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ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNÍ DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Autentizace aneb jak se ověří moje identita vůči ČSSZ? / Marta Gryčová.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč. 51, č. 11 (2020), s. 20-24. - obr.
Způsoby přihlášení na ePortál ČSSZ. Přihlášení pomocí datové schránky. Přihlášení pomocí
NIA.
Deskriptory: ČR, zab. sociální, orgány správní, správa, e-government
Historie a současnost / Jitka Konopásková, Jana Rychtářová.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč. 51, č. 12 (2020), Speciál, s. I-XIII. obr.
Speciál o historii a současnosti mezinárodní spolupráce ČSSZ. Milníky mezinárodní spolupráce. Období před vstupem do EU a po něm. Koordinace sociálního zabezpečení. Účast
v mezinárodních organizacích. Evropské projekty.
Deskriptory: ČR, EU, zab. sociální, orgány správní, správa, styky mezinárodní, historie,
koncepce budoucí, harmonizace, organizace mezinárodní
Mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení / Juraj Puobiš.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč. 51, č. 12 (2020), Speciál s. XIII-XVII.
Informace o typech a charakteru mezinárodních smluv zajišťujících koordinaci systémů
sociálního zabezpečení.
Deskriptory: ČR, zab. sociální, dohody, styky mezinárodní, správa, orgány správní
Parametry sociálního pojištění pro rok 2021 / Jan Přib.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 68, č. 12 (2020), s. 22-28. - tab.
Nové parametry pro rok 2021. Vyměřování důchodů. Zvýšení redukčních hranic pro účely
nemocenského pojištění. Zvýšení rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění.
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
Deskriptory: ČR, zab. sociální, základ vyměřovací, zab. důchodové, zab. nemocenské,
důchody, výpočet, pojištění, pojistné, pojistné-výše, výše, samostatní

DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
Informace související s úmrtím příjemce důchodu / Gabriela Polívková.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč. 51, č. 10 (2020), s. 8-10.
Deskriptory: ČR, důchod starobní, důchody, výplata-způsob, informace
Základní modely evropských důchodových systémů jako součást koncepce sociálního zabezpečení / Martin Karim.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč. 51, č. 11 (2020), Speciál, s. III-VI.
Bismarcův model. Beveridgeův model. Severský model. Vývoj v dalších evropských státech. Dopady rozdílů jednotlivých důchodových systémů na přeshraniční migraci osob.
Deskriptory: ČR, EU, zab. důchodové, systém, pracovníci migrující
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Nové parametry důchodového pojištění pro rok 2021 a zvýšení důchodů v roce
2021 / Jan Přib.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 68, č. 12 (2020), s. 19-21.
Stanovení nových parametrů pro rok 2021. Zvýšení vyplácených důchodů. Zvýšení příplatků k důchodu.
Deskriptory: ČR, zab. důchodové, důchody, výše, důchody-zvýšení, výpočet, příplatek
sociální

NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Důležitost výše zúčtovaného příjmu ve zdravotním pojištění / Antonín Daněk.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč. 51, č. 10 (2020), s. 12-16.
Členové statutárních orgánů. Funkční požitky. Společenství vlastníků. Příjem (odměna) je
nižší než minimální mzda.
Deskriptory: pojištění zdravotní, příjmy, pojistné, informace
Jak se implementovala eNeschopenka / Petra Langová.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč. 51, č. 10 (2020), Speciál, s. VII-X.
Deskriptory: ČR, neschopnost pracovní, e-government, systém
Změna zdravotní pojišťovny / Antonín Daněk.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč. 51, č. 10 (2020), s. 19-21.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, orgány správní, informace, zaměstnanci
Úvaha nad prováděním pracovněprávních prohlídek v zahraničí / Nataša Radlová,
Anežka Petrová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 68, č. 10 (2020), s. 28-30.
Deskriptory: ČR, pracovníci v zahraničí, lékařství pracovní, zaměstnanci
Zahájení a ukončení činnosti zaměstnavatele a zdravotní pojištění / Antonín
Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 68, č. 10 (2020), s. 31-34.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, zaměstnavatelé, informace
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 68, č. 10 (2020), s. 35-38.
Neplacené volno na základě dohody. Osobní překážky v práci. Neplacené volno zaměstnance a dlouhodobý pobyt v zahraničí.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, zaměstnanci, doba pracovní, pojistné, pracovníci
v zahraničí
Aktuálně ke karanténám / Vít Hulec.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč. 51, č. 11 (2020), s. 8-9.
Tuzemské případy karantén. Případy karantény nařízené v zahraničí.
Deskriptory: ČR, zab. nemocenské, neschopnost pracovní, náhrada mzdy, pracovníci
v zahraničí

6

Význam kalendářního měsíce ve zdravotním pojištění / Antonín Daněk.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč. 51, č. 11 (2020), s. 10-14.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, osoby, pojistné, zaměstnavatelé, dohody,
samostatní, informace
Region, věk a dostupnost zdravotních služeb: případ všeobecného praktického
lékařství v Česku / Kateřina Maláková, Luděk Šídlo, Jan Bělobrádek.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - Roč. 62, č. 1 (2020), s. 14-26. - obr., tab., lit.
Byly zjištěny regionální rozdíly ve věkové struktuře lékařů VPL i obyvatelstva na úrovni
spádových regionů, přičemž při sledování regionů dle typu město vs. venkov byly prokázány větší rozdíly ve věkovém složení u lékařů (resp. jejich kapacit) než u obyvatelstva.
Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/123310408/13005320q1_1426.pdf/1cfd1235-c255-4abc-98d6-56d1e60b0870?version=1.0
Deskriptory: ČR, péče zdravotní, služby, regiony, skupiny věkové, ukazatele, zdravotníci,
statistika
Společenství vlastníků a zdravotní pojištění / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 68, č. 11 (2020), s. 15-18.
Povinnosti společenství vlastníků jako zaměstnavatele. Problematika pojistného na zdravotní pojištění je ukázána na příkladech.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, pojistné, základ vyměřovací
Souběžné činnosti pojištěnce ve zdravotním pojištění / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 68, č. 11 (2020), s. 19-22.
Postup zaměstnavatele v situacích, kdy se jedná o souběžné příjmy. Souběh zaměstnání
na základě pracovní smlouvy a dohody o pracovní činnosti. Řešení pojistného vztahu v návaznosti na dohodu o provedení práce. Souběh v případě člena statutárního orgánu. Zaměstnávání osob, za které hradí pojistné stát. Zaměstnanec je uchazečem o zaměstnání.
Rodičovská dovolená. Členství ve volební komisi. Souběh osoby bez zdanitelných příjmů
a jednodenního zaměstnání na dohodu o provedení práce. Souběh zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, příjmy, souběh, dohody, práce konané mimo
pracovní poměr
Práce v zahraničí / Antonín Daněk.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč. 51, č. 12 (2020), s. 12-14.
Problematika zdravotního pojištění u českých občanů vyjíždějících za prací do zahraničí.
Princip pojištění ve státě výkonu výdělečné činnosti. Nezaopatření rodinní příslušníci. Příhraniční pracovníci tzv. pendleři.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, pracovníci v zahraničí, pracovníci migrující
Výše záloh OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2021 / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 68, č. 12 (2020), s. 29-31.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, pojistné, pojistné-výše, samostatní, souběh,
zaměstnání vedlejší, základ vyměřovací
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Dohody a zdravotní pojištění po 1.1.2021 / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 68, č. 12 (2020), s. 32-34.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, zaměstnanci, dohody, práce konané mimo pracovní
poměr, pojistné, základ vyměřovací, výpočet
Zaměstnavatelé a potvrzení o bezdlužnosti ve zdravotním pojištění / Antonín
Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 68, č. 12 (2020), s. 35-37.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, správa, informace, zaměstnavatelé

DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ
Nová směrnice EU k rodině a zaměstnání / Ladislav Jouza.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč. 51, č. 12 (2020), s. 7-8.
K částečné harmonizaci a rovnováze plnění úkolů v zaměstnání a povinností v rodině může
přispět nová směrnice EU a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů
pečujících osob a zrušení směrnice Rady 2010/18/EU ke dni 2.8.2022. Pracovněprávní
předpisy k problematice čerpání rodičovské a otcovské dovolené.
Deskriptory: ČR, EU, zákonodárství, harmonizace, dovolená rodičovská, dovolená
otcovská, sladění pracovního a rodinného života

ÚRAZOVÉ ZABEZPEČENÍ
Odpovědnost zaměstnavatele za újmu způsobenou zaměstnanci pracovním úrazem či nemocí z povolání / Jiří Salač, Michal Dvořák.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč.68, č.10 (2020), s. 20-23.
Aktuální novelou zákoníku práce byly upraveny některé povinnosti zaměstnavatele hradit
škodu a nemajetkovou újmu. Změny se týkají zejména rozšíření okruhu os ob, které mají
nárok na tzv. jednorázové odškodnění pozůstalých, a nového způsobu odvození výše náhrady výdajů na zřízení pomníku nebo desky od průměrné mzdy.
Deskriptory: ČR, právo pracovní, úrazy pracovní, choroby z povolání, zákonodárství,
zaměstnavatelé, náhrada škody

SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Přístupy sociálních pracovníků ke strategickým dilematům ve světle Globální
definice sociální práce / Mirka Nečasová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč. 20, č. 5 (2020),
s. 41-56. - tab., lit.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, teorie, definice, výzkum, kariéra
profesionální, metody
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Reflexe role emocí v morálním rozhodování v sociální práci s ohroženými dětmi
a jejich rodinami / Kateřína Glumbíková, Jelena Petrucijová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč. 20, č. 5 (2020),
s. 57-68. - obr., lit.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, děti ohrožené, rodina ohrožená,
výzkum, morálka, etika, teorie, psychologie, psychologie osobnosti
Konceptualizace mentálního handicapu v prostředí sociální práce / Miloš Votoupal.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč. 20, č. 5 (2020),
s. 69-87. - tab., lit.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, postižení mentálně, rehabilitace,
kvalita života, teorie, výzkum
Osobnostní dispozice a odolnost sociálních pracovníků / Monika Punová.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč. 20, č. 5 (2020),
s. 88-107. - tab., obr., lit.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, psychologie osobnosti, kariéra
profesionální, kvalita sociálních služeb, teorie, šetření
Zdroje znalostí využívané sociálními pracovníky při jejich každodenní práci s klienty / Jana Havlíková.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč. 20, č. 5 (2020),
s. 108-126. - obr., tab., lit.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, VÚPSV, teorie, šetření, výzkum,
kariéra profesionální, kvalifikace odborná
Reflexe hodnot z perspektivy sociálních pracovníků / Zdeňka Dohnalová, Robert
Trbola.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč. 20, č. 5 (2020),
s. 127-139. - lit.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, VÚPSV, teorie, kariéra profesionální,
psychologie osobnosti, šetření, výzkum, etika, morálka

POSTIŽENÍ OBČANÉ
Sexualita osob s postižením a znevýhodněním / Martina Venglářová, Petr Eisner.
Praha : Portál, 2013, 208 stran.
Rec. na: HANKOVÁ Magdalena. - In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 12136204. - Roč. 20, č. 5 (2020). - s. 148-150.
Deskriptory: ČR, sexualita, postižení, postižení mentálně, staří, práva lidská
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PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY
Otazníky při posuzování ohrožení dítěte / Věra Novotná.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč. 22, č. 10 (2020), s. 1-4.
Autorka v příspěvku uvádí některé aktuální zkušenosti z praxe při ochraně před již existujícím nebo možným ohrožením dětí a poukazuje na rozdílnost názorů.
Deskriptory: ČR, děti ohrožené, ochrana sociálně-právní
Zřízení úřadu ochránce práv dětí v ČR / Zuzana Rennerová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč. 22, č. 10 (2020), s. 5-8.
Diskuse ke zřízení speciální instituce dětského ombudsmana v ČR.
Deskriptory: ČR, děti, práva lidská, ochrana sociálně-právní
Problematické aspekty právní úpravy (především veřejného) opatrovnictví (2.) /
Zbyněk Vočka.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč. 22, č. 10 (2020), s. 8-14.
Článek se věnuje kontrole opatrovníka. Kontrolní funkci má opatrovnická rada, pokud je
ustavena, dále podléhá opatrovník kontrole opatrovnického soudu (soudu, který obec jmenoval opatrovníkem). Kontrolu nad výkonem této přenesené působnosti potom rovněž vykonává krajský úřad a také veřejný ochránce práv.
Deskriptory: ČR, opatrovnictví, kontrola
Zkušenosti kurátora pro mládež s kyberkriminalitou: dítě a mobil / Jiří Kafka.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč. 22, č. 10 (2020), s. 15-19.
Deskriptory: ČR, děti, děti ohrožené, internet, kriminalita, ochrana sociálně-právní
Rodičovská odpovědnost ve světě (2.) / Romana Rogalewiczová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč. 22, č. 10 (2020), s. 19-24.
Definice a právní vymezení rodičovské odpovědnosti v islámských státech, Itálii, Kanadě,
Litvě, Maďarsku, Německu, Nizozemí, Norsku, Polsku, Portugalsku a Rakousku.
Deskriptory: Mezinárodní, Itálie, Kanada, Litva, Maďarsko, SRN, Nizozemí, Norsko,
Polsko, Portugalsko, Rakousko, rodičovství, definice, zákonodárství

SPOLEČENSKY NEPŘIZPŮSOBENÍ OBČANÉ
Síťování při práci s lidmi, kteří užívají drogy / Markéta Geregová, Markéta Čtvrtečková.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč. 20, č. 5 (2020), s. 5-22.
- obr., lit.
Článek reaguje na bariéry a překážky síťování, na které mohou pracovníci v drogových
službách narážet. Teoretický rámec pro možnost síťování zde tvoří case management jako
koordinované komplexní řešení případu a participace, která umožňuje síťování s využitím
zkušenosti zapojených lidí. Text je teorií podložená induktivní analýza charakteristik síťování na základě dvou případových studií: multiexpertní sítě a participativní sítě.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, narkomani, modelování, metody,
streetwork, teorie, narkomanie
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Faktory pomáhající a bránicí sociálnímu začleňování lidí po výkonu trestu odnětí
svobody / Igor Hendrych.
In: Sociální práce/Sociálna práca. - ISSN 1213-6204. - Roč. 20, č. 5 (2020),
s. 23-40. - lit.
Text přináší odpovědi na výzkumnou otázku: Jak působí charakteristiky institucionální podpory na inkluzivní změnu lidí po výkonu trestu odnětí svobody v Moravskoslezském kraji.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, péče postpenit., vězni, vězni
propuštění, integrace, vyloučení sociální, pomoc sociální, výzkum, šetření

