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ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNÍ DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
(Ne)podmíněné sociální dávky prizmatem sociálních modelů / Jaroslav Vostatek.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč. 15, č. 2 (2021), s. 2-13. - obr.,
lit.
Úloha a konstrukce nepodmíněných sociálních dávek v základních sociálních modelech
vybraných zemí, v nichž došlo k uplatnění nejen peněžitých, ale i věcných dávek tohoto
druhu. Cílem příspěvku je zjištění prostoru pro uplatnění konstruktu nepodmíněného základního příjmu obecně a konkrétně v českých podmínkách. Autor za tím účelem porovnává příslušné části sociálních systémů Velké Británie, Švýcarska, Německa, USA, Finska
a Česka. Je vůči zavedení nepodmíněného základního příjmu velmi kritický − zdůrazňuje,
že žádná univerzální dávka zcela neodstraní potřebu sociální práce ani nevyřeší podstatné problémy související s nezaměstnaností.
Deskriptory: ČR, zab. sociální, dávky, pomoc sociální, příjem minimální, příjem zaručený,
stát sociální, politika sociální, minimum, systém, mezinárodní, EU, COVID-19, přídavky
rodinné, zab. důchodové, důchod starobní, redistribuce, daně, výhody, příjmy, solidarita

DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
Dlouhodobá udržitelnost penzijních systémů zemí Evropské unie / Lenka
Lakotová.
In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233. - Roč. 69, č. 1 (2021), s. 48-72. - tab.,
obr., lit., příl.
Hlavním cílem článku je analýza souvislosti mezi dlouhodobou udržitelností penzijních
systémů a intenzitou demografické výzvy v jednotlivých zemích EU. Rovněž jsou analyzovány i souvislosti s konstrukčními prvky jednotlivých penzijních systémů, s výší veřejných výdajů na penze a výší náhradového poměru.
Deskriptory: EU, zab. důchodové, koncepce budoucí, financování, stárnutí, systém,
výdaje, poměr náhradový, důchod starobní
Dostupné z: https://polek.vse.cz/pdfs/pol/2021/01/03.pdf
Mikroekonomický pohled na vývoj procentní výměry řádného starobního
důchodu s poukazem na valorizační anomálii v období 2015−2021 / Jiří Vopátek.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč. 15, č. 2 (2021), s. 14-22. tab., obr., lit., příl.
Analýza dopadů valorizace na procentní výměru řádného starobního důchodu v období
2015−2021. Autor upozorňuje na valorizační anomálii, kterou identifikoval u jím vymezených příjmově typizovaných jedinců. Dokládá, že dříve stanovené procentní výměry
po jejich valorizaci v roce 2021 jsou v konkrétních modelových případech vyšší oproti
procentním výměrám stanoveným pro rok 2021. Článek tak poukazuje na začínající
mikroekonomické nevyrovnané chování důchodového systému.
Deskriptory: ČR, zab. důchodové, základ vyměřovací, systém, reforma, koncepce
budoucí, důchod starobní, valorizace, modelování, příjmy
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NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Zdravotní pojištění - jak správně stanovit vyměřovací základ zaměstnance? /
Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 69, č. 3 (2021), s. 29-32.
Příjmy zahrnované do vyměřovacího základu zaměstnance. Důležitost minimálního vyměřovacího základu. Zahraniční zaměstnanci. Příjmy nezahrnované do vyměřovacího základu. Samoplátci ve zdravotním pojištění.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, základ vyměřovací, příjmy, zaměstnanci, práce
konané mimo pracovní poměr
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021 /
Antonín Daněk.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 69, č. 3 (2021), s. 33-36.
Minimální mzda jako minimální vyměřovací základ zaměstnance. Rozhodná částka
pro vznik zaměstnání ve zdravotním pojištění. Náhrada mzdy nebo platu v rámci nadnárodního poskytování služeb.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, základ vyměřovací, mzda minimální, pojistné,
výpočet, výše, zaměstnavatelé, vysílání pracovníků
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci / Petr
Bukovjan.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 69, č. 3 (2021), s. 45-47.
Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2020, sp. zn. 21 Cdo 1645/2020.
Deskriptory: ČR, ukončení zaměstnání, stav zdravotní, vztahy pracovní, lékařství
pracovní, řízení soudní
Nadstandardy zdravotní péče − komparace modelů zdravotnictví / Ondřej
Rajmon, Kateřina Šámalová.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč. 15, č. 2 (2021), s. 23-29. tab., lit.
