfare state : central issues now and in the future / Bent Greve.
- Second edition.
Abingdon : Routledge, 2020. - xv, 278 stran. - ISBN 978-0-367-35699-6.
Deskriptory: stát sociální, politika sociální, péče zdravotní, péče dlouhodobá, vzdělávání,
sektor veřejný, financování, trh práce, chudoba, nerovnost, koncepce budoucí,
Mezinárodní
 SIG: 6657
Routledge handbook of European welfare systems / Sonja Blum, Johanna
Kuhlmann, Klaus Schubert (eds.) - Second edition.
Abingdon : Routledge, 2020. - xxvi, 591 s., lit., tab. - ISBN 978-0-367-25915-0.
Deskriptory: politika sociální, zab. sociální, stát sociální, systém, trh práce, staří, politika
populační, péče zdravotní, reforma, EU, Mezinárodní
 SIG: 6658
Work and family policy : international comparative perspectives / Stephen Sweet.
- First published.
Abington : Routledge, 2018. - v, 114 stran. - ISBN 978-1-138-37687-8.
Deskriptory: politika populační, trh práce, práce-matky, sladění pracovního a rodinného
života, otcové, dovolená rodičovská, gender, nerovnost, Mezinárodní
 SIG: 6659
Same-sex relationships and beyond : gender matters in the EU / Katharina Boelewoelki, Angelika Fuchs (eds.) - Fully revised 3rd edition.
Cambridge : Intersentia , 2017. - xii, 248 stran. - ISBN 978-1-78068-447-5.
Deskriptory: právo rodinné, homosexuálové, děti, adopce, rodičovství, soužití nesezdané,
práva lidská, Mezinárodní, EU
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 SIG: 6660
Handbook of the politics of labour, work and employment / Gregor Gall (ed.)
Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2019. - xiii, 444 stran.
- ISBN 978-1-78471-568-7.
Deskriptory: práce obecně, politika, trh práce, zaměstnanost, zaměstnavatelé,
zaměstnanci, dialog sociální, vztahy industriální, vztahy pracovní, práce netypická,
Mezinárodní, migrace, mobilita pracovní, Mezinárodní
 SIG: 6570
Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech 1993 2018. - 1. vydání.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2019. - 77 stran, tab.
- ISBN 978-80-7421-202-4.
Deskriptory: úroveň životní, statistika, ukazatele, příjmy-domácnosti, výdaje-domácnosti,
mzda průměrná, důchod starobní, spotřeba-domácnosti, náklady životní-domácnosti,
ceny, spoření, domácnosti, minimum, chudoba, vývoj, ČR
 SIG: 6571
Development of the basic living standard indicators in the Czech republic 1993 2018. - 1. edition.
Prague : Ministry of labour and social affairs, 2019. - 77 stran, tab.
- ISBN 978-80-7421-203-1.
Deskriptory: úroveň životní, statistika, ukazatele, příjmy-domácnosti, výdaje-domácnosti,
mzda průměrná, důchod starobní, spotřeba-domácnosti, náklady životní-domácnosti,
ceny, spoření, domácnosti, minimum, chudoba, vývoj, ČR
 SIG: 6663
Projekce absolventů škol : výpočet a výsledky / Jaromíra Kotíková, Pavlína
Šťastnová. - 1. vydání.
Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2019. - 125 stran.
- ISBN 978-80-7416-350-0.
Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce je součástí připravovaného
systému predikcí potřeb trhu práce a jeho monitoringu, který propojuje národní a
regionální úroveň a jehož výsledky reflektují i specifika regionálního vývoje.
Výchozím momentem tvorby projekce absolventů škol je vývoj vzdělávacího systému v
předchozích letech a demografický vývoj. Projekce vychází z vývoj počtu nově přijímaných
žáků/studentů a absolventů základních škol, středních škol, vyšších odborných a vysokých
škol, přičemž jejich počet je závislí jak na demografickém vývoji, tak struktuře sítě škol a
struktuře
absolventů
nižších
vzdělávacích
stupňů.
Výstupy projekce absolventů škol odcházejících na trh práce jsou zpracovány na národní i
regionální úrovni podle stupně vzdělání, přičemž na národní úrovni se navíc zpracovává
projekce počtu absolventů vysokých škol odcházejících na trh práce.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_464.pdf
Deskriptory: absolventi, trh práce, potřeby pracovních sil, vzdělání dosažené, kraje,
regiony, prognózování, VÚPSV
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 SIG: 6662
Sociální podnikání v České republice: explorace (re)integračního potenciálu
eociálních podniků u marginalizovaných osob s ohledem na propuštěné z
výkonu trestu odnětí svobody / Jiří Mertl, Pavel Bareš. - 1. vydání.
Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v .v. i., 2019. - 57 stran, lit.
- ISBN 978-80-7416-347-0.
Monografie seznamuje s výsledky výzkumu realizovaného v projektu "Budoucnost práce a
nová strategie kolektivního vyjednávání v nastávající době digitalizace a revoluce
dovedností". Podobně jako u autory dříve realizovaných výzkumů přitom byla pozornost
do značné míry zaměřena na osoby se záznamem v rejstříku trestů, díky čemuž se zadání
tohoto výzkumu podstatně odlišovalo od zaměření ostatních výzkumů realizovaných v
rámci uvedeného širšího projektu.
Dříve realizované výzkumné projekty zaměřené na zaměstnávání osob se záznamem v
rejstříku trestů jasně dokladovaly existenci řady významných překážek ztěžujících
zaměstnávání těchto osob na otevřeném trhu práce. Z těchto důvodů se ukazovalo jako
žádoucí zaměřit pozornost na to, jakou roli mohou při podpoře zaměstnávání těchto osob,
respektive obecněji znevýhodněných osob hrát ekonomické subjekty, které buďto nepůsobí
na otevřeném trhu práce, nebo na otevřeném trhu práce sledují i jiné než ekonomické cíle.
Monografie se proto zaměřila na vyhodnocení role sociálních podniků při zaměstnávání
osob znevýhodněných na trhu práce. Monografie zachycuje stěžejní poznatky z praxe
týkající se sociálního podnikání v českých podmínkách a možností českých sociálních
podniků při zaměstnávání znevýhodněných osob, respektive konkrétněji při zaměstnávání
osob se záznamem v rejstříku trestů. Jsou v ní také vyjasněny některé obecnější souvislosti
jako např. vyjasnění pojmů osoba znevýhodněná na trhu práce, participace a integrace
těchto osob na otevřeném trhu práce, pojetí sociálního podnikání v Evropě a v USA,
koncept integračního sociálního podniku apod.
Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_463.pdf
Deskriptory: ekonomika sociální, osoby obtížně umístitelné, trh práce, vězni propuštění,
integrace, organizace neziskové, VÚPSV, ČR, výzkum
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