CHUDÍ
Tuláctví, bezdomovectví a nárok na dávky hmotné nouze / Richard W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč. 51, č. 12 (2020), s. 9-11.
Co je příspěvek na živobytí a jak je vysoký? K čemu slouží mimořádná peněžitá pomoc?
Co vzkázal tulákům a bezdomovcům žádajícím o existenční nebo životní minimum Nejvyšší
správní soud?
Deskriptory: ČR, bezdomovci, chudí, pomoc sociální, pomoc sociální-dávky, minimum,
minimum existenční, podmínky nároku, řízení soudní, příspěvek na živobytí, mimořádná
okamžitá pomoc
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EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ
Je daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v České republice progresivní?
/ Michal Krajňák.
In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233. - Roč. 68, č. 5 (2020), s. 534-553. - obr.,
tab., lit.
Cílem článku je vyhodnotit, zda je v České republice v období let 1993 - 2018 daň z příjmů
fyzických osob ze závislé činnosti progresivní daní, tzn., zda platí, že s růstem důchodu
roste daňové zatížení poplatníka rychleji než jeho důchod. Přehled výzkumných studií
a zjištěných výsledků v oblasti výzkumu osobní důchodové daně a progresivity v České
republice a v zahraničí.
Dostupné z: https://polek.vse.cz/pdfs/pol/2020/05/03.pdf
Deskriptory: ČR, daně, daně z příjmu, vývoj, historie, redistribuce, OECD
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy / Petr Gola.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 68, č. 10 (2020), s. 45-47. - tab.
Výpočet zdanění práce. Praktický výpočet v ČR. Zdanění práce u podprůměrných a nadprůměrných mezd v zemích OECD.
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, ČR, daně z příjmu, mzdy, výše, výpočet
Stanovení lhůty pro podání přehledu OSVČ od roku 2021 / Zdenka Janecká.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč. 51, č. 11 (2020), s. 6-7. - tab.
S účinností od 1.1.2021 byla přijata novela daňového řádu, který nově stanovuje lhůtu
pro podání daňového přiznání podle toho, kdy, jak a kdo jej podává.
Deskriptory: ČR, daně z příjmu, samostatní, informace

PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY
Mateřská sankce v České republice, její vývoj a zdroje / Drahomíra Zajíčková, Miroslav Zajíček.
In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233. - Roč. 68, č. 5 (2020), s. 569-604. - obr.,
tab., lit., příl.
Matky na pracovním trhu čelí významnému znevýhodnění v důsledku mateřství, které se
projevuje mimo jiné i v rozdílu mezi příjmy matek oproti bezdětným ženám, tzv. mateřské
sankci. Cílem článku je zodpovědět na několik empirických otázek: Existuje v ČR mateřská
sankce, jaká je její velikost a vývoj v čase? Jaké je postavení ČR ve srovnání s ostatními
zeměmi? Jaké jsou zdroje mateřské sankce? Tabulky: Deskriptivní statistiky matek a bezdětných žen v letech 2006 - 2017. Čistá mateřská sankce v letech 2006 - 2017. Hrubá
mateřská sankce v letech 2006 - 2017 pro různý počet dětí. Čistá mateřská sankce
pro matky samoživitelky - rozdíl oproti matkám v úplné rodině. Čistá mateřská sankce
v Praze. Mateřská sankce u vysokoškolsky/středoškolsky vzdělaných žen. Mateřská sankce
ve veřejném/soukromém sektoru. Odhad velikosti dopadu pracovní intenzity a pracovních
zkušeností.
Dostupné z: https://polek.vse.cz/pdfs/pol/2020/05/05.pdf
Deskriptory: ČR, mzdy, matky, ženy, práce-matky, příjmy, nerovnost, gender, vývoj,
modelování, ukazatele, výzkum, statistika, vzdělání dosažené, matky osamělé, sektor
soukromý, sektor veřejný
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Dvoudenní pracovní cesty / Marie Salačová.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč. 51, č. 10 (2020), s. 17-18.
Specifický režim při výpočtu cestovních náhrad při dvoudenní pracovní cestě.
Deskriptory: ČR, náhrady cestovní, právo pracovní, informace, výpočet
Dovolená po novele zákoníku práce / Ladislav Jouza.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč. 51, č. 10 (2020), s. 22-24.
Informace o koncepčních změnách v právní úpravě dovolené, které by měly nastat po novele zákoníku práce s účinností od 1.1.2021. Týkají se zejména zaměstnanců, kteří mají
kratší pracovní dobu nebo odpracují vyšší počet hodin za směnu. Rovněž se přechází na počítání dovolené po dnech.
Deskriptory: ČR, právo pracovní, dovolená, výpočet, doba pracovní, podmínky nároku
Agenturní a kmenoví zaměstnanci - rozdíly, srovnatelnost, rovné pracovní
a mzdové podmínky / Richard W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč. 51, č. 10 (2020), s. 25-26.
Deskriptory: ČR, právo pracovní, pracovníci, zaměstnanci, agentury práce, rovnost,
podmínky pracovní, mzdy, diferenciace, podmínky zaměstnání
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU / Tereza Erényi, Jaroslav
Škubal .
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 68, č. 10 (2020), s. 10-15.
Změny, které přináší novela zákoníku práce přijatá jako zákon č. 285/2020 Sb. s účinností
30.7.2020.
Deskriptory: ČR, právo pracovní, vztahy pracovní, harmonizace, EU
Cestovní náhrady po novele zákoníku práce / Jaroslava Pfeilerová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 68, č. 10 (2020), s. 16-19.
Deskriptory: ČR, právo pracovní, náhrady cestovní, informace
Od jakého okamžiku působí u zaměstnavatele odborová organizace / Nataša
Randlová, Lucie Brázdová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 68, č. 10 (2020), s. 24-27.
Zákonná úprava. Rozsudek Nejvyššího soudu. Rozsudek Nejvyššího správního soudu.
Ke způsobům prokázání prac ovního poměru alespoň tří členů.
Deskriptory: ČR, odbory, vztahy industriální, informace, právo pracovní, řízení soudní
Stejná odměna za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty / Petr Bukovjan.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 68, č. 10 (2020), s. 48-51.
Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20.7.2020, sp. zn. 21 Cdo 3955/2018.
Deskriptory: ČR, odměňování, rovnost, nerovnost, mzdy, řízení soudní, právo pracovní
Kontrola na pracovišti po novele zákoníku práce / Ladislav Jouza.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč. 51, č. 11 (2020), s. 15-17.
Ke změnám s účinností od 30. 7. 2020, ke kterým došlo v zákoně o inspekci práce, a to
souhrnným zákonem č. 285/2020 Sb., jímž se novelizoval zákoník práce.
Deskriptory: ČR, inspekce práce, právo pracovní, kontrola, podmínky pracovní, podmínky
zaměstnání
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Může zaměstnavatel snížit mzdu? / Ladislav Jouza.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč. 51, č. 11 (2020), s. 25-27.
Deskriptory: ČR, mzdy, výše, zaměstnavatelé, zaměstnanci, vztahy pracovní, mzda
zaručená
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury / Zdenka
Studená.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 68, č. 11 (2020), s. 10-14.
Flexibilní zaměstnávání vs. flexibilní kultura. Poznatky se zaváděním home office. Definice
cílů pro změnu firemní strategie.
Deskriptory: ČR, práce z domova, flexibilita pracovní, zdroje lidské, strategie personální,
definice
Posuzování agentur práce prostřednictvím závazného stanoviska ministerstva
vnitra / Petr Seidl, Monika Pastorková.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 68, č. 11 (2020), s. 23-27.
Cílem článku je shrnutí dosavadního významu závazného stanoviska Ministerstva vnitra
z hlediska jeho funkce a dopadů, včetně aplikace příslušných ustanovení dotčenými správními orgány.
Deskriptory: ČR, agentury práce, orgány správní, zprostředkování práce, ministerstva
Nelegální práce / Jaroslav Stádník, Jeroným Dekan.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 68, č. 11 (2020), s. 28-33.
Předmětem článku je rozsudek Nejvyššího správního soudu, který se zabýval problematikou porušení povinnosti ze strany zaměstnavatele v oblasti zaměstnanosti. V rámci soudního přezkumu byly posuzovány povinnosti zaměstnavatele mít kopie dokladů prokazujících vznik základního pracovněprávního vztahu na pracovišti a povinnost neumožnit výkon
nelegální práce. V rozsudku jsou uvedeny důležité úvahy pro aplikační praxi, které zasahují
do činnosti orgánů inspekce práce při kontrole dodržování povinností zaměstnavatelů.
Deskriptory: ČR, zaměstnanost skrytá, řízení soudní, inspekce práce, kontrola
Novely zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce přijaté v souvislosti
s novelou zákoníku práce / Aleš Kalvoda.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 68, č. 11 (2020), s. 34-36.
Zákonem č. 285/2020 Sb. byla přijata poměrně rozsáhlá a dlouho očekávaná novela zákoníku práce. Tento zákon přináší i změny v některých dalších právních předpisech. Autor
se věnuje dvěma z nich - novele zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a zákona
č.251/2005 Sb., o inspekci práce.
Deskriptory: ČR, právo pracovní, zaměstnanost, zákonodárství, inspekce práce
Spořicí konto pracovní doby. Nová možnost sladění osobního a pracovního života / Michal Peškar, Ditta Hlaváčová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 68, č. 11 (2020), s. 37-40.
Vysvětlení pojmu - ani konto pracovní doby, ani nerovnoměrné rozvržení pracovní doby.
Zahraniční inspirace - účet mzdových kreditů v Německu. "Compte épargne temps"
ve Francii. Jak spořicí konta zavést pro české zaměstnance.
Deskriptory: ČR, doba pracovní, flexibilita pracovní, sladění pracovního a rodinného
života, definice, zdroje lidské
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Mzdy v ČR a u našich sousedů / Petr Gola.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 68, č. 11 (2020), s. 47-48. - tab.
Vývoj průměrné a minimální mzdy od roku 2015 v ČR, Rakousku, Německu, Polsku
a na Slovensku. Ve sledovaném období nejvíce stoupla minimální mzda v ČR. Průměrná
mzda v nominální hodnotě rychleji rostla pouze v Polsku.
Deskriptory: ČR, EU, mzda minimální, mzda průměrná, mzdy, vývoj, daně z příjmu,
výše, OECD
uložené 2424
Kolik nás může pracovat z domova? / Matěj Bajgar, Petr Janský, Marek Šedivý.
Praha : Národohospodářský ústav AV ČR, v.v. i., 2020. - 20 stran. - (IDEA anti COVID-19
# 23). - lit., obr., tab., příl.
Tato studie prezentuje odhady podílu českých pracovníků, kteří by mohli pracovat z domova, na základě detailních dat pomocí mezinárodně uznávané metodologie klasifikace profesí na základě českých dat.
Dostupné 24.11.2020 z: https://idea.cerge-ei.cz/images/COVID/IDEA_Home_office_covid-19_rijen_23.pdf
Deskriptory: ČR, Mezinárodní, práce z domova, COVID-19, kvalita pracovního života
Ochrana osobnosti zaměstnance v pracovněprávních vztazích / Ladislav Jouza.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč. 51, č. 12 (2020), s. 15-16 a 20.
Deskriptory: ČR, vztahy pracovní, údaje osobní, práva lidská, zaměstnanci, informace
Místo výkonu práce a pravidelné pracoviště v pracovní smlouvě zaměstnance /
Marie Salačová.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč. 51, č. 12 (2020), s. 17-18.
Z hlediska poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách (tuzemských i zahranič ních) zaměstnanců je nejvýznamnější místo výkonu práce a pravidelné pracoviště určené
zaměstnavatelem pro všechny zaměstnance v jejich pracovních smlouvách. Vysvětlení některých nejasností v této otázce.
Deskriptory: ČR, náhrady cestovní, právo pracovní, podmínky nároku, dohody
Genderové nerovnosti ve společném podnikání partnerů v České a Slovenské republice / Marie Pospíšilová, Nancy Jurik, Alena Křížková, Gray Cavender.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288. - Roč. 56,
č. 5 (2020), s. 571-598. - tab., lit.
Článek se věnuje dosud málo zkoumaným zkušenostem spolupodnikajících partnerů v postsocialistických státech střední Evropy s důrazem na kontextuální zakotvenost konstrukce
podnikatelských rolí. Upozorňuje na zdánlivou genderovou neutralitu argumentů ospravedlňujících podnikatelské role a zakotvenost konstrukce rolí v rodinném prostředí. Poukazuje na to, jak je feminita (a maskulinita) v maskulinní oblasti podnikání vytvářena a přidává dosud málo zkoumanou perspektivu její proměny v průběhu životní dráhy.
Dostupné z: https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2020/05/01.pdf
Deskriptory: ČR, SR, podnikání soukromé, gender, nerovnost, šetření, výzkum, muži,
ženy, sociologie, matky, samostatní, dráhy životní, sladění pracovního a rodinného
života, flexibilita pracovní
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Dovolená od 1.1.2021 aneb (skoro) všechno je jinak / Dominik Bruha.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 68, č. 12 (2020), s. 11-18.
Cílem článku je na konkrétních příkladech ukázat praktické dopady změn i některá výkladová úskalí související s novou právní úpravou dovolené od 1.1.2021. Shrnutí koncepčních
změn v oblasti dovolené. Převádění dovolené. Čerpání dovolené v den svátku. Dovolená
za kalendářní rok. Poměrná část dovolené za kalendářní rok. Poměrná část dovolené za kalendářní rok vyšší než celoroční výměra. Změny v průběhu roku. Nový způsob zápočt u
překážek. Dodatková dovolená.
Deskriptory: ČR, dovolená, podmínky nároku, informace, právo pracovní
Mimořádné výkladové stanovisko Výboru a Kolegia expertů AKV / Bořivoj Šubrt.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 68, č. 12 (2020), s. 47-48.
Právní povaha mimořádných odměn ve zdravotnictví v souvislosti s COVID-19.
Deskriptory: ČR, vyjednávání kolektivní, odměňování, zdravotníci, COVID-19,
zdravotnictví, situace mimořádná
Čtvrtá průmyslová revoluce a koronavirová pandemie mění svět / Petr Víšek.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč. 14, č. 4 (2020), s. 2-5.
Úvaha o dopadech 4. průmyslové revoluce spojené s koronavirovou pandemií na povahu
práce, pracovněprávních vztahů a sociální polarizaci společnosti.
Dostupné z: https://www.vupsv.cz/download/forum-socialni-politiky-42020/?wpdmdl=8866&refresh=5ff456cfde07a1609848527
Deskriptory: ČR, globalizac e, trh práce, digitalizace, COVID-19, vztahy pracovní, kvalita
pracovního života, spravedlnost sociální, VÚPSV, automatizace, potřeby pracovních sil
Požadavky českého průmyslu na pracovníky v podmínkách Průmyslu 4.0 / Michal
Janíčko, Filip Klicnar, Patrik Budský, Petr Weisser.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč. 14, č. 4 (2020), s. 6-14. - obr.,
tab., lit.
Článek se zabývá dopady automatizace na rozsah a obsah lidské práce ve zpracovatelském
průmyslu na základě šetření v roce 2019, kterého se zúčastnilo 273 českých průmyslových
firem.
Dostupné z: https://www.vupsv.cz/download/forum-socialni-politiky-42020/?wpdmdl=8866&refresh=5ff456cfde07a1609848527
Deskriptory: ČR, trh práce, digitalizace, automatizace, COVID-19, zaměstnanost,
kvalifikace odborná, koncepce budoucí, šetření, výzkum, průmysl, potřeby pracovních sil
Postoj vedení strojírenských podniků v Plzeňském kraji k pracovní síle v kontextu zavádění Průmyslu 4.0 / František Kalvas, Jan Váně, Josef Basl.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč. 14, č. 4 (2020), s. 15-21. obr., lit.
V článku autoři zkoumají postoj vedení strojírenských podniků v Plzeňském kraji k pracovní
síle a pokouší se odhadnout, do jaké míry nástup Průmyslu 4.0 (P4.0) ohrožuje řadové
zaměstnance. Volí metodu případové studie a realizují census středních a velkých podniků
v tradičně průmyslovém regionu.
Dostupné z: https://www.vupsv.cz/download/forum-socialni-politiky-42020/?wpdmdl=8866&refresh=5ff456cfde07a1609848527
Deskriptory: ČR, digitalizace, automatizace, průmysl, zdroje lidské, potřeby pracovních
sil, trh práce, zaměstnanost, kraje, šetření, výzkum
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Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo změna srovnatelná s průmyslovou revolucí? /
Radim Valenčík, Pavel Sedláček.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč. 14, č. 4 (2020), s. 22-27. obr., lit.
K problematice Čtvrté průmyslové revoluce a některým jejím atributům (digitalizace,
umělá inteligence, kontinuální robotizace apod.) je dle autorů nutno přistupovat jako ke
změně srovnatelné s průmyslovou revolucí. V článku je uvedením konkrétních faktů a jejich
analýzou doloženo, že nejde jen o další fázi průmyslové revoluce, ale o zrod nového dominantního sektoru, kterým se stává odvětví produktivních služeb, tj. služeb přispívajících
k nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu.
Dostupné z: https://www.vupsv.cz/download/forum-socialni-politiky-42020/?wpdmdl=8866&refresh=5ff456c fde07a1609848527
Deskriptory: ČR, automatizace, digitalizace, průmysl, koncepce budoucí, zdroje lidské,
potřeby pracovních sil, kvalifikace odborná
Čtvrtá průmyslová revoluce, trh práce a covid-19 / Arno Kraus, Petr Víšek.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč. 14, č. 4 (2020), s. 27-30. - lit.
Článek přináší první poznatky z výzkumného úkolu "Komplexní řešení dopadů procesů digitalizace a automatizace na trh práce a konsekventně do oblasti sociální a vzdělávání".
Zároveň se snaží zohlednit dopady koronavirové pandemie.
Dostupné z: https://www.vupsv.cz/download/forum-socialni-politiky-42020/?wpdmdl=8866&refresh=5ff456cfde07a1609848527
Deskriptory: ČR, automatizace, digitalizace, průmysl, COVID-19, trh práce, zdroje lidské,
zaměstnanost, potřeby pracovních sil, spravedlnost sociální, společnost, VÚPSV, výzkum
Je Etapa 4.0 více hrozbou, nebo příležitostí? / Petr Šafařík.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč. 14, č. 4 (2020), s. 30-33.
Obsáhlý rozhovor s ekonomem Jaroslavem Šulcem - někdejším poradcem předsedů Českomoravské konfederace odborových svazů, premiéra a předsedy Senátu - pojednává o koncepci "Iniciativa Průmysl 4.0" a o sociálněpolitických dopadech digitalizace ekonomiky.
Rozhovor se zabývá také přístupem německého Fraunhoferova institutu k Průmyslu 4.0
a přináší i ohlédnutí za staršími českými/československými tradicemi promýšlení vědeckotechnických změn a jejich důsledků.
Dostupné z: https://www.vupsv.cz/download/forum-socialni-politiky-42020/?wpdmdl=8866&refresh=5ff456cfde07a1609848527
Deskriptory: ČR, digitalizace, automatizace, průmysl, trh práce, společnost, ekonomika