Autoři se zabývají otázkou nadstandardní zdravotní péče, tedy problematikou, která v ČR
byla jednou z nejpalčivějších sociálně politických otázek let 2011 − 2013. Analyzují
posky-tování a financování nadstandardní zdravotní péče v Německu, Velké Británii
a USA s přihlédnutím k situaci v České republice. Přístupy v jednotlivých zemích jsou
vzájemně komparovány s akcentem na identifikaci problematických, a naopak žádoucích
aspektů tohoto typu zdravotní péče. Neustále rostoucí výdaje na zdravotnictví vyžadují
přehodno-cení dosavadní praxe v alokaci zdrojů a zvážení takových metod, které systém
zefektivní a zajistí jeho udržitelnost.
Deskriptory: ČR, péče zdravotní, zdravotnictví, systém, financování, výhody,
mezinárodní, rovnost
Možnosti automatizace procesů a zjednodušení činností zaměstnanců
balneoprovozů lázní / Miroslav Kot.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč. 15, č. 2 (2021), s. 37-38. - lit.
Článek se zabývá hledáním nových řešení (zejména robotizace a automatizace) v oblasti
lázeňství, která by přinesla využití moderních technologií a zefektivnění provozu a v konečném důsledku i více času a lepší péči pro zákazníky.
Deskriptory: ČR, péče lázeňská, automatizace
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DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ
Volba výše rodičovského příspěvku: neznalost připravuje o peníze / Katarina
Krajčová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč. 23, č. 4 (2021), s. 9-14.
Deskriptory: ČR, příspěvek rodičovský, podmínky nároku, výše, informace

SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Český (ne)systém financování dlouhodobé péče / Jaroslav Vostatek.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč. 15, č. 1 (2021), s. 1-6. - obr.,
lit.
Základní sociální modely dlouhodobé péče. České veřejné zdravotní pojištění. Český systém financování dlouhodobé péče. Struktura financování sociálních služeb (podíl zdrojů
na financování) v ČR v letech 2013 – 2019. Veřejné výdaje na dlouhodobou zdravotní
a sociální péči v ČR v letech 2010 – 2018.
Deskriptory: ČR, péče dlouhodobá, financování, péče sociálně zdravotní, zařízení
sociálních služeb, pojištění zdravotní, systém, OECD, výdaje, výdaje sociální
Dostupné z: https://www.vupsv.cz/download/forum-socialni-politiky-12021/?wpdmdl=12637&refresh=6092b3617d62e1620226913
Jak úspěšně začlenit propuštěnou osobu zpět do společnosti? / Petra Zhřívalová,
Tereza Raszková.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč. 9, č. 25 (2021), s. 6-9. - lit.
Deskriptory: ČR, vězni, práce sociální, péče postpenit., pracovníci sociální, vězni
propuštění, metody
Role sociálního kurátora - zaměstnance obecního úřadu obce s rozšířenou
působností / Petra Nebeská.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč. 9, č. 25 (2021), s. 16-17.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, správa veřejná, obce, definice, služby
sociální, vězni propuštění, péče postpenit.
Interní předpisy poskytovatele sociálních služeb / Jitka Koděrová, Jana Zdeňková.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč. 9, č. 25 (2021), s. 20-22.
Deskriptory: ČR, služby sociální, zařízení sociálních služeb, kvalita sociálních služeb,
systém, pracovníci sociální, zdroje lidské
Navýšení mezd a platů v sociálních službách v roce 2021 / Michaela Sigmundová,
Zbyněk Vočka.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 69, č. 3 (2021), s. 48-50.
Autoři se kriticky vyjadřují ke způsobu, jakým MPSV přistoupilo k navýšení platů zaměstnanců sociálních služeb.
Deskriptory: ČR, služby sociální, pracovníci sociální, mzdy, odměňování, zvýšení
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Drobné kroky sociálního zemědělství v České republice / Eliška Hudcová.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč. 15, č. 2 (2021), s. 33-36. - lit.
Článek představuje nedávné dokumenty a projekty, jimiž je postupně utvářen rámec
pro kvalitní rozvoj sociálního zemědělství, které je v ČR zatím nejčastěji zmiňováno
v souvislostech komplexní podpory osob se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Téma sociálního zemědělství bylo v roce 2020 včleněno do nejméně tří
strategických dokumentů a dále je ústředním tématem několika mezinárodních projektů
zaměřených na vzdělávání. Autorka uvádí, že je třeba tyto iniciativy dále transformovat
do konkrétních opatření a mj. motivovat studenty k převedení získaných znalostí
do praxe, aby se mohlo sociální zemědělství v ČR nadále rozvíjet.
Deskriptory: ČR, ekonomika sociální, zemědělství, práce-postižení, projekty

STAŘÍ LIDÉ
Lze zamezit dlouhodobému odloučení seniorských partnerů v důsledku
závažného onemocnění? / Miroslav Kala, Zlatica Dorková, Maxim Tomoszek, Martina
Ležáková.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč. 15, č. 1 (2021), s. 19-22.
Cílem tohoto článku je analyzovat situaci ochrany práva na soukromí a rodinného života
pacientů / klientů / uživatelů v seniorském věku v České republice a navrhnout doporučená opatření. Autoři článku upozorňují na závažný, ale přehlížený problém nuceného
dlouhodobého či dokonce doživotního odloučení seniorských párů a diskutují o relevantních právních a morálních aspektech těchto událostí a o možnostech jejich řešení.
Deskriptory: ČR, staří, služby sociální, péče dlouhodobá, zařízení sociálních služeb, péče
sociálně zdravotní, práva lidská, řízení soudní, morálka, etika
Dostupné z: https://www.vupsv.cz/download/forum-socialni-politiky-12021/?wpdmdl=12637&refresh=6092b3617d62e1620226913

PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ A ŽENY
Nová evropská úprava pravidel v oblasti rodičovské odpovědnosti / Markéta
Kučerová Nováková.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč. 23, č. 2 (2021), s. 1-7.
Nařízení Rady EU č. 2019/1111 o příslušnosti, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech
manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí bylo
publikováno po několik let trvajících jednáních dne 25. 6. 2019. Nařízení vstoupí v platnost dne 1. 8. 2022.
Deskriptory: ČR, EU, rodičovství, zákonodárství, styky mezinárodní, děti, řízení soudní,
ochrana sociálně-právní, manželství
Jak se vlastně nejlépe postavit k hospitalizaci dítěte bez souhlasu rodičů? /
Michal Ježek.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč. 23, č. 2 (2021), s. 7-12.
Problematika nedobrovolné hospitalizace dítěte bez souhlasu jeho rodičů.
Deskriptory: ČR, děti ohrožené, péče zdravotní, nemocnice, řízení soudní
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Druhá domněnka otcovství a matriční úřady (1.) / Miloš Valášek.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč. 23, č. 2 (2021), s. 13-17.
Článek se věnuje některým problémovým situacím při určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů před matričním úřadem. Snahou autora článku je nabídnout rodičům
dítěte i matričním úředníkům případná procesní řešení.
Deskriptory: ČR, otcové, právo občanské, zákonodárství, rodičovství
Institut nikáh al-mut'ah a jeho dopady v českém právu (2.) / Kristina Sedláková
Salibová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč. 23, č. 2 (2021), s. 18-22. - lit.
Zvláštní forma manželství v islámském právu a její uplatňování v rámci českého práva –
zacházení s nikah mut'ah v soudních rozhodnutích; nikah mut'ah a veřejný pořádek.
Deskriptory: ČR, manželství, cizinci, zákonodárství, řízení soudní
Nárok na náhradní výživné od 1. července 2021.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč. 23, č. 2 (2021), s. 23-24.
Podmínky nároku na náhradní výživné a jeho výše podle zákona č. 588/2020 Sb.
Deskriptory: ČR, výživné, podmínky nároku, výše, zákonodárství, dávky, pomoc sociální
Jak zlepšit komunikaci v rodinách? A jak poté zlepšení komunikace změřit? /
Bára Procházková .
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč. 15, č. 1 (2021), s. 28-29.
Program s názvem "Inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských
dovedností" má za cíl přispět k efektivnějšímu poskytování existujících sociálních služeb
pro sociálně znevýhodněné rodiny s dětmi. Projekt na jaře ukončil svou testovací fázi
a přinesl pro sociální pracovníky první výsledky. Po dobu dvou let pracovalo dvanáct
terénních pracovnic s celkem 54 rodinami, a to na Vsetínsku a v regionu Ústí nad Labem.
Deskriptory: ČR, rodina problémová, rodičovství, projekty, streetwork, poradenství,
práce sociální, pracovníci sociální, metody, služby sociální, poradenství sociální
Dostupné z: https://www.vupsv.cz/download/forum-socialni-politiky-12021/?wpdmdl=12637&refresh=6092b3617d62e1620226913
Vztah mezi koresidencí s prarodiči a školními výsledky patnáctiletých žáků
z úplných a neúplných rodin / Dominika Sladká.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288. - Roč. 57,
č. 1 (2021), s. 25-46. - tab., lit., příl.
Článek zkoumá vztah mezi soužitím s prarodiči a školními výsledky adolescentů s využitím českých dat z mezinárodního výzkumu PISA 2012, zaměřenou na matematickou,
čtenářskou a přírodovědnou gramotnost patnáctiletých žáků. Analyzuje také to, jakou roli
hraje struktura rodiny.
Deskriptory: ČR, sociologie, sociologie rodiny, rodina, žáci, rodina neúplná, mládež, děti
Dostupné z: https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2021/01/02.pdf
Děti vězněných rodičů – neviditelné oběti trestných činů / Žaneta Dvořáčková.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč. 9, č. 25 (2021), s. 5-6.