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK
Výběr zaměstnanců. Jak, proč a na co se uchazečů ptát / Jan Urban.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 68, č. 10 (2020), s. 39-44.
Deskriptory: ČR, strategie personální, získávání a výběr pracovníků, metody, řízení
personální
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Odvolání z vedoucího pracovního místa / Richard W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč. 51, č. 11 (2020), s. 28-32.
S účinností od 30.7.2020 již nelze sjednávat dohody o odvolatelnosti s vedoucím zaměstnancem, který neřídí žádné další jemu podřízené vedoucí zaměstnance, čili s vedoucím
zaměstnancem na nejnižším stupni řízení (vedení). Postup po odvolání z vedoucího pracovního místa nebo vzdání se ho zaměstnancem. Pravidla dohod o odvolatelnosti. Explicitní
vymezení vedoucích pracovních míst, u nichž lze sjednat odvolatelnost.
Deskriptory: ČR, právo pracovní, manažeři, ukončení zaměstnání, dohody, říze ní
personální
Pracovní výkon zaměstnanců a faktory, které ho ovlivňují / Lenka Farkačová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 68, č. 11 (2020), s. 41-46.
Deskriptory: ČR, podmínky pracovní, kvalita pracovního života, uspokojení z práce,
produktivita práce, péče o pracovníky, motivace, strategie personální, organizace práce
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru / Petr
Bukovjan.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 68, č. 11 (2020), s. 49-52.
Rozvázání pracovního poměru s odborovým funkcionářem. Z rozsudku Nejvyššího soudu
ze dne 22.9.2020, sp. zn. 21 Cdo 778/2020.
Deskriptory: ČR, ukončení zaměstnání, právo pracovní, odbory, řízení soudní, pracovníci
uvolňovaní
Kdy přesně končí pracovní poměr (a jaké to má důsledky)? / Richard W. Fetter.
In: Národní pojištění. - ISSN 0323-2395. - Roč. 51, č. 12 (2020), s. 5-6.
Řešení sporného případu Nejvyšším soudem ČR v rozsudku spis. zn. 21 Cdo 3103/2018
ze dne 25.6.2019.
Deskriptory: ČR, ukončení zaměstnání, právo pracovní, dohody, řízení soudní
Umění sebereflexe aneb jak nesednout sám sobě na lep / Jan Urban.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 68, č. 12 (2020), s. 38-43.
Článek se zabývá tím, jak čelit představám, kterými nás naše mysl občas šálí, a ve svých
důsledcích škodí.
Deskriptory: ČR, řízení personální, zdroje lidské, motivace, zaměstnanci, uspokojení
z práce, kvalita pracovního života
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance / Petr Bukovjan.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 68, č. 12 (2020), s. 44-46.
Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20.10.2020, sp. zn. 21 Cdo 2441/2020.
Deskriptory: ČR, ukončení zaměstnání, pracovníci uvolňovaní, řízení soudní
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OBYVATELSTVO, MIGRACE
Regionální diferenciace plodnosti podle typologie venkova / Oldřich Hašek.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - Roč. 62, č. 1 (2020), s. 3-13. - obr., tab., lit.
Cílem příspěvku bylo zjistit, jak se projevuje typologie venkovských regionů na regionální
diferenciaci plodnosti v Česku. Jako hlavní problém se ukázal samotný výběr vhodné regionální typologie vzhledem ke množství různých zcela odlišných přístupů jeho v ymezení.
Na základě diskuse literatury byla vybrána třídění vzniklá přímo za účelem diverzifikace
venkovského prostoru ČR. Konkrétně z roku 2010 Typologie venkovského prostoru Česka
(Třídění 2010) a z roku 2019 nová Typologie nemetropolitních oblastí České republiky (Třídění 2019).
Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/123310408/13005320q1_0313.pdf/0eb03378-cc50-4c3a-84d2-e044c4714c68?version=1.0
Deskriptory: ČR, porodnost, plánování rodiny, regiony, obce, demografie, statistika,
ukazatele, diferenciace
Vyšetřenost údajů o dojížďce ve sčítání lidu v roce 2011 a jejich rekonsktrukce
pomocí metody Jaro-Winkler / Robert Šanda.
In: Demografie. - ISSN 0011-8265. - Roč. 62, č. 1 (2020), s. 27-42. - obr., tab., lit.
Hlavním cílem studie bylo identifikovat příčiny nízké vyšetřenosti údajů o dojížďce do zaměstnání/školy ve sčítání 2011 a rámcově navrhnout některé možné způsoby, jak zjištěným problémům předejít v příštím cenzu.
Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/123310408/13005320q1_2742.pdf/399b6564-3ec2-472b-9aae-11d2bcaa8d53?version=1.0
Deskriptory: ČR, sčítání lidu, ukazatele, dojížďka do zaměstnání, statistika, demografie

RŮZNÉ
Z výsledků výzkumné činnosti VÚPSV, v. v. i., v roce 2019.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč. 14, č. 4 (2020), Příloha s. I-XX.
Shrnutí hlavních poznatků získaných při řešení jednotlivých výzkumných záměrů. Výzkum
vycházel z dokumentu "Plán výzkumné činnosti VÚPSV, v. v. i., na rok 2019", který je
zaměřen na řešení aktuálních otázek vývoje sociálního systému v České republice s přihlédnutím k prioritám vedení Ministerstva práce a sociálních věcí v tomto období. Východiskem loňské vědeckovýzkumné činnosti byla rovněž "Dlouhodobá koncepce rozvoje VÚPSV,
v. v. i., v letech 2018 - 2022".
Dostupné z: https://www.vupsv.cz/download/forum-socialni-politiky-42020/?wpdmdl=8866&refresh=5ff456cfde07a1609848527
Deskriptory: ČR, VÚPSV, věda, výzkum, projekty, politika sociální, rozvoj sociální, služby
sociální, trh práce, politika zaměstnanosti, politika populační, rodina, dialog sociální,
vztahy industriální, sociologie
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ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ POLITIKA
Unravelling deservingness: Which criteria do people use to judge the relative
deservingness of welfare target groups? A vignette-based focus group study
[Rozluštění zasloužilosti: Jaká kritéria používají lidé k posouzení rela tivní zasloužilosti cílových skupin sociální politiky? Studie vinětové cílové skupiny] /
Jan-Ocko Heuer, Katharina Zimmermann.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč. 30, č. 4 (2020),
s. 389-403. - lit., tab.
Předchozí výzkum naznač uje, že evropští občané sdílejí konzistentní postoje k relativní
zasloužilosti různých cílových skupin sociální politiky, jako je vnímání starších lidí jako nejvíce zasloužených, nezaměstnaných jako méně zasloužených a imigrantů jako nejméně
zasloužených. Přesto není jasné, jaká kritéria lidé při těchto úsudcích používají. V tomto
článku zkoumáme důvody, které stojí za posouzením zasloužilosti. Analyzujeme, jak čtyři
fokusní skupiny - ze střední třídy, dělnické třídy, mladých lidí a starších lidí - diskutují
a hodnotí různé viněty představující cílové skupiny sociální politiky.
Deskriptory: SRN, politika sociální, šetření
Public attitudes towards a European minimum income benefit: How (perceived)
welfare state performance and expectations shape popular support [Postoje veřejnosti k evropské dávce minimálního příjmu: Jak (vnímané) výsledky a očekávání sociálního státu formují podporu veřejnosti] / Sharon Baute, Bart Meuleman.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč. 30, č. 4 (2020),
s. 404-420. - lit., obr., tab.
Ekonomická krize a nerovná míra dopadu na členské státy EU podnítily diskusi o tom, zda
by EU měla převzít odpovědnost za životní úroveň evropských občanů. Tento článek přispívá k této debatě tím, že poprvé zkoumá veřejnou podporu celoevropskému systému dávky
minimálního příjmu. Na základě analýzy údajů z Evropského sociálního průzkumu 2016
naše výsledky ukazují, že rozdílné národní zkušenosti a očekávání mají zásadní význam
pro pochopení toho, proč jsou Evropané v implement aci takového systému dávek široce
rozděleni.
Deskriptory: EU, politika sociální, integrace evropská, příjem minimální, šetření, mínění
veřejné
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Marshall revisited: EU social policy from a social-rights perspective [Marshall se
vrátil: sociální politika EU z pohledu sociálních práv] / Stefanie Börner.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč. 30, č. 4 (2020),
s. 421-435. - lit.
Společný právní a ekonomický rámec EU přeměnil obrovské sociálně-ekonomické rozdíly
v Evropě na virulentní problémy sociální nerovnosti - problémy, které se snaží řešit v rámci
svých omezených zdrojů. Článek bere jako výchozí bod sebe vyjádřený sociální závazek
EU a analyzuje její přístupy k sociální politice z pohledu sociálních práv. Nejprve pojednává
o tom, proč Marshallův koncept sociálního občanství poskytuje užitečný analytický nástroj
k hodnocení dosud přijatých sociálních politik na evropské úrovni, a poté prezentuje institucionální analýzu čtyř hlavních činností sociální politiky EU: harmonizace, financování,
koordinace a spolupráce. Tato analýza se zaměřuje na horizontální a vertikální vztahy a adresáty těchto politik, aby bylo možné určit, jak tyto politiky odpovídají standardům sociálních práv. Zjištění poukazují na špatný vývoj nadnárodního sociálního občanství vzhledem
ke zvláštní povaze sociálních politik EU. Jediné sociální práva, která existují na evropské
úrovni, jsou v oblasti koordinace sociálního zabezpečení. A dokonce i ta se vyznačují dvojitou selektivitou.
Deskriptory: EU, politika sociální, integrace evropská, práva sociální, nerovnost
What will ‘taking back control’ mean for social policy in the UK? Brexit, public
services and social rights [Co bude znamenat "zpětné převzetí kontroly" pro sociální politiku ve Velké Británii? Brexit, veřejné služby a sociální práva] / Kitty
Stewart, Kerris Cooper, Isabel Shutes.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč. 30, č. 4 (2020),
s. 509-517. - lit.
I když sociální politika spadá převážně pod národní než EU jurisdikci, existuje přesto mnoho
způsobů, jak jsou sociální politika a sociální výsledky v členských státech EU ovlivněny
členstvím v EU. Tento příspěvek vychází ze stávajících důkazů a analýz, aby posoudil důsledky Brexitu pro sociální politiku Spojeného království. Zaměřuje se převážně na důsledky závazku britské vlády "převzít zpět kontrolu" nad penězi, hranicemi a zákony. Závěr
je takový, že Brexit bude mít pravděpodobně negativní dopady na kvalitu veřejných služeb
a zejména pro některé skupiny na sociální práva a že tyto dopady budou pravděpodobně
větší, čím vzdálenější budou budoucí obchodování a širší vztahy mezi Spojeným královstvím a EU27.
Deskriptory: V. Británie, EU, politika sociální, stát sociální, práva sociální, služby
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uložené 2426
Access to care services: Early childhood education and care, healthcare and
long-term care [Přístup ke službám péče: Předškolní vzdělávání a péče, zdravotní péče a dlouhodobá péče ] / Hans Dubois, Tadas Leončikas, Daniel Molinuevo,
Martina Campajola.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020.
Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2020. 79 stran. - (RESEARCH REPORT). - lit., obr., tab. - ISBN 978-92-897-2108-0.
Právo na přístup ke kvalitním pečovatelským službám je zdůrazněno v evropském pilíři
sociálních práv. Tato zpráva se zaměřuje na tři služby péče: předškolní vzdělávání a péči
(ECEC), zdravotní péči a dlouhodobou péči. Ukázalo se, že přístup k těmto službám přispívá
ke snižování nerovností v průběhu celého životního cyklu a k dosažení rovnosti žen a osob
se zdravotním postižením. Zpráva čerpá ze vstupů ze sítě korespondentů Eurofoundu
a vlastního výzkumu Eurofoundu a předkládá přehled současné situace v různých členských státech EU, Norsku a Velké Británii, nastiňuje překážky při využívání služeb péče
a rozdíly v otázkách přístupu mezi skupinami obyvatel. Zvláštní pozornost věnuje třem oblastem, které mají potenciál zlepšit přístup ke službám: předškolní péče pro děti se zdravotním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami, e-zdravotní péče a respitní péče.
Dostupné 26.11.2020 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/access-to-care-services-early-childhood-education-and-care-healthcare-and-long-term-care
(Published: 08/10/2020).
Deskriptory: EU, Norsko, V. Británie, služby, služby sociální, kvalita života, práva
sociální, zařízení péče o děti, zařízení předškolní, děti, postižení-děti, péče zdravotní,
COVID-19, e-government, péče dlouhodobá, ochrana sociální
uložené 2431
Upward convergence in the EU: Definition, measurement and trends [Vzestupná
konvergence v EU: Definice, měření a trendy] / Massimiliano Mascherini.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020.
Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2020. 11 stran. - (AD HOC REPORT). - lit., obr. - ISBN 978-92-897-2120-2.
Nerovnoměrný dopad ekonomické krize v letech 2008 - 2013 na členské státy přinesl vzestupnou konvergenci do popředí politických debat EU. Důraz byl kladen na orientování
sociální politiky tak, aby se EU vrátila na správnou cestu, jak je uvedeno v evropském pilíři
sociálních práv. Význam pojmu byl však nejasný. Eurofound tuto mezeru vyplnil a definoval
vzestupnou konvergenci jako zlepšení výkonu spolu se snížením rozdílů mezi členskými
státy v daném socioekonomickém ukazateli. Vezmeme-li tuto definici jako výchozí bod,
tato zpráva ilustruje různé způsoby, jakými se obvykle vzestupná konvergence měří. Rovněž shrnuje konvergenční vzorce v šesti důležitých socioekonomických ukazatelích za deset let (od začátku hospodářské krize až po vrchol oživení). Analýza zjistila, že vzestupné
konvergenční vzorce jsou nestabilní a že členské státy musí posílit svoji odolnost v oblastech hospodářské a sociální politiky, aby dosáhly udržitelné vzestupné konvergence.
Dostupné 1.12.2020 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2020/upward-convergence-in-the-eu-definition-measurement-and-trends
(Published: 30/09/2020).
Deskriptory: EU, práva sociální, situace ekonomická, situace sociální, ukazatele, politika
sociální, mzdy, příjmy, zaměstnanost, nezaměstnanost
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Social protection and revenue collection: How they can jointly contribute
to strengthening social cohesion [Sociální ochrana a výběr daní: Jak mohou společně přispět k posílení sociální soudržnosti] / Francesco Burchi, Armin von Schiller,
Christoph Strupat.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč. 73, č. 3 (2020),
s. 13-32. - lit., obr. - Zvláštní vydání: Sociální zabezpečení, inkluzivní růst a sociální
soudržnost.
Sociální ochrana a výběr daní jsou často považovány za potenciální hnací síly sociální soudržnosti. Článek se připojuje k této debatě a poskytuje tři hlavní příspěvky. 1) Pečlivě
diskutuje o konceptu sociální soudržnosti a podporuje jednu konkrétní definici. 2) Navrhuje
použít koncept "fiskální smlouvy" jako klíčových teoretických objektivů k pochopení často
opomíjených potenciálních společných efektů politik sociální ochrany a výběru daní na sociální soudržnost. 3) Ilustruje tři hlavní mechanismy, jejichž prostřednictvím mohou mít
tyto politiky pozitivní nebo negativní dopady na různé komponenty sociální soudržnosti,
a zdůrazňuje jejich význam pro úvahy tvůrců politik.
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/issr.12243
Deskriptory: Mezinárodní, MASZ, soudržnost sociální, ochrana sociální, daně, financování
Globalizing Welfare: An Evolving Asian-European Dialogue [Globalizace blahotytu: rozvíjející se asijsko-evropský dialog] / Stein Kuhnle, Per Selle, Sven Holt.
Cheltenham : Edward Elgar, 2019. - 350 stran.
Rec. na: COUSINS Mel. - In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. Roč. 22, č. 3 (2020), s. 357-358.
Tato kniha odráží rostoucí akademický a politický zájem o globální sociální politiku a věnuje
zvláštní pozornost vývoji v zemích severní Evropy a severovýchodní Asie.
Deskriptory: Mezinárodní, Asie, EU, globalizace, politika sociální, stát sociální, styky
mezinárodní
Welfare sanctions and the right to a subsistence minimum: A troubled marriage
[Sociální sankce a právo na životní minimum: Problémové manželství] / Valery
Gantchev.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč. 22, č. 3 (2020),
s. 257-272. - lit.