Sigmatizace a další negativní dopady uvěznění rodičů na život dětí. Podle odhadů je
v současné době v České republice kolem 40 tisíc dětí, které mají rodiče ve vězení.
Deskriptory: ČR, děti, rodina problémová, vězni
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Kontakty dětí a rodičů ve výkonu trestu odnětí svobody / Nikola Kovářová.
In: Listy sociální práce. - ISSN 2336-2332. - Roč. 9, č. 25 (2021), s. 9-10.
Deskriptory: ČR, vězni, děti, rodina problémová, zákonodárství, ochrana sociálně-právní,
práva lidská
Nezodpovězené otázky v oblasti zprostředkování náhradní rodinné péče / Blanka
Vildová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč. 23, č. 3 (2021), s. 1-5.
Problematika nahlašování dětí do evidence náhradní rodinné péče, vedené na všech
krajských úřadech, a to buď do evidence dětí vhodných do dlouhodobé pěstounské péče
nebo dětí vhodných do osvojení (adopce). Diskriminace dětí při zprostředkování náhradní
rodinné péče.
Deskriptory: ČR, výchova mimo vlastní rodinu, pěstouni, děti, ochrana sociálně-právní,
děti ohrožené, zákonodárství, kraje, adopce, diskriminace
Druhá domněnka otcovství a matriční úřady (2) / Miloš Valášek.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč. 23, č. 3 (2021), s. 9-13.
Autor se v tomto díle věnuje dokladu o otcovství, metodice a postupům v zájmu dítěte.
Deskriptory: ČR, právo rodinné, otcové, zákonodárství, rodičovství
Styk dětí v pěstounské péči s rodiči, příbuznými a blízkými osobami / Linda
Matyšková.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč. 23, č. 3 (2021), s. 14-21.
Legislativní úprava styku mezi rodičem, příbuzným, osobou blízkou a dítětem. Styk rodiče
s dítětem s ohledem na trvání pěstounské péče. Styk rodiče omezeného či zbaveného
rodičovské odpovědnosti. Asistovaný kontakt. Postoj a názor dítěte. Styk ostatních příbuzných a osob dítěti blízkých. Informvanost dítěte.
Deskriptory: ČR, výchova mimo vlastní rodinu, péče pěstounská, právo občanské,
ochrana sociálně-právní, zákonodárství
Dohoda není všelék / Hana Beranová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč. 23, č. 4 (2021), s. 1-4.
K dohodám rodičů o úpravě poměrů k nezletilému dítěti a dohodám rodičů o významných
záležitostech dítěte. Tyto dohody jsou základem fungování vztahů mezi rodiči a dětmi
a opatrovnické soudy na nich staví svá rozhodnutí.
Deskriptory: ČR, právo rodinné, řízení soudní, rodičovství, dohody, právo občanské
Právo dítěte vědět, že je osvojené a znát své rodiče / Věra Novotná.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč. 23, č. 4 (2021), s. 5-8.
Deskriptory: ČR, děti, práva lidská, právo rodinné, adopce, ochrana sociálně-právní
Styk rodičů s dětmi v "době covidové" / Romana Rogalewiczová.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč. 23, č. 4 (2021), s. 15-20.
Deskriptory: ČR, právo rodinné, rodičovství, děti, rodina problémová, COVID-19
Otazníky nad trendy domácího násilí v době pandemie / Ludmila Čírtková.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč. 23, č. 4 (2021), s. 21-26. - lit.
Deskriptory: ČR, násilí v rodině, COVID-19, rodina problémová
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CHUDÍ
Homelessness among Older Adults in Prague: Causes, Contexts and Prospects.
[Bezdomovectví mezi lidmi středního věku v Praze: Příčiny, souvislosti
a vyhlídky] / Marie Vágnerová, Ladislav Csémy, Jakub Marek.
Praha : Karolinum, 2020. - 309 stran.
Rec. na: Bezdomovectví lidí středního věku v Praze / TOUŠEK, Laco. - In: FÓRUM
sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč. 15, č. 1 (2021). - s. 29-30.
Deskriptory: ČR, bezdomovci, šetření, výzkum
Dostupné z: https://www.vupsv.cz/download/forum-socialni-politiky-12021/?wpdmdl=12637&refresh=6092b3617d62e1620226913
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EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ
Roční zúčtování záloh na daň ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok
2020 / Jana Rohlíková.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 69, č. 3 (2021), s. 10-14.
Autorka upozorňuje na změny, odlišnosti nebo problematické oblasti formou otázek a odpovědí.
Deskriptory: ČR, daně z příjmu, daně, výhody, COVID-19
Ekonomie koblihy. Sedm způsobů ekonomického myšlení pro 21. století / Kate
Raworth.