Článek zkoumá koexistenci sociální sankce a práva na životní minimum na základě zkoumání posledního vývoje německého práva sociální pomoci a jeho zařazení do širšího mezinárodního právního kontextu. V listopadu 2019 německý ústavní soud prohlásil velkou část
platného režimu za protiústavní, protože porušil základní právo na garantované životní
minimum. Druhá část článku provádí obdobné zkoumání mezinárodního lidského práva
na sociální pomoc a příslušné judikatury mezinárodních kontrolních orgánů. Ve třetí části
je provedena komparativní právní analýza, která zdůrazňuje podobnosti německého a mezinárodního právního přístupu k minimální sociální ochraně a sociálním sankcím. V závěru
je konstatováno, že sociální sankce a právo na životní minimum mohou existovat pouze
za podmínky, že státy respektují absolutní povahu minimální sociální ochrany a sladí přijatá
opatření s primárním cílem sociální pomoci: reintegrace a sociální začlenění.
Deskriptory: SRN, stát sociální, pomoc sociální, ochrana sociální, minimum, minimum
existenční, řízení soudní, vyloučení sociální
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SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Introduction: Social security, inclusive growth and social cohesion [Úvod: Sociální zabezpečení, inkluzivní růst a sociální soudržnost] / Roddy Mckinnon.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč. 73, č. 3 (2020),
s. 5-12. - lit. - Zvláštní vydání: Sociální zabezpečení, inkluzivní růst a sociální soudržnost.
Toto zvláštní vydání se selektivně zabývá vztahem spojujícím systémy sociálního zabezpečení, inkluzivní růst a sociální soudržnost. Inkluzivní růst a sociální soudržnost jsou považovány za politické účelné a nezbytné cíle pro národní ekonomiky. Požadavek jejich dosažení
odráží politický pragmatismus, "sociální smlouvu", stejně jako závazek k širšímu emancipačnímu cíli sociální spravedlnosti. Mezinárodní asociace sociálního zabezpečení (ISSA)
tato tvrzení často parafrázovala, aby tvrdila, že "nemůže existovat sociální spravedlnost
bez sociálního zabezpečení". Pokrok dosažený při realizaci cílů inkluzivního růstu a sociální
soudržnosti by samozřejmě měl být stejně prospěšný i pro adekvátnost, udržitelnost a pokrytí systémů sociálního zabezpečení. Cílem tohoto zvláštního čísla je odhalit a lépe porozumět povaze tohoto vztahu.
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/issr.12242
Deskriptory: Mezinárodní, MASZ, zab. sociální, systém, rozvoj sociální, soudržnost
sociální, spravedlnost sociální
Reinvigorating the social contract and strengthening social cohesion: Social protection responses to COVID‐19 [Oživení sociální smlouvy a posílení sociální
soudržnosti: Reakce sociální ochrany na COVID‐19] / Shahra Razavi, Christina
Behrendt, Mira Bierbaum, Ian Orton, Lou Tessier.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč. 73, č. 3 (2020),
s. 55-80. - lit. - Zvláštní vydání: Sociální zabezpečení, inkluzivní růst a sociální soudržnost.
Pandemie COVID‐19 odhalila zranitelnost těch, na které se nedostatečně vztahuje sociální
ochrana ve více či méně rozvinutých zemích, a prohloubila křehkost sociální smlouvy, která
byla již v mnoha zemích pod tlakem. Slabá sociální smlouva v kontextu výjimečné krize
představuje velmi reálné riziko pro sociální soudržnost. Mnoho států se nicméně znovu
potvrdilo jako garant práv díky ochraně veřejného zdraví a příjmů. Udržováním těchto opatření bude podporováno hospodářské oživení, které pomůže minimalizovat rizika, která
mohou oslabit sociální soudržnost. Toto je však rychle se rozvíjející, ze své podstaty nestabilní a vleklá krize. Sociální ochrana stojí v kritickém bodě. Bude nutné přijmout rozhodná
politická opatření k posílení systémů sociální ochrany, včetně minimálních úrovní jako jednoho ze základních kamenů obnovené sociální smlouvy.
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/issr.12245
Deskriptory: Mezinárodní, MASZ, ochrana sociální, zab. sociální, systém, péče zdravotní,
soudržnost sociální, trh práce, COVID-19
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China’s social security response to COVID‐19: Wider lessons learnt for social
security’s contribution to social cohesion and inclusive economic development
[Reakce čínského sociálního zabezpečení na COVID‐19: Širší ponaučení pro příspěvek sociálního zabezpečení k sociální soudržnosti a inkluzivnímu ekonomickému rozvoji] / Xiaoyan Qian.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč. 73, č. 3 (2020),
s. 81-100. - lit., obr. - Zvláštní vydání: Sociální zabezpečení, inkluzivní růst a sociální
soudržnost.
Čína přijala řadu zvláštních opatření sociálního zabezpečení v reakci na šíření viru COVID‐
19, aby zmírnila negativní sociální a ekonomické dopady pandemie. Opatření zahrnují snížení, osvobození a odložení příspěvků na soc iální zabezpečení pro zaměstnavatele, rozšíření pokrytí dávek pro zaměstnance a poskytování přístupnějších e -služeb sociálními pojišťovnami. Článek poukazuje na to, že předběžné posouzení těchto opatření naznačuje, že
hrála klíčovou roli při podpoře sociální soudržnosti a stabilizaci ekonomiky. Článek kriticky
srovnává opatření přijatá v Číně s opatřeními jiných zemí a identifikuje, jak by se Čína
mohla poučit z mezinárodní praxe a zkušeností. A konečně, a na základě nedávných čínských zkušeností, článek prezentuje návrhy, které se snaží zlepšit dlouhodobější příspěvek
čínského systému sociálního zabezpečení k realizaci cílů sociální soudržnosti a inkluzivního
ekonomického rozvoje.
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/issr.12246
Deskriptory: Čína, Mezinárodní, MASZ, zab. sociální, správa, rozvoj sociální, soudržnost
sociální, COVID-19
Continuity and Change in the Welfare State: Social Security in the Republic
of Ireland [Kontinuita a změna v sociálním státě: sociální zabezpečení v Irské
republice] / Anthony Mccashin.
Switzerland : Palgrave Macmillan, 2019. - 282 stran.
Rec. na: FITZPATRICK Ciara. - In: European Journal of Social Security. - ISSN 13882627. - Roč. 22, č. 3 (2020). - s. 361-363.
Detailní obrázek o vývoji systému sociálního zabezpečení v Irsku v letech 1981 - 2016.
Deskriptory: Irsko, stát sociální, zab. sociální, ochrana sociální, vývoj, historie
Overview of recent cases before the Court of Justice of the European Union
(February 2020 - June 2020) [Přehled nedávných případů projednávaných
před Soudním dvorem Evropské unie (únor 2020 - červen 2020)] / Pauline Melin.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč. 22, č. 3 (2020),
s. 327-332.
Deskriptory: EU, zab. sociální, zákonodárství, řízení soudní, pracovníci migrující, zab.
nemocenské, zab. důchodové, důchod starobní, podmínky nároku
Disproportionate refusal to grant a disability pension violates the right to protection of property - Grobelny v. Poland [Nepřiměřené odmítnutí přiznat invalidní důchod porušuje právo na ochranu majetku - Grobelny v. Polsko] / Marcin
Wujczyk.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč. 22, č. 3 (2020),
s. 333-337.
Analýza případu projednávaného před Evropským soudem pro lidská práva ze dne
5.3.2020.
Deskriptory: EU, zab. sociální, důchod invalidní, postižení, práva lidská, řízení soudní,
dávky, podmínky nároku
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DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
uložené 2423
Pension Markets in Focus 2020 [Zaostřeno na penzijní trhy 2020].
Paris : OECD, 2020. - 60 stran. - lit., obr., tab., příl.
Každoročně publikovaná zpráva podává přehled o soukromých penzijních systémech a zachycuje nejnovější vývoj v 87 zemích. Posuzuje výši aktiv ve fondových a soukromých
penzijních programech, popisuje způsob, jakým jsou tato aktiva investována na finančních
trzích, a zkoumá, jakým způsobem byly investice provedeny, a to jak v uplynulém roce,
tak v posledním desetiletí. Poskytuje přesné, komplexní, porovnatelné a aktuální statistiky,
které pomáhají tvůrcům politik, regulátorům a účastníkům trhu měřit, porovnávat a vyhodnocovat programové vývoje a zkušenosti zemí po celém světě.
Dostupné 11.11.2020 z: https://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Pension-Markets-in-Focus-2020.pdf
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, zab. důchodové, pojištění soukromé, spoření, fondy,
fond penzijní, financování, ukazatele, statistika
uložené 2441
OECD Reviews of Pension Systems: Czech Republic [OECD přezkoumání důchodových systémů: Česká republika].
Paris : OECD Publishing, 2020. - 153 stran. - (OECD Reviews of Pension Systems). - lit.,
obr., tab., příl.
Tento přezkum poskytuje politická doporučení, jak zlepšit český důchodový systém, vycházející z osvědčených postupů OECD v oblasti důchodového návrhu. Podrobně popisuje český důchodový systém a identifikuje jeho silné a slabé stránky na základě mezinárodního
srovnání. Zaměřuje se na schopnost důchodového systému poskytovat odpovídající důchodový příjem finančně udržitelným způsobem. Český důchodový systém se skládá z povinného průběžného veřejného systému a dobrovolného soukromého systému. Veřejný dávkově definovaný systém má dvě hlavní složky: základní důchod založený na příspěvcích
a důchod odvozený od výdělku. Přezkum také popisuje první vrstvu sociální ochrany
ve stáří v České republice.
Deskriptory: ČR, OECD, zab. důchodové, systém, důchody, 1. pilíř, 2. pilíř, financování,
pojištění dobrovolné, staří, ochrana sociální
Disentangling annuities and transfers: The case of Greek retirement benefits
[Rozdělení anuit a transfery: Případ řeckých důchodových dávek] / Chrysa
Leventi, Manos Matsaganis.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč. 22, č. 3 (2020),
s. 287-305. - obr., tab., lit.
Cílem tohoto příspěvku je odhadnout relativní význam anuit a převodů v řeckých důchodových dávkách a posoudit jejich dopad na mezigenerační spravedlnost na zá kladě analýzy
velkého vzorku pracovníků v soukromém sektoru, kteří odešli do důchodu v roce 2008.
Doživotní důchodové dávky se počítají jak podle pravidel platných v době odchodu do důchodu, tak po snížení výdajů zavedeného v letech 2010 - 2013. Poznatky naznačují, že
u velké většiny důchodců jsou důchodové dávky silně dotovány, tj. překračují pojistně matematicky spravedlivou úroveň hrazenou ze sociálních příspěvků. Úsporné politiky tuto dotaci snížily, ale nevyloučily.
Deskriptory: Řecko, zab. důchodové, důchod starobní, sektor soukromý, poměr
náhradový, solidarita, spravedlnost sociální
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Justifying pension reforms: Comparing policy discourses in Norway and the UK
[Odůvodnění důchodových reforem: srovnání politických diskurzů v Norsku
a Velké Británii] / Patrick Ring, Rune Ervik, Tord Skogedal Lindén.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč. 22, č. 3 (2020),
s. 306-326. - obr., tab., lit.
Poslední britské a norské státní důchodové reformy odrážely kontrastní koncepci politiky
v rovnováze soukromých důchodů, úspor a státního zabezpečení. Obě země přijaly
v mnoha ohledech podobné přístupy při hledání veřejného přijetí těchto potenciálně kontroverzních reforem, přičemž používají podobný repertoár diskurzivních prvků, aby přesvědčily své obyvatelstvo o jejich logice a racionalitě. Na základě kritické analýzy vládních
politických dokumentů, projevů a parlamentních debat vyplývá, že obě země zdůrazňují
"udržitelnost" a "spravedlnost" ve stále více individualizovaném kontextu, kde jsou oba
systémy charakterizovány jako snahy jednotlivců o dosažení bezpečnosti v důchodu prostřednictvím "volby" nebo "flexibility".
Deskriptory: Norsko, V. Británie, zab. důchodové, systém, stárnutí, financování, reforma,
koncepce budoucí, poměr náhradový, pojištění soukromé, spravedlnost sociální

NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Personal politics? Healthcare policies, personal experiences and government
attitudes [Osobní politika? Politiky zdravotní péče, osobní zkušenosti a vládní
postoje] / Erik Gahner Larsen.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč. 30, č. 4 (2020),
s. 467-479. - lit., obr., tab.
Záleží na osobních zkušenostech pro postoje veřejnosti k úloze vlády? V oblasti zdravotní
péče autor tvrdí, že politiky mění význam osobních zkušeností pro vládní postoje. Konkrétně očekává, že na osobních zkušenostech méně záleží pro postoje vlády, když je zdravotní
péče financována z veřejných zdrojů, to znamená, že je kladen menší důraz na financování
zdravotní péče prostřednictvím tržních výběrů. Empiricky propojuje subjektivní a objektivní
osobní zkušenosti z programu International Social Survey s indikátory politiky na makroúrovni. Analýza poskytuje silnou podporu očekávání a přispívá k rostoucímu množství literatury, která se zajímá o základy vládních postojů v komparativní perspektivě.
Deskriptory: Mezinárodní, EU, péče zdravotní, šetření, mínění veřejné
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Healthcare funding and its relationship to equity and outcomes: A QCA analysis
of Commonwealth Fund and OECD data [Financování zdravotní péče a jeho
vztah k spravedlnosti a výsledkům: QCA analýza Commonwealth Fund a údajů
OECD] / Ian Greener.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč. 30, č. 4 (2020),
s. 480-494. - lit., obr., tab.
Tento článek zkoumá údaje OECD a Commonwealth Funding za účelem prozkoumání vztahu mezi úrovní a způsoby financování 11 různých systémů zdravotní péče na jedné straně
a celkovou spravedlností a výsledky v oblasti zdraví na straně druhé. Zjišťuje, že z dravotnické systémy s relativně vysokou úrovní dobrovolného zdravotního pojištění mají tendenci být spojeny se špatnými výsledky téměř plošně, ale systémy zdravotní péče s vyššími celkovými výdaji v kombinaci s nízkou úrovní dobrovolného pojištění nabíze jí kombinované možnosti pro dosažení vysoké spravedlnosti i vysokých výsledků. Tento článek také
zkoumá, jak lze "rozporuplné případy" použít k prozkoumání toho, jak by systémy, které
nedosahují výsledků ostatních se stejnými modely financování, mohly najít zlepšení.
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, péče zdravotní, systém, financování, výzkum

DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ
Thoughts about indexing family benefits: Are authorities permitted to apply
the Austrian indexation of family benefits? The primacy of EU law and
the right/obligation to request a ruling from the Court of Justice of the European Union [Úvahy o valorizaci rodinných dávek: Jsou orgány oprávněny používat rakouskou valorizaci rodinných dávek? Přednost práva EU a právo/povinnost požadovat rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie] / Franz Marhold,
Christoph Paul Ludvik.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč. 22, č. 3 (2020),
s. 273-286. - lit.
Zpochybnění rakouské legislativy upravující valorizaci rodinných dávek před Soudním dvorem EU.
Deskriptory: Rakousko, EU, harmonizace, přídavky rodinné, valorizace, řízení soudní,
zákonodárství, pracovníci migrující
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SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Social assistance and inclusive growth [Sociální pomoc a inkluzivní růst] /
Armando Barrientos, Daniele Malerba.
In: International Social Security Review. - ISSN 0020-871X. - Roč. 73, č. 3 (2020),
s. 33-53. - lit., tab. - Zvláštní vydání: Sociální zabezpečení, inkluzivní růst a sociální
soudržnost.
Rozšíření sociální pomoci v zemích s nízkými a středními příjmy nastoluje důležité problémy
pro inkluzivní růst. Tím hlavním aktivem skupin s nízkými příjmy je práce. Změny v kvantitě, kvalitě a alokaci práce spojené se sociální pomocí budou mít dopad na produktivní
kapacitu nízkopříjmových skupin, a tedy na inkluzivní růst. Článek přehodnocuje zjištění
uvedená v hodnocení dopadů sociální pomoci v zemích s nízkými a středními příjmy za účelem řešení tohoto problému. Většina studií testovala potenciálně nepříznivé motivační
účinky transferů na nabídku pracovních sil, ale nenašla podpůrné důkazy. Článek zdůrazňuje poznatky z této literatury o účincích sociální pomoci na akumulaci lidského kapitálu
a realokaci práce. Poukazují na závěr, že dobře navržená a dobře implementovaná sociální
pomoc přispívá k inkluzivnímu růstu.
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/issr.12244
Deskriptory: Mezinárodní, MASZ, pomoc sociální, chudoba, úroveň životní, rozvoj
sociální, příjmy nízké

STAŘÍ LIDÉ
Negotiating Ageing: Cultural Adaption to the Prospect of a Long Life [Vyjednávání o stárnutí: Kulturní přizpůsobení vyhlídce na dlouhý život] / Simon Biggs.
London - New York : Routledge, 2018. - 188 stran.
Rec. na: HONELOVÁ Michaela. - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. ISSN 0038-0288. - Roč. 56, č. 5 (2020). - s. 682-685.
Hlavní sociální, kulturní a ekonomické oblasti zabývající se stárnutím populací po celém
světě.
Dostupné z: https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2020/05/09.pdf
Deskriptory: stárnutí, gerontologie, solidarita, staří, prognózování, koncepce budoucí
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PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY
The gender gap in welfare state attitudes in Europe: The role of unpaid labour
and family policy [Genderové rozdíl v postojích sociálního státu v Evropě: Role
neplacené práce a rodinné politiky] / Mikael Goossen.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč. 30, č. 4 (2020),
s. 452-466. - lit., obr., tab.
Předchozí výzkum ukázal převládající "moderní genderový rozdíl" v sociálně -politických
postojích ve vyspělých kapitalistických ekonomikách. Ačkoli četné studie potvrdily genderové rozdíly v postojích k sociálnímu státu v Evropě, jen málo z nich se zabývalo příčinou
tohoto rozporu v názorech mužů a žen na roli vlády při zajišťování obecného blahobytu
občanů. Tento článek zkoumá vztah mezi genderovou rovností v neplacené práci, rodinnou
politikou a genderovým rozdílem v postojích k sociálnímu státu. Na základě údajů z 21
zemí účastnících se 4. kola evropského sociálního průzkumu (ESS) a na základě kombinace
regresních modelů na úrovni jednotlivých zemí a jednotlivců a víceúrovňových modelů zjišťuje, že existuje jasný vztah mezi genderovou rovností na národní úrovni v neplacené práce
a genderovými rozdíly v podpoře zahrnujícího sociálního státu. Rovnoměrnější rozdělení
neplacené péče a práce v domácnosti koreluje s tím, že ženy ve srovnání s muži stále více
podporují velký a zahrnující sociální stát.
Deskriptory: EU, výzkum, šetření, politika populační, stát sociální, gender, nerovnost,
práce neplacená
Gender and education inequalities in parental employment and earnings when
having a child with increased care needs: Belgium versus Norway [Gender
a vzdělanostní nerovnosti v rodičovském zaměstnání a výdělcích, když mají dítě
se zvýšenou potřebou péče: Belgie versus Norsko] / Julie Vinck, Idunn Brekke.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč. 30, č. 4 (2020),
s. 495-508. - lit., obr.
Pečování o děti se zvýšenou potřebou péče může být náročné a čas potřebný k poskytování
takové péče brání účasti rodičů v zaměstnání. Zejména matky a rodiče s nízkým vzděláním
jsou zasaženi zvýšenou zátěží péče a omezují nebo zastavují svou účast v zaměstnání.
V literatuře zatím chybí studie zkoumající dopad na zaměstnanost ve srovnávac í perspektivě. Tuto mezeru vyplňujeme porovnáním Belgie a Norska. Používáme srovnatelné administrativní datové sobory, které identifikují děti se zvýšenou potřebou péče jako ty, které
dostávají peněžitou dávku určenou k finanční kompenzaci zvláštní soukromé péče. Výsledky potvrzují, že v obou zemích existují genderové a vzdělanostní nerovnosti. Navíc
zjišťujeme, že negativní rozdíl v zátěži péče v zaměstnanosti závisí na zemi pobytu, s výrazně většími nerovnostmi v Belgii. Naše analýzy naznačují, že je pro tyto rodiny nutná
zvýšená podpora na více frontách.
Deskriptory: Norsko, Belgie, rodina, děti, postižení-děti, potřeby, gender, vzdělání
dosažené, nerovnost, příjmy, zaměstnanost
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uložené 2433
Net childcare costs in EU countries. Impact on family incomes and work incentives, 2019 [Čisté náklady na péči o děti v zemích EU. Dopad na rodinné příjmy
a pracovní pobídky, 2019] / Olga Rastrigina, Daniele Pacifico, Rebecca Damwerth.
Paris : OECD, 2020. - 36 stran. - lit., obr., příl.
Všechny země EU poskytují podporu za účelem snížit náklady na péči o děti předškolního
věku, ale činí tak v různé míře a různými kombinacemi politik. Tato zpráva shrnuje opatření, která poskytují podporu rodičům s potřebami péče o děti, hodnotí výsledné čisté náklady na mimo rodičovskou péči o děti pro rodiny a kvantifikuje, do jaké míry tyto náklady
formují finanční pracovní pobídky zejména pro matky. Důraz je kladen na rodiny s nízkými
a středními příjmy a s předškolními dětmi ve věku od dvou do tří let. Toto vydání diskutuje
klíčové politické trendy a jejich dopady. Novinkou je přehled regionální variability politik
péče o děti na regionální úrovni, čerpající z nově shromážděných údajů ve vybraných subnárodních jurisdikcích (regionech).
Deskriptory: EU, rodina, děti, zařízení péče o děti, zařízení předškolní, výdaje, příjmy
nízké, podpora sociální, regiony
uložené 2434
Is Childcare Affordable? [Je péče o děti finančně dostupná?].
Paris : OECD, 2020. - 13 stran. - (POLICY BRIEF). - lit., obr.
Vlády uznávají význam finančně dostupného a vysoce kvalitního vzdělávání a péče o předškolní děti. Všechny země OECD poskytují rodičům určitou pomoc s úhradou nákladů
na péči mimo rodiče, ale druh a rozsah veřejné podpory se velmi liší. Vypuknutí pandemie
COVID-19 ukazuje, jak důležitý je přístup k cenově dostupné kvalitní péči o děti pro pracující rodiče. Pro mnoho pracujících rodičů je obtížné vypořádat se s dalšími povinnostmi péče
v důsledku rozsáhlého uzavírání zařízení předškolního vzdělávání a péče. Pracující matky,
které v mnoha domácnostech vykonávají převážnou část neplacené péče, jsou zasaženy
nejvíce. Země se snaží pomoci rodičům poskytnutím dodatečného placeného nebo neplaceného volna, peněžitých dávek a nouzových zařízení péče o děti pro pracovníky základních
služeb, ale plný dopad na práci a příjmy rodičů je stále patrný.
Dostupné 8.12.2020 z: https://www.oecd.org/els/family/OECD-Is-Childcare-Affordable.pdf
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, rodina, děti, zařízení péče o děti, zařízení předškolní,
výdaje, podpora sociální, příjmy nízké
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EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ
uložené 2435
OECD Economic Outlook: Preliminary version [Ekonomický výhled OECD: Předběžná verze].
Paris : OECD Publishing, 2020. - 264 stran. - lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-92-6486175- 6. - ISSN 1609-7408.
Pandemie COVID-19 vrhne dlouhý stín na světové ekonomiky a ekonomický výhled je velmi
nejistý. Toto vydání ekonomického výhledu OECD analyzuje dopady COVID-19 na ekonomiku a předkládá projekce pro produkci, zaměstnanost, ceny, fiskální bilance a salda běžného účtu. Toto vydání zahrnuje obecné hodnocení makroekonomické situace, řadu poznámek k aktuálním politickým výzvám souvisejícím s pandemií COVID-19 a kapitolu shrnující
vývoj a poskytující projekce pro jednotlivé země OECD a vybrané partnerské ekonomiky.
Dostupné 8.12.2020 z: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic -outlook/volume-2020/issue-2_39a88ab1-en (Published: 01/12/2020)
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, situace ekonomická, ekonomika, COVID-19,
zaměstnanost, nezaměstnanost, ceny, HDP, politika hospodářská
uložené 2437
The impact of COVID-19 on SME financing: A special edition of the OECD Financing SMEs and Entrepreneurs Scoreboard [Dopad COVID-19 na financování malých a středních podniků: Zvláštní vydání hodnotící zprávy OECD o financování
malých a středních podniků a podnikatelů].
Paris : OECD Publishing, 2020. - 48 stran. - (OECD SME and Entrepreneurship Papers,
No. 22). - lit., obr., tab.
Krize COVID-19 měla zásadní dopad na přístup malých a středních podniků k financování.
Náhlý pokles výnosů způsobil zejména akutní nedostatek likvidity, který ohrožoval přežití
mnoha životaschopných podniků. Zpráva dokumentuje nárůst poptávky po bankovních
půjčkách v první polovině roku 2020 a stabilní nabídku úvěrů díky vládním intervencím.
Na druhé straně poklesly další zdroje financování. Dokumentuje bezprecedentní rozsah politických reakcí přijatých vládami po celém světě a podrobně popisuje jejich klíčové charakteristiky a nastiňuje hlavní problémy a politické výzvy pro další fáze pandemie, jako je
předlužení malých a středních podniků a potřeba i nadále posilovat rozmanitou škálu finančních nástrojů pro malé a střední podniky.
Dostupné 8.12.2020 z: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/financing-smes-and-entrepreneurship-an-oecd-scoreboard_ecd81a65-en (Published: 17/11/2020)
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, podniky malé a střední, podnikání soukromé,
COVID-19, situace ekonomická, financování
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uložené 2440
Taxing Wages 2019 [Zdanění mezd 2019].
Paris : OECD Publishing, 2019. - 639 stran. - lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-92-6431379-8. - ISSN 2072-5124.
Tato roční publikace uvádí podrobnosti o daních placených z mezd v zemích OECD. Zahrnuje daně z příjmů fyzických osob a příspěvky na sociální zabezpečení hrazené zaměstnanci, příspěvky na sociální zabezpečení a daně ze mzdy placené zaměstnavateli a peněžité
dávky, které zaměstnanci dostávají. Ukazuje, jak jsou tyto daně a dávky vypočítávány
v každé členské zemi, a zkoumá, jakým způsobem ovlivňují příjmy domácností. Výsledky
také umožňují kvantitativní mezinárodní srovnání nákladů práce a celkové daňové a příjmové/dávkové pozice jednotlivých osob a rodin na různých vý dělkových úrovních. Publikace uvádí průměrné a marginální efektivní daňové sazby na náklady práce pro osm různých typů domácností, které se liší podle úrovně příjmů a složení domácnosti (svobodné
osoby, osamělí rodiče, jedno nebo dvou výdělečné páry s dětmi nebo bez dětí). Toto vydání
zahrnuje speciální kapitolu nazvanou "Zdanění osob se střední mzdou (Median Wage)".
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, daně z příjmu, pojistné, náklady práce, mzdy, mzda
průměrná, domácnosti, příjmy, statistika