Praha : Družstevní nakladatelství IDEA, 2020. - 311 stran.
Rec. na: Ekonomie koblihy / KELLER, Jan. - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 18025854. - Roč. 15, č. 2 (2021). - s. 39.
Kniha představuje nový způsob ekonomického myšlení, v jehož středu stojí environmentální a sociální udržitelnost.
Deskriptory: mezinárodní, USA, ekonomie, ekonomika, ekologie, spravedlnost sociální,
soudržnost sociální, odpovědnost sociální, globalizace

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY
Od utopické vize k české realitě aneb Další úvahy k nepodmíněnému základnímu
příjmu / Jaroslav Šulc.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč. 15, č. 1 (2021), s. 23-26. - lit.
Článek je příspěvkem k aktuálně rozvíjené diskusi o problematice nepodmíněného
základního příjmu. Zabývá se několika aspekty tématu (například demografickým, ekonomickým / finančním, etickým a politickým) a pokouší se určit, nakolik je současný koncept průchodný. Většina autorových argumentů vyznívá ohledně možnosti zavedení nepodmíněného základního příjmu skepticky.
Deskriptory: ČR, příjem minimální, příjmy, minimum, solidarita, příjem zaručený
Dostupné z: https://www.vupsv.cz/download/forum-socialni-politiky-12021/?wpdmdl=12637&refresh=6092b3617d62e1620226913
Zpráva ze semináře evropské občanské iniciativy "Zaveďme nepodmíněný
základní příjem" / Jiří Silný.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč. 15, č. 1 (2021), s. 27.
Deskriptory: ČR, EU, příjem minimální, příjmy, minimum, solidarita, konference, příjem
zaručený
Dostupné z: https://www.vupsv.cz/download/forum-socialni-politiky-12021/?wpdmdl=12637&refresh=6092b3617d62e1620226913
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PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY
uložené 2475
Společenský status učňovského vzdělávání v České republice: vývoj posledních
15 let a srovnání se zahraničím / Václav Korbel, Daniel Münich.
Praha : Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2021. - 56 stran. - (Studie 1/2021). lit., obr., tab., příl. ISBN 978-80-7344-570-6.
Česká republika má historicky silnou větev učňovského vzdělávání, do které každý rok
vstupuje okolo 30% žáků prvního ročníku středního vzdělávání. Často se debatuje, jak
velký podíl žáků má studovat v učňovském vzdělávání, ale méně se zkoumá, jací žáci
o něj mají zájem a jak se jejich složení mění v čase. Tato studie mapuje tyto fenomény.
Deskriptory: ČR, mezinárodní, vzdělávání, učni, nezaměstnanost mládeže, motivace,
žáci, absolventi
Dostupné 9. 3. 2021 z: https://idea.cergeei.cz/files/IDEA_Studie_1_2021_Ucnovske_skolstvi/files/extfile/IDEA_Studie_1_2021_Uc
novske_skolstvi.pdf
Prekarizovaná práce mezi zaměstnanci v ČR v letech 2008−2018 / Martin Spurný.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč. 15, č. 1 (2021), s. 7-17. - obr.,
tab., lit.
Autor článku se věnuje tématu prekarizované práce zaměstnanců v České republice
v letech 2008 − 2018. Potvrzuje, že se prekarizovaná práce týká především povolání
s nižšími nároky na kvalifikaci − pomocných a nekvalifikovaných pracovníků a také pracovníků ve službách a prodeji.
Deskriptory: ČR, práce prekérní, poměr pracovní, zaměstnání na zkrácený úvazek,
kvalifikace odborná, nezaměstnanost, statistika, ukazatele, vývoj
Dostupné z: https://www.vupsv.cz/download/forum-socialni-politiky-12021/?wpdmdl=12637&refresh=6092b3617d62e1620226913
Historie, odbory a společnost. Cesta k lepší budoucnosti / Jiří Pokorný a kol.
Praha : Českomoravská konfederace odborových svazů, 2020. - 199 stran.
Dostupné z:
https://ipodpora.odbory.info/dms/soubory/index?file=Publikace_Historie_odbory_a_spole
cnost_20200907105504.pdf
Rec. na: Historie, odbory a společnost / VEVERKOVÁ, Soňa. - In: FÓRUM sociální
politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč. 15, č. 1 (2021). - s. 31.
Kniha přibližuje historii odborových sdružení v českých zemích (a v Československu)
od vzniku prvních organizací a dělnických spolků až do současnosti.
Deskriptory: ČR, odbory, historie, vývoj
Dostupné z: https://www.vupsv.cz/download/forum-socialni-politiky-12021/?wpdmdl=12637&refresh=6092b3617d62e1620226913
Pracovní povinnost a peněžní náhrada pro studenty / Zbyněk Vočka.