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY
uložené 2432
Analysis of policy reforms in the EU 2016-2018 [Analýza politických reforem
v EU 2016-2018] / James Browne, Herwig Immervoll, Dïrk Neumann, Daniele Pacifico,
Olga Rastrigina.
Paris : OECD, 2019. - 132 stran. - lit., obr., tab., příl.
Tato zpráva využívá výstup modelu daňových výhod OECD (TaxBEN) k analýze dopadu
reforem politiky daně-dávky implementovaných mezi 1.7.2016 a 1.1.2018 v členských státech EU a dalších čtyřech ekonomikách OECD (Island, Japonsko, Norsko, USA). Hlavní část
této zprávy sestává ze srovnávacího popisu hlavních reforem daně -dávky v letech 2016 2018 napříč zeměmi. Dopad těchto reforem se hodnotí pomocí řady indikátorů přiměřenosti
dávek a pracovních pobídek. Srovnávací analýzu doplňují informační listy jednotlivých
zemí, které poskytují stručný přehled reforem a jejich dopadů na rodinné příjmy. Informační list o každé zemi obsahuje tři sekce: první dvě zkoumají politické páky, které řídí
změny v pracovních i mimo pracovních příjmech u vybraných typů rodin. Třetí sekce ukazuje účinek změn těchto příjmových opatření na řadu běžně používaných politických ukazatelů. Pokud mají změny politiky "velký" dopad na rodinné příjmy, poskytuje box podrobnější informace o reformě, která řídí tyto výsledky.
Dostupné 8.12.2020 z: http://www.oecd.org/els/soc/benefits-and-wages/Analysis-of-policy-reforms-in-the-EU-2016-2018.pdf
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, EU, rodina, domácnosti, příjmy, daně, dávky, reforma,
výhody
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PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY
Odcudzená práce: dedičstvo klasického konceptu a možnosti jeho revitalizácie /
Daniel Gerbery.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - Roč. 52, č. 5 (2020), s. 432-451. - lit.
Článek zkoumá možnost, jak by mohla kritická sociální teorie přispět k revitalizaci odcizené
práce, klasického sociologického konceptu majícího kořeny v Marxových dílech.
Dostupné z: https://www.sav.sk/journals/uploads/10081117Gerbery%20-%2052020.pdf
Deskriptory: SR, práce obecně, teorie, definice
uložené 2425
Living, working and COVID-19 [Život, práce a COVID-19] / Daphne Ahrendt, Jorge
Cabrita, Eleonora Clerici, John Hurley, Tadas Leončikas, Massimiliano Mascherini, Sara
Riso, Eszter Sándor.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020.
Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2020. 66 stran. - (RESEARCH REPORT - COVID-19 series). - lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-92897-2117-2.
Tato zpráva prezentuje zjištění e-průzkumu Living, working a COVID-19, který provedl
Eurofound s cílem zachytit dalekosáhlé důsledky pandemie pro způsob, jakým lidé žijí
a pracují v celé Evropě. Průzkum byl proveden online mezi respondenty, kteří byli osloveni
prostřednictvím zúčastněných stran Eurofoundu a inzerce na sociálních médiích. Doposud
byla provedena dvě kola e-průzkumu: jedno v dubnu, kdy došlo k lockdownu většiny členských států, a jedno v červenci, kdy se společnost a ekonomiky pomalu znovuotevíraly.
Zjištění e-průzkumu z prvního kola odrážela rozsáhlé emoční potíže, finanční obavy a nízkou úroveň důvěry v instituce. Úrovně znepokojení se ve druhém kole poněkud snížily,
zejména u skupin respondentů, kteří využívali podpůrná opatření zaváděná během pandemie. Výsledky zároveň zdůrazňují ostré rozdíly mezi zeměmi a mezi socioekonomickými
skupinami, které poukazují na rost oucí nerovnosti. Výsledky potvrzují vzestup teleworkingu ve všech zemích během pandemie COVID-19 a zpráva zkoumá, co to znamená
pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a prvky kvality zaměstnání.
Dostupné 26.11.2020 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/living-working-and-covid-19 (Published: 28/09/2020).
Deskriptory: EU, šetření, COVID-19, kvalita života, kvalita pracovního života,
zaměstnanost, doba pracovní, telework, práce z domova, situace ekonomická, příjmy,
sladění pracovního a rodinného života, gender, bezpečnost práce, zdraví, zaměstnanci,
samostatní, pomoc sociální, společnost
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uložené 2427
Representativeness of the European social partner organisations: Education
sector [Reprezentativnost evropských organizací sociálních partnerů: sektor
vzdělávání] / Tina Weber.
Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2020. 110 stran. - (RESEARCH REPORT). - obr., tab., příl. - ISBN 978-92-897-1678-9.
Tato studie poskytuje informace umožňující posoudit reprezentativnost aktérů zapojených
do Evropského výboru pro odvětvový sociální dialog pro sektor vzdělávání. Jejich relativní
reprezentativnost legitimizuje jejich právo na konzultace, jejich roli a efektivní účast v 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 v členských státech EU. Tato studie identifikovala Evropskou federaci zaměstnavatelů ve vzdělávání (European Federation of Education Employers - EFEE: zastupující zaměstnavatele) a Evropský odborový výbor pro vzdělávání
(European Trade Union Committee for Education - ETUCE: zastupující zaměstnance) jako
nejreprezentativnější organizace sociálních partnerů na evropské úrovni v odvětví vzdělávání. Evropská unie veřejných služeb (European Public Service Union - EPSU) a Evropská
konfederace nezávislých odborových svazů (European Confed eration of Independent
Trade Unions - CESI) také organizují pracovníky v tomto odvětví v několika členských státech EU a ve Velké Británii.
Dostupné 26.11.2020 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/representativeness-of-the-european-social-partner-organisations-education-sector
(Published: 15 October 2020)
Deskriptory: EU, vztahy industriální, vzdělávání, odbory, zaměstnavatelé, organizace,
dialog sociální, vyjednávání kolektivní
uložené 2428
Working conditions in sectors [Pracovní podmínky v odvětvích] / Karolien Lenaerts, Sem Vandekerckhove, Miet Lamers, Majda Seghir, Malo Mofakhami, Nathalie
Greenan. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020.
Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2020. 69 stran. - (RESEARCH REPORT). - lit., obr., tab. - ISBN 978-92-897-2121-9.
Megatrendy, jako je digitalizace, globalizace, demografické změny a změna klimatu, transformují svět práce s vedlejšími účinky na pracovní podmínky a kvalitu pracovních mís t.
V této souvislosti tato zpráva zkoumá pracovní podmínky a kvalitu pracovních míst z odvětvového hlediska s využitím údajů z evropského průzkumu pracovních podmínek z roku
2015 (EWCS). Zpráva nejprve nastiňuje odvětvové charakteristiky podporující zaměs tnanost - ekonomickou strukturu, demografické údaje, úroveň zaměstnání a stav zaměstnanosti. Dále se zaměřuje na čtyři hlavní témata: měnící se úkoly, odbornosti, odborný výcvik
a zaměstnatelnost; nestandardní zaměstnání a jistota zaměstnání; zdraví, pohoda a flexibilní organizace práce; a zastoupení a hlas zaměstnanců. Jsou brány v úvahu rozdíly v pracovních podmínkách vyplývající z věku, pohlaví, povolání a úrovně vzdělání. Podle analýzy
by mělo být politickou prioritou vypracování opatření k řešení relevantních problémů, jako
je odborný rozvoj, jistota zaměstnání a intenzita práce. Data rovněž ukazují, že přítomnost
zastoupení a hlasu zaměstnanců je klíčem ke zlepšení situace zaměstnanců.
Dostupné 26.11.2020 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/working-conditions-in-sectors (Published: 05/11/2020)
Deskriptory: EU, podmínky pracovní, digitalizace, globalizace, zaměstnanost, struktura
ekonomická, kvalita pracovního života, kvalifikace odborná, vzdělávání-výcvik,
zaměstnatelnost, práce netypická, organizace práce, flexibilita pracovní, účast pracovníků
na řízení
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uložené 2429
ERM report 2020: Restructuring across borders [Zpráva ERM 2020: Přeshraniční
restrukturalizace] / John Hurley, Eleonora Peruffo, Tina Weber, Eva Dimitrova, Ioannis
Tzortzakis, Matteo Avogaro.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020.
Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2020. 40 stran. - (RESEARCH REPORT). - lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-92-897-2110-3. - ISSN
2363-2658.
Tato zpráva má dvojí zaměření. Nejprve zkoumá nedávnou restrukturalizační činnost v EU
od ledna 2019 až do prvních dopadů krize COVID-19. Druhá část prezentuje analýzu nadnárodních případů restrukturalizace - těch, které se dotýkají pracovníků ve více než jedné
zemi. Hlavním zdrojem obou analýz je databáze událostí Evropského restrukturalizačního
monitoru, která od zač átku roku 2019 shromáždila podrobnosti o téměř 2 000 rozsáhlých
restrukturalizacích. Přehled údajů o nadnárodní restrukturalizaci je doplněn shrnutím případových studií založených na mezinárodních relokacích výroby. Cílem je zdůraznit typy
sporů, které vznikají, jak je restrukturalizace řízena managementem a sociálními partnery
a jaké jsou výsledky pro dotčené pracovníky.
Dostupné 1.12.2020 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/ermreport-2020-restructuring-across-borders (Published: 10/11/2020)
Deskriptory: EU, trh práce, restrukturalizace, zaměstnanci, vztahy industriální
uložené 2430
Representativeness of the European social partner organisations: Human health
sector [Reprezentativnost evropských organizací sociálních partnerů: Odvětví
lidského zdraví] / Pablo Sanz De Miguel, Peter Kerckhofs.
Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Condit ions, 2020. 139 stran. - (RESEARCH REPORT). - lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-92-897-1683-3.
Tato studie poskytuje informace umožňující posoudit reprezentativnost aktérů zapojených
do Evropského výboru pro odvětvový sociální dialog pro sektor lidského zdraví. Jejich relativní reprezentativnost legitimizuje jejich právo na konzultace, jejich roli a efektivní účast
v 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 v členských státech EU. Tato studie identifikovala
Evropskou federaci odborů veřejných služeb (EPSU) - zastupující zaměstnance - a Evropskou asociaci zaměstnavatelů v nemocnicích a zdravotnických zařízeních (HOSPEEM) - zastupující zaměstnavatele - jako nejreprezentativnější organizace sociálních partnerů na evropské úrovni v sektoru lidského zdraví. Členské organizace Evropské konfederace nezávislých odborových svazů (CESI) a UNI Europa rovněž organizují zaměstnance v tomto
odvětví v několika členských státech.
Dostupné 1.12.2020 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/representativeness-of-the-european-social-partner-organisations-human-health-sector
(Published: 12/11/2020)
Deskriptory: EU, zdravotnictví, vztahy industriální, dialog sociální, zaměstnavatelé,
organizace, zaměstnanci, odbory, zaměstnanost, vyjednávání kolektivní, podmínky
pracovní
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uložené 2436
Exploring policy options on teleworking: Steering local economic and employment development in the time of remote work [Zkoumání politických možností
v oblasti teleworku (práce na dálku): Řízení místního ekonomického rozvoje
a rozvoje zaměstnanosti v době práce na dálku].
Paris : OECD Publishing, 2020. - 56 stran. - (OECD Local Economic and Employment
Development (LEED) Papers, No. 2020/10). - lit., tab., příl.
Tento dokument zkoumá a klasifikuje některé z nejběžnějších politických možností, které
přijali národní, regionální a místní tvůrci politik v kontextu pandemie COVID-19 nebo před
ní, aby umožnili, podpořili a co nejlépe využili práci na dálku (telework). Zvažuje také
snahy posílit přitažlivost a udržení pracovníků a podnikatelů na dálku na konkrétních místech. Současná krize představuje mimo jiné masový experiment v oblasti teleworkingu,
který nemá obdoby co do velikosti a rozsahu. Posun směrem k rozsáhlé a dlouhodobé práci
na dálku by měl závažné důsledky pro geografii místní zaměstnanosti. Malé a střední podniky však mohou být méně vybavené než větší firmy, aby čelily této změně. Veřejná politika
může hrát důležitou roli při přeměně teleworkingu na příležitost pro všechny, aby se minimalizovala potenciál prohlubování již existujících rozdílů mezi lidmi, místy a firmami.
Dostupné 8.12.2020 z: https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/exploring-policy-options-on-teleworking_5738b561-en (Published: 17/11/2020).
Deskriptory: Mezinárodní, OECD, telework, práce z domova, COVID-19, zaměstnanost,
regiony, podniky malé a střední
uložené 2438
The career effects of labour market conditions at entry [Kariérní dopady podmínek na trhu práce při vstupu] / Dan Andrews, Nathan Deutscher, Jonathan Hambur,
David Hansell.
Paris : OECD Publishing, 2020. - 39 stran. - (OECD Productivity Working Papers, No. 20).
- lit., obr., tab., příl.
Tato práce zkoumá dopady podmínek na trhu práce při ukončení studia na pracovní život
jednotlivce v následujícím desetiletí v Austrálii.
Dostupné 8.12.2020 z: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/the-career-effects-oflabour-market-conditions-at-entry_29c11c75-en (Published: 03/12/2020).
Deskriptory: Austrálie, OECD, absolventi, přechod do zaměstnání, kvalita pracovního
života, mobilita pracovní, mzdy
The future of work: Meeting the global challenges of demographic change and
automation [Budoucnost práce: Řešení globálních výzev demografických změn
a automatizace] / Ana L. Abeliansky, Eda Algur, David E. Bloom, Klaus Prettner.
In: International Labour Review. - ISSN 0020-7780. - Roč. 159, č. 3 (2020),
s. 285-306. - lit., obr., tab., příl.
Tento článek zkoumá budoucí potřeby vytváření pracovních míst v podmínkách demografických, ekonomických a technologických změn. Autoři nejprve odhadují důsledky populačního růstu, změn v participaci pracovních sil a dosažení cílové míry nezaměstnanosti
podle věku a pohlaví na vytváření pracovních míst v období 2020 - 2030. Zadruhé analyzují
potřeby vytváření pracovních míst podle příjmových skupin v jednotlivých zemích a nakonec zkoumají účinky zrychlené automatizace.
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ilr.12168
Deskriptory: Mezinárodní, zdroje lidské, práce obecně, vytváření prac. příležitostí,
zaměstnanost, demografie, automatizace, prognózování
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Employment effects of skills around the world: Evidence from the PIAAC [Celosvětové dopady odborných dovedností na zaměstnanost: Důkazy z PIAAC] /
Damir Stijepic.
In: International Labour Review. - ISSN 0020-7780. - Roč. 159, č. 3 (2020),
s. 307-338. - lit.
Pomocí mezinárodního průzkumu, který přímo hodnotí kognitivní odborné dovednosti
účastníků, autor studuje účinek dovedností na zaměstnání ve 32 zemích.
Deskriptory: Mezinárodní, kvalifikace odborná, zaměstnanost, vzdělávání-výcvik, šetření
Does deregulation decrease unemployment? An empirical analysis of the Spanish labour market [Snižuje deregulace nezaměstnanost? Empirická analýza
španělského trhu práce] / Daniel Herrero, Luis Cárdenas, Julián López Gallego.
In: International Labour Review. - ISSN 0020-7780. - Roč. 159, č. 3 (2020),
s. 367-396. - lit.
Španělsko prošlo v letech 2010 a 2012 dvěma zásadními pracovními reformami za předpokladu, že deregulace trhu práce a decentralizace kolektivního vyjednávání by automaticky snížily nezaměstnanost (hypotéza deregulace). Tento článek zdůrazňuje dopad poptávky a odvětvovou strukturu ekonomiky k vysvětlení chování t éto proměnné (strukturální
hypotéza). Výsledky zpochybňují deregulační hypotézu a naznačují význam cyklických
a strukturálních faktorů.
Deskriptory: Španělsko, politika hospodářská, nezaměstnanost, trh práce, reforma,
flexibilita pracovní
ISO 45001 and controversial transnational private regulation for occupational
health and safety [ISO 45001 a kontroverzní nadnárodní soukromá regulace
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci] / Iñaki Heras-saizarbitoria, Olivier Boiral,
Ander Ibarloza.
In: International Labour Review. - ISSN 0020-7780. - Roč. 159, č. 3 (2020),
s. 397-421. - lit.
Tento článek analyzuje vznik normy ISO 45001 týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, nové iniciativy nadnárodní soukromé regulace. Autoři čerpají obraz kontroverze
z rozhovorů se zúčastněnými stranami podílejícími se na jejím návrhu, schválení a počáteč ním šíření a z kvalitativní obsahové analýzy interní dokumentace výboru odpovědného
za její schválení. Tato nová norma vzbuzuje mezi zúčastněnými stranami vážné obavy.
Deskriptory: Mezinárodní, bezpečnost práce, standardy pracovní, řízení
Youth, Diversity and Employment - Comparative perspectives on labour market
policies [Mládež, rozmanitost a zaměstnanost: Srovnávací pohledy na politiky
trhu práce] / R. Halvorsen, B. Hvinden.
Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2018. - 256 stran.
Rec. na: KOLOZSVÁRI Csenge. - In: European Journal of Social Security. - ISSN 13882627. - Roč. 22, č. 3 (2020). - s. 341-344.
Tato kniha vychází ze zkušeností severských zemí, které představují případy s vysokou
teoretickou a politickou relevancí, a systematicky zkoumá význam sociální regulace
pro pracovní příležitosti mladých lidí. Kniha se zaměřuje na způsoby, jak posílit poptávku
po pracovní kapacitě evropské mládeže, identifikovat principy, které povedou k nejlepšímu
pokroku při tvorbě politiky na podporu přechodu mladých lidí do práce. Tvrdí, že pohlaví,
etnická příslušnost a zdravotní postižení jsou stále důležitějšími faktory, které je třeba vzít
v úvahu. Poukazuje na nutnost účinného využívání dovedností mladých a jejich uplatnění
pro pracovní sílu.
Deskriptory: Mezinárodní, Dánsko, Finsko, Island, Švédsko, Norsko, mládež,
zaměstnatelnost, práce-mládež, zaměstnanost, vzdělávání-výcvik, politika
zaměstnanosti, přechod do zaměstnání
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Principled Labor Law. U.S. Labor Law through a Latin American Method [Zásadové pracovní právo: Pracovní právo USA prostřednictvím latinskoamerické
metody] / Sergio Gamonal, F. César, Rosado Marzán.
Oxford : Oxford University Press, 2019. - 186 stran.
Rec. na: BIASI Marco. - In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. Roč. 22, č. 3 (2020). - s. 345-350.
Principiální pracovní právo založené na perspektivách Latinské Ameriky s využitím jurisprudenční metody zaměřené na ochranu pracovníků. Autoři aplikují tuto metodiku na nejméně
pravděpodobný případ jurisprudence na ochranu práce v průmyslovém světě USA.
Deskriptory: USA, Jižní Amerika, právo pracovní, vztahy pracovní, zdroje lidské, práce
prekérní, řízení soudní
uložené 2442
Global Wage Report 2020-21: Wages and minimum wages in the time
of COVID-19 [Globální zpráva o mzdách 2020-21: Mzdy a minimální mzdy
v době COVID-19].
Geneva : ILO, 2020. - 208 stran. - (ILO Flagship Report). - lit., obr., tab., příl. - ISBN
978-92-2-031945-1.
Tato vlajková zpráva MOP zkoumá vývoj reálných mezd po celém světě a poskytuje jedinečný obraz mzdových trendů globálně a podle regionů. Vydání 2020 - 2021 analyzuje
vztah minimálních mezd a nerovnosti i mzdové dopady krize COVID-19. Vydání 2020 2021 rovněž přezkoumává systémy minimálních mezd po celém světě a identifikuje podmínky, za kterých mohou minimální mzdy snížit nerovnost. Zpráva předkládá komplexní
údaje o úrovních minimálních mezd, jejich efektivnosti a počtu a charakteristikách prac ovníků placených na minimu nebo pod ním. Zpráva zdůrazňuje, jak přiměřené minimální
mzdy, zákonné nebo vyjednané, mohou hrát klíčovou roli při zotavení z krize zaměřeném
na člověka.
Dostupné 17.12.2020 z: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_762534/lang--en/index.htm (Published: 02/12/2020).
Deskriptory: Mezinárodní, MOP, mzdy, mzda minimální, systém, COVID-19, trh práce,
nerovnost, příjmy nízké
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OBYVATELSTVO, MIGRACE
Vzdelanie žien a plodnost´: k niektorým diferenčným aspektom transformácie
plodnosti na Slovensku / Branislav Šprocha, Pavol Tišliar, Luděk Šídlo.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - Roč. 52, č. 5 (2020), s. 499-524. - obr., lit.
Analýza vývojových změn v načasování a koncentraci plodnosti podle věku a vzdělání ženy
v historickém horizontu (u generací 1920 - 1924 a 1960 - 1964) a po roce 1989.
Dostupné z: https://www.sav.sk/journals/uploads/10081235Sprocha%20-%20Tisliar%20-%20Sidlo%205-2020.pdf
Deskriptory: SR, porodnost, ženy, plánování rodiny, vzdělání dosažené, vývoj, historie,
chování demografické, skupiny věkové

RŮZNÉ
Hodnoty v regulácii spotrebitel´ského správania / Bohumil Búzik, Milan Zeman.
In: Sociológia. - ISSN 0049-1225. - Roč. 52, č. 5 (2020), s. 411-431. - tab., obr., lit.
Studie se snažila poukázat na teoretické i praktické souvislosti změny spotřebitelského
chování po omezení prodeje o státních svátcích na Slovensku. Tvrdí, že regulace spotřeby
během státních svátků je výsledkem snahy některých aktérů zlepšit pracovní podmínky
zaměstnanců maloobchodních prodejen.
Dostupné z: https://www.sav.sk/journals/uploads/10081157Buzik%20-%20Zeman%20%205-2020.pdf
Deskriptory: SR, sociologie, spotřeba osobní, kvalita života, styl životní, šetření, mínění
veřejné, podmínky pracovní
uložené 2439
Education Policy Outlook in the Czech Republic [Výhled vzdělávací politiky
v České republice].
Paris : OECD Publishing, 2020. - 34 stran. - (OECD Education Policy Perspectives,
No. 11). - lit., obr., tab., příl.
Tento politický profil ČR v oblasti vzdělávání je součástí série Education Policy Outlook.
V návaznosti na první profil pro ČR (2013) nabízí stručnou analýzu toho, jak si dnes vzdělávací systém stojí, pokud jde o silné stránky, výzvy a probíhající politické snahy, a jak je to
ve srovnání s jinými systémy. Tento profil rovněž nabízí analýzu počátečních reakcí českého vzdělávacího systému na krizi COVID-19 a poskytuje pohled na přístupy k budování
větší odezvy a odolnosti do budoucna.
Dostupné 8.12.2020 z: https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-policy-outlook-in-the-czech-republic_6363ab1d-en (Published: 07/12/2020)
Deskriptory: ČR, OECD, vzdělávání, systém, COVID-19, školství, financování
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NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY
• Sig. 6506
Gender Inequality and Welfare States in Europe / Mary Daly. - První vydání.
Northampton : E. Elgar, 2020. - VI, 219 stran. - lit. - ISBN 978-1-80037-383-9.
Prostřednictvím konkrétních důkazů a kritického zhodnocení nejrelevantnější literatury,
publikace čtenáři poskytuje vhled do způsobů, jakými se současný sociální systém jednotlivých států Evropské unie vypořádává s otázkou genderové nerovnosti, přičemž důraz je
kladen na postavení žen a mužů ve vztahu k příjmu, zaměstnání a času. Autorka se zaměřuje především na pokrok, který nastal zejména v uplynulém desetiletí. Zároveň je předložen komplexní přehled nadále přetrvávajících nedostatků i možnosti jejich řešení. Kniha je
důležitým příspěvkem do debat o rovnosti žen a mužů napříč sociálními systémy jednotlivých států Evropské unie.
Deskriptory: EU, gender, nerovnost, politika sociální, politika zaměstnanosti, prá ce-ženy,
příjmy, diskriminace pracovní, sladění pracovního a rodinného života
• Sig. 6617/II
Informační systém o průměrném výdělku : Rok 2019. Mzdová sféra.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí , 2020. - 83 stran. - tab.
Deskriptory: ČR, odměňování, mzdy, mzda průměrná, klasifikace zaměstnání, doba
pracovní, statistika, šetření
• Sig. 6618/II
Informační systém o průměrném výdělku : Rok 2019. Platová sféra.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2020. - 66 stran. - tab.
Deskriptory: ČR, odměňování, mzdy, mzda průměrná, klasifikace zaměstnání, doba
pracovní, statistika, šetření
• Sig. 6711
Handbook on Society and Social Policy / Nick Ellison, Tina Haux (eds.). - První
vydání.
Cheltenham - Northampton : E. Elgar, 2020. - XV, 535 stran. - lit. - ISBN 978-1-78811351-9.
Publikace je souborným dílem poskytujícím jedinečný pohled na zásadní problémy a výzvy,
jimž čelí společnost jednadvacátého století. Autoři jednotlivých kapitol podrobně analyzují
sociální systém v různých zemích celého světa, zkoumají klíčové pojmy z oblasti sociální
politiky v kontextu širších sociálně-ekonomických a kulturních rozdělení. Významný prostor
je pak věnován hrozbám, které pro lidský a společenský blahobyt představují úsporná
opatření, migrace či klimatická krize.
Deskriptory: Mezinárodní, společnost, systém, politika sociální, politika populační, politika
zaměstnanosti, zab. důchodové, zab. sociální, zab. nemocenské, zdraví, vzdělávání
• Sig. 6712
Novela zákoníku práce 2020-2021 : Doplněné a rozšířené vydání / Jan Vácha
a kol. - Druhé vydání.
Praha : Verlag Dashöfer, 2020. - 144 stran. - ISBN 978-80-7635-051-9.
Deskriptory: ČR, EU, právo pracovní, zákonodárství, vysílání pracovníků, náhrada škody,
sladění pracovního a rodinného života, podmínky pracovní, systém, práce netypická,
dohody
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• Sig. 6713
Zaměstnávání v období pandemie. - První vydání.
Český Těšín : Poradce, s.r.o., 2020. - 157 stran. - ISBN 978-80-7365-444-3.
Řešení dopadů mimořádných opatření, které byly přijaty v souvislosti s pandemií koronaviru, se dotýká rovněž pracovněprávních vztahů. Zaměstnavatelé i zaměstnanci mají v této
souvislosti své povinnosti. Publikace přináší pohled na překážky v práci, odměňování během koronakrize i po ní, osobní ochranné pracovní prostředky, home office, dohody během
karantény, výdaje, sociální fond, kratší pracovní úvazek, nerovnoměrný rozvrh pracovní
doby a úplná znění nových zákonů.
Deskriptory: ČR, COVID-19, doba pracovní, práce z domova, podmínky pracovní,
odměňování, právo pracovní, vztahy pracovní, neschopnost pracovní, ošetřovné
• Sig. 6714
Domácnosti v Česku : Změny rodinného chování po roce 1989 / Ondřej Nývlt. První vydání.
Praha : Vysoká škola ekonomická, 2020. - 124 stran. - tab., lit. - ISBN 978-80-2452351-4.
Společenské změny za posledních třicet let v Česku je možné ilustrovat i na změnách
ve složení domácností. Dříve než se však pustíme do detailní analýzy, je potřeba metodicky
vymezit domácnost a další použité pojmy. Prvotním rámcem se stává proces formování
a rozpadu domácností se zaměřením na rodiny s dětmi v kontextu druhé demografické
tranzice. Práce se především zaměřuje na změny v rodinném chování české populace
po roce 1989. Pokles počtu sezdaných soužití s dětmi, růst počtu kohabitací, zvyšování
zastoupení domácností jednotlivců, zvyšování věku odchodu z rodičovské domácnosti
a vyšší zastoupení domácností s jedním rodičem tvoří základní pods tatu společenských
změn v Česku. V demografickém vyjádření se dané trendy projevily v růstu průměrného
věku prvorodiček a v dočasném poklesu úrovně plodnosti. Hodnotové a ekonomické faktory
definující polistopadové změny se v různé míře promítly do jednotlivých procesů. Důraz
na sebeuplatnění, kvalitu života a finanční zabezpečení vedly k využití alternativních forem
rodinných i nerodinných soužití. Výše vzdělání, lepší pracovní pozice, možnost slaďování
pracovního a rodinného života nově definují vhodné podmínky pro rození dětí i s ohledem
na budoucí školní a pracovní kariéru dítěte. Perspektivu budoucího vývoje bude jednoznačně ovlivňovat trend stárnutí populace, kdy se na úkor rodinných domácností s dětmi
bude zvyšovat počet domácností jednotlivců ve starším věku.
Deskriptory: ČR, rodina, demografie, porodnost, manželství, rodičovství, plánování
rodiny, styl životní, sňatečnost, sociologie rodiny, soužití nesezdané, vývoj
• Sig. 6715
Sociální stát, nerovnosti, politika : Postoje české veřejnosti k sociálnímu státu
v letech 1996 až 2016 / Lukáš Linek, Ivan Petrúšek. - První vydání.
Praha : SLON, 2020. - 276 stran. - tab., lit. - ISBN 978-80-7419-302-6.
Kniha analyzuje postoje českých občanů k sociálnímu státu v delší časové perspektivě
(1996 - 2006 - 2016). Díky tomu mohou autoři systematicky prozkoumat důležité teoretické otázky, které následně redukují na pět hlavních výzkumných témat: 1. vývoj postojů
k sociálnímu státu; 2. vývoj vztahu mezi socio-ekonomickým statusem a postoji k sociálnímu státu; 3. generační podmíněnost postojů k sociálnímu státu; 4. vývoj vztahu mezi
postoji k sociálnímu státu a volebním chováním; 5. vliv korupce a jejího vnímání na postoje
k sociálnímu státu. V prvních dvou kapitolách je proto nejprve popsán vývoj sociálního
státu na území Česka a na jeho pozadí je představena konceptualizace a základní vysvětlení postojů k sociálnímu státu. Poté ve čtyřech kapitolách autoři postupně analyzují postoje k přerozdělování, daňovému systému, rozsahu a financování sociálního státu. Na závěr se věnují tomu, nakolik jsou postoje k sociálnímu státu ovlivněny představou o rozšíření korupce a nakolik a jakým způsobem tyto postoje ovlivňují volební chování.
Deskriptory: ČR, politika sociální, stát sociální, služby sociální, financování, daně,
nerovnost, výzkum, mínění veřejné
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• Sig. 6716
Abeceda rodinného práva / Daniela Kovářová. - První vydání.
Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2020. - XIX, 296 stran. - lit. - ISBN 978-80-7598-711-2.
Všechno začíná a končí v rodině. Z rodiny jsme vyšli, rodiny tvoříme během svého života,
k rodině se vyjadřujeme jako k věci nám důvěrně známé, podobně jako ke škole nebo
k fotbalu. Rodinné vztahy upravuje rodinné právo, kterému se však v žádné škole neučíme.
Používáme je vůbec správně? Víme, jak funguje a jak nás i naše blízké ovlivňuje? Pomáhá
nám, nebo škodí? Tato publikace se snaží nalézt na tyto otázky odpovědi. Autorka v knize
shrnuje své více než desetileté přemýšlení nad rodinným právem, k němuž měla příležitost
nejen jako advokátka, ale také jako prezidentka Unie rodinných advokátů nebo šéfredaktorka časopisu Rodinné listy. Čtenáři tak předkládá knihu plnou zkušeností a praktických
doporučení, jejichž korunou je autorčin koncept tzv. hojivé advokacie. Každá kapitola se
skládá ze tří částí: první část obsahuje obecný úvod a úvahy k tématu, druhá právní úpravu
a rady, informace, doporučení pro advokáty a právní odborníky, proto v ní najdete také
příklady nálezů Ústavního soudu nebo obecné soudní judikatury, a třetí část je určena
klientům, členům rodin, stranám sporu, tedy laikům. V této části najdete vzory nejčastěji
se vyskytujících podání k soudům či smluv a stovky rad a doporučení.
Deskriptory: ČR, rodina, právo rodinné, manželství, soužití nesezdané, rodičovství,
nerovnost, rozvody, děti, výživné, výchovné, násilí v rodině
• Sig. 6717
Zákoník práce : Komentář / Petr Hůrka, Nataša Randlová, Jiří Doležílek, Dana
Roučková, Margerita Vysokajová, Soňa Doudová, Michael Košnar, Vladimír Horna. - Šesté
vydání.
Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2020. - 848 stran. - ISBN 978-80-7598-910-9.
Šesté vydání podrobného komentáře k zákoníku práce zapracovává nejaktuálnější změny,
které přináší novela – zákon č. 285/2020 Sb. Komentář je zpracován dle právního stavu
účinného k 1.1.2021.
Deskriptory: ČR, právo pracovní, zákonodárství, poměr pracovní, doba pracovní,
dovolená, bezpečnost práce, náhrada mzdy, náhrady cestovní, náhrada škody, péče
o pracovníky, odbory, dialog sociální
• Sig. 6718
Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? / Kateřina Šimáčková, Barbora
Havelková, Pavla Špondrová (eds.). - První vydání.
Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2020. - XLIII, 1076 stran. - lit. - ISBN 978-80-7598761-7.
Publikace je příspěvkem do debaty o tom, zda současné nastavení našeho právního řádu
má stejné dopady na ženy a muže. Původně to byli jen muži, kdo ovlivňoval obsah společenských i právních pravidel. Ženy nemohly volit ani studovat, a i poté, co tyto možnosti
získaly, měly a mají většinu v parlamentech, vládách i na nejvyšších soudech stále muži
a z těchto svých pozic dále obsah práva vytvářejí. Jednotlivé texty v této knize na konkrétních případech poukazují na to, jaké negativní důsledky může mít aktuální právní úprava
i praxe na životy žen (nebo mužů, a to nejen těch, kteří nesplňují tradiční představu o své
roli v rodině a společnosti). Každý text uvozuje příběh imaginárních postav či citát, jež
jednoduše ilustrují tyto konkrétní zraňující situace, které pak autorky a autoři ve svých
příspěvcích analyzují.
Deskriptory: ČR, Mezinárodní, právo, zákonodárství, nerovnost, gender, diskriminace,
diskriminace pracovní, sladění pracovního a rodinného života, rodina, rodičovství, matky
osamělé, násilí v rodině, zneužívání, právo trestní, sexualita, ochrana sociálně-právní,
migrace, cizinci
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• Sig. 6719
Předpoklady pro ekonomický vývoj v roce 2021 / Jana Kašparová (ed.). - První
vydání.
Praha : Sondy, s.r.o., 2020. - 76 stran. - (POHLEDY - edice Studie - analýzy - prognózy,
2/2020). - tab. - ISBN 978-80-86846-73-6.
Deskriptory: ČR, ekonomika, vývoj, rozpočet státní, inflace, politika hospodářská,
odbory, financování
• Sig. 6720
Zpráva o rodině 2020 / Edit. Věra Kuchařová, Jana Barvíková, Sylva Höhne, Olga
Nešporová, Jana Paloncyová, Lucie Vidovićová. - První vydání.
Praha : VÚPSV, v.v.i., 2020. - 251 stran. - tab., lit. - ISBN 978-80-7416-380-7 (pdf). ISBN 978-80-7416-379-1.
Zpráva o rodině 2020 volně navazuje na Zprávu o rodině 2017, aktualizuje ji a rozšiřuje
o specifické téma "(ne)stabilita rodiny". Zpráva vychází z analýz administrativních a statistických datových zdrojů a je doplněna o výsledky sociologických výběrových šetření. Ke klíčovým závěrům těchto analýz patří v rámci vybraných oblastí následující: Demografická
východiska; Nastavení strukturálních (finančních) podmínek rodin; Slaďování pracovního
a osobního života; Bydlení; Stabilita rodiny a její institucionální podpora.
Deskriptory: ČR, rodina, politika populační, politika sociální, rodičovství, rozvody,
sociologie rodiny, domácnosti, příjmy, výdaje, bydlení, sladění pracovního a rodinného
života, otcové
• Sig. 6721
Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století : Soubor
příspěvků vydaných při příležitosti 5. mezinárodního semináře. 8. až 9. září
2011 Zámecké návrší v Litomyšli.
Litomyšl : Město Litomyšl, 2011. - 70 stran. - tab., lit.
Deskriptory: ČR, práce sociální, služby sociální, stárnutí, děti, kvalita života, sborníky,
konference
• Sig. 6722
Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století : Soubor
příspěvků vydaných při příležitosti 7. sociální konference. 5. až 6. září 2013
Zámecké návrší v Litomyšli.
Litomyšl : Město Litomyšl, 2013. - 28 stran. - lit.
Deskriptory: ČR, práce sociální, služby sociální, stárnutí, děti, kvalita života, sborníky,
konference
• Sig. 6723
Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století : Soubor
příspěvků vydaných při příležitosti 9. sociální konference. 3. až 4. září 2015
Zámecké návrší v Litomyšli. - Litomyšl : Město Litomyšl, 2015. - 44 stran. - lit.
Deskriptory: ČR, práce sociální, služby sociální, stárnutí, děti, kvalita života, sborníky,
konference
• Sig. 6724
Statistická ročenka České republiky 2020. - První vydání.
Praha : Český statistický úřad, 2020. - 806 stran. - ISBN 978-80250-3050-9.
Deskriptory: ČR, Mezinárodní, statistika, demografie, ročenky, výzkum, věda, struktura
populace, ekonomika, zab. sociální, zdravotnictví, vzdělávání, školství, kultura, trh práce,
průmysl, kriminalita, ceny, výdaje-domácnosti, příjmy-domácnosti
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• Sig. 6725
Cizinci v České republice 2020. - První vydání.
Praha : Český statistický úřad, 2020. - 236 stran. - ISBN 978-80-250-3048-6.
Deskriptory: ČR, statistika, migrace, cizinci, práce-cizinci, vzdělávání, zdravotnictví,
kriminalita, ročenky
• Sig. 6726
Statistická ročenka trhu práce v ČR v roce 2019. - První vydání.
Praha : MPSV ČR, 2020. - 253 stran. - tab. - ISBN 978-80-7421-221-5.
Deskriptory: ČR, statistika, ročenky, trh práce, politika zaměstnanosti, kraje, regiony,
zaměstnanost, nezaměstnanost, uchazeči o práci, absolventi, rekvalifikace, zab.
v nezměstnanosti, práce chráněná, vývoj
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