In: Právo a rodina. - ISSN 1212-866X. - Roč. 23, č. 3 (2021), s. 5-8.
Problematika peněžní náhrady, která náleží za vykonání pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci. Otázkou je, zda jde o příjem, který podléhá dani z příjmů a rovněž pojistnému na veřejné zdravotní a sociální pojištění.
Deskriptory: ČR, studenti, práce-studenti, daně z příjmu, COVID-19, situace mimořádná,
pojištění
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BOZP, homeworking a home office / Eva Dandová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 69, č. 3 (2021), s. 15-20.
Právní úprava flexibilních forem práce. Homeworking – platná právní úprava. Teleworking
a právo zemí Evropských společenství. Práce se zobrazovacími jednotkami. Vybavení pracoviště. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Klady a zápory homeworkingu pro zaměstnance, zaměstnavatele.
Deskriptory: ČR, práce z domova, telework, flexibilita pracovní, zákonodárství, právo
pracovní, bezpečnost práce, definice, vztahy pracovní, EU, harmonizace
Potvrzení o zaměstnání / Petr Seidl, Monika Pastorková.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 69, č. 3 (2021), s. 21-23.
Účel a obsah potvrzení o zaměstnání při skončení zaměstnání. Novela § 313 odst. 1 zákoníku práce. Zápočtový list pro účely podpory v nezaměstnanosti.
Deskriptory: ČR, vztahy pracovní, ukončení zaměstnání, právo pracovní
Vysílání zaměstnanců v rámci EU. III. Německo, Rakousko / Nataša Randová,
Lucie Hořejší.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 69, č. 3 (2021), s. 24-28.
Implementace novelizované evropské směrnice v Německu a Rakousku.
Deskriptory: EU, Rakousko, SRN, vysílání pracovníků, harmonizace, zákonodárství, styky
mezinárodní
uložené 2496
Práce z domova: možnost, nebo nutnost? / Jakub Grossmann, Václav Korbel, Daniel
Münich.
Praha : Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2021. - 40 stran. - (Studie 3/2021). lit., obr., tab., příl. - ISBN ISBN 978-80-7344-572-0.
Studie mapuje rozsah využívání práce z domova v České republice během koronavirového roku 2020 napříč sociodemografickými skupinami. Ukazuje, jak s přechodem
na práci z domova souvisí charakteristiky pracujících, jako jsou vzdělání, odvětví, pohlaví, péče o menší dítě v domácnosti. Analýza také odhaluje vnímané překážky a výhody
práce z domova
Deskriptory: ČR, práce z domova, COVID-19, situace ekonomická, zaměstnanci,
samostatní, vzdělání dosažené, skupiny věkové, produktivita práce
Dostupné 27. 4. 2021 z: https://idea.cerge-ei.cz/zpravy/prace-z-domova-moznost-nebonutnost (Published: 20/04/2021)
Diskriminace na pracovišti / Petr Tomšej.
Praha : Grada, 2020. - 176 stran.
Rec. na: Diskriminace na pracovišti / BARÁK, Vladimír. - In: FÓRUM sociální politiky. ISSN 1802-5854. - Roč. 15, č. 2 (2021). - s. 40.
Knihu lze pro její čtivost, přehlednost a velkou míru informační hodnoty pro zaměstnance
i zaměstnavatele doporučit všem účastníkům trhu práce. Publikace uceleně a srozumitelně vysvětluje, na správných místech radí a pro účely další edukace zasazuje řešenou
problematiku i do širšího kontextu pracovní legislativy a života.
Deskriptory: ČR, diskriminace pracovní, diskriminace, zaměstnanci
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PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VŽDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK
Social Recruitment / Barbora Pánková, Barbora Lukašíková.
In: Scientia et Societas. - ISSN 1801-7118. - Roč. 16, č. 4 (2020), s. 104-118. - obr.,
lit.
Social recruitment – nábor pracovníků přes sociální sítě neboli sociální nábor. Článek se
zabývá efektivním využíváním sociálních sítí v oblasti recruitmentu. Zaměřuje se na nejvyužívanější sociální sítě a jejich funkcionality využitelné při náboru. Poukazuje na
výzkumy fenoménu social recruitment v České republice a prezentuje autorská data z dotazníkového šetření realizovaného v roce 2020.
Deskriptory: ČR, řízení personální, strategie personální, získávání a výběr pracovníků,
metody, internet, šetření
Dostupné z: https://sets7.webnode.cz/_files/200000311c986cc986e/SETS%204_2020%20web.pdf
Od mimoprofesní seberealizace k nezbytnosti pracovně orientovaného
vzdělávání: Proměna motivace k neformálnímu vzdělávání dospělých v ČR / Jan
Kalenda, Ilona Kočvarová.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288. - Roč. 57,
č. 1 (2021), s. 75-100. - tab., lit.
Hlavním cílem studie bylo zmapovat proměny motivace dospělých k účasti v neformálním
vzdělávání dospělých v ČR v letech 2011 až 2016.
Deskriptory: ČR, vzdělávání celoživotní, vzdělávání, zdroje lidské, konkurenceschopnost
Dostupné z: https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2021/01/04.pdf
Změny ve firemní kultuře způsobené pandemií covid-19 / Lenka Farkačová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 69, č. 3 (2021), s. 37-42. - tab., lit.
Pojem firemní kultura – často nedoceněný aspekt. Firemní kultura v případě firem
s multikulturními prvky. Změny v základních prvcích firemních kultur. Rovnováha mezi
pracovním a osobním životem. Ztráta sociální interakce mezi pracovníky.
Deskriptory: ČR, řízení personální, organizace práce, COVID-19, telework, práce z
domova, sladění pracovního a rodinného života, uspokojení z práce, zdroje lidské
Kolik neomluvených absencí v práci stačí podle soudů na okamžité zrušení
pracovního poměru? / Nataša Randová, Kristýna Menzelová.
In: Práce a mzda. - ISSN 0032-6208. - Roč. 69, č. 3 (2021), s. 43-44. - tab.
Popis dvou rozhodnutí Nejvyššího soudu. Případ režiséra – rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo
2108/2018. Případ řidiče ještěrky – rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 1440/2020.
Deskriptory: ČR, ukončení zaměstnání, řízení soudní, podmínky nároku
Analýza obsahu práce − cesta ke spravedlivému hodnocení náročnosti prací
ve veřejné správě / Richard Ornstein.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč. 15, č. 2 (2021), s. 30-33. tab., lit.
Hodnocení prací z hlediska jejich složitosti,odpovědnosti a namáhavosti tvoří,ve smyslu
platné právní úpravy, základ systému ochrany platu, rovnosti odměňování a tarifní
politiky státu. Článek je dílčím výstupem projektu, který dle požadavku Ministerstva
práce a sociálních věcí připravuje nástroj zajišťující objektivní zkoumání prací za účelem
podpory rovného a spravedlivého odměňování za práci ve veřejné správě.
Deskriptory: ČR, hodnocení práce, odměňování, správa veřejná, rovnost, systém, výzku
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OBYVATELSTVO, MIGRACE
Nabídka ukrajinské migrační pracovní síly a její poptávka v Česku / Dušan
Drbohlav, Patrik Budský, Dita Čermáková, Milan Lupták, Eva Janská, Zdeněk Čermák,
Dagmar Dzúrová, Lukáš Valenta, Petr Weisser, Miroslav Žilka, František Freiberg.
In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854. - Roč. 15, č. 1 (2021), s. 14-19. - lit.
Článek pojednává o pracovní migraci z Ukrajiny do České republiky, zkoumá příčiny této
migrace, kvalitativní charakteristiky ukrajinských pracovníků a jejich očekávání. Všímá si
také zkušeností a potřeb českých podniků. Autoři v závěru uvádějí řadu doporučení –
zlepšit informovanost o příležitostech a podmínkách důležitých pro cizince, kteří chtějí
pracovat v ČR, a zrychlit a zjednodušit příslušný administrativní proces.
Deskriptory: ČR, migrace, Ukrajina, pracovníci migrující, cizinci, práce-cizinci, výzkum,
šetření
Dostupné z: https://www.vupsv.cz/download/forum-socialni-politiky-12021/?wpdmdl=12637&refresh=6092b3617d62e1620226913
Determinanty poptávky a nabídky na trhu s byty a jejich význam pro vysvětlení
regionálních rozdílů / Libor Votava, Lenka Komárková, Jiří Dvořák.
In: Politická ekonomie. - ISSN 0032-3233. - Roč. 69, č. 1 (2021), s. 26-46. - tab., lit.
Příspěvek si klade za cíl najít vazby mezi vybranými determinanty poptávky a nabídky
na základě panelové regrese regionálních dat v období 2000 – 2017 a přispět k další
diskusi o roli těchto determinantů. Hlavním výstupem příspěvku je identifikace regionálních rozdílů ve směru a síle vlivu jednotlivých determinantů na cenu bytu. Mezi důležité
determinanty patří determinanty demografické, příjem domácností, zaměstnanost nebo
přirozená a migrační změna populace.
Deskriptory: ČR, bydlení, ceny, statistika, demografie, výzkum, příjmy, příjmydomácnosti, ukazatele, regiony, kraje
Dostupné z: https://polek.vse.cz/pdfs/pol/2021/01/02.pdf

RŮZNÉ
Value Modernisation in Central and Eastern European Countries: How Does
Inglehart´s Theory Work? [Modernizace hodnot v zemích střední a východní
Evropy: Jak funguje Inglehartova teorie?] / Beatrice Chromková Manea, Ladislav
Rabušic.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288. - Roč. 56,
č. 6 (2020), s. 699-740. - tab., obr., lit.
Autoři zkoumají modernizační změny hodnotových struktur ve vybraných zemích střední
a východní Evropy, porovnávají je se západoevropskými a dívají se na generační rozdíly.
Používají údaje shromážděné z mezinárodní průřezové studie Evropského výzkumu hodnot (EVS). Výsledky nejsou jednoznačné v tom, zda socioekonomická modernizace vedla
k vyššímu podílu postmaterialismu, více genderově rovnostářským postojům a silnější
podpoře norem individuální volby v zemích střední a východní Evropy.
Deskriptory: sociologie, teorie, společnost, šetření, výzkum, mínění veřejné, morálka,
etika, EU, sociologie rodiny, gender, nerovnost, Evropa střední a východní
Dostupné z: https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2020/06/01.pdf
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The Work Ethic and Social Change in the Czech Republic and Slovakia –
A Modernisation Theory Perspective [Pracovní etika a sociální změna v České
republice a na Slovensku - perspektiva teorie modernizace] / Michal Kozák.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288. - Roč. 56,
č. 6 (2020), s. 741-765. - obr., tab., lit., příl.
Článek sleduje dlouhodobé trendy v pracovní morálce v České republice a na Slovensku
z pohledu teorie modernizace. Zkoumá, zda se pracovní morálka ve dvou kulturně podobných společnostech během let rostoucí materiální prosperity snížila a zda tento trend
má původ v mezigenerační populační výměně. Studie využívá údaje ze tří sdružených vln
Evropského výzkumu hodnot (EVS) pokrývající období 1999 – 2017, u nichž aplikuje
techniku lineárního rozkladu a vícerozměrnou statistickou analýzu.
Deskriptory: ČR, sociologie, teorie, společnost, šetření, výzkum, mínění veřejné,
morálka, etika, SR, práce obecně
Dostupné z: https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2020/06/02.pdf
The Expansion of Higher Education and Post-Materialistic Attitudes to Work
in Europe: Evidence from European Values Study [Rozšíření vysokoškolského
vzdělávání a post-materialistické postoje k práci v Evropě: Poznatky ze studie
o evropských hodnotách] / Barbora Hubatková, Tomáš Doseděl.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288. - Roč. 56,
č. 6 (2020), s. 767-789. - tab., obr., lit.
Článek zkoumá vztah mezi vysokoškolským vzděláváním a post-materialistickými postoji
k práci a jak se to změnilo v návaznosti na nedávné rozšíření systémů vysokoškolského
vzdělávání v Evropě. Data vycházejí z Evropského výzkumu hodnot o 28 zemích v časovém horizontu 1990 až 2008.
Deskriptory: sociologie, teorie, společnost, šetření, výzkum, mínění veřejné, morálka,
etika, EU, vzdělání dosažené, zaměstnanost
Dostupné z: https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2020/06/03.pdf
The Economy and Governance as Determinants of Political Trust in Europe:
An Analysis of the European Values Study and World Values Survey, 1990 –
2019 [Ekonomika a správa jako determinanty politické důvěry v Evropě:
Analýza dat z Evropského: Světového výzkumu hodnot v letech 1990 – 2019] /
Marta Kołczyńska.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288. - Roč. 56,
č. 6 (2020), s. 791-833. - obr., tab., lit., příl.
Deskriptory: sociologie, teorie, společnost, šetření, výzkum, mínění veřejné, morálka,
etika, politika, ekonomika, ukazatele, mezinárodní, nezaměstnanost
Dostupné z: https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2020/06/04.pdf
Attitudes towards Life and Death in Europe: A Comparative Analysis [Postoje
k životu a smrti v Evropě: srovnávací analýza] / Edurne Bartolomé-Peral, Lluis
Coromina.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288. - Roč. 56,
č. 6 (2020), s. 835-862. - obr., tab., lit.
Tento článek analyzuje faktory, které vysvětlují postoje lidí ke klíčovým problémům
týkajících se začátku a konce lidského života. Ospravedlnění eutanazie, potratů a oplodnění in vitro s využitím údajů z Evropského výzkumu hodnot z let 2008 až 2017. Analyzováno bylo pět evropských společností: Španělsko, Německo, Nizozemsko, Česká republika a Rusko.
Deskriptory: sociologie, teorie, společnost, šetření, výzkum, mínění veřejné, morálka,
etika, interrupce, styl životní, úmrtnost, EU
Dostupné z: https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2020/06/05.pdf
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Trends in Divorce Acceptance and Its Correlates across European Countries
[Trendy v přijetí rozvodů veřejností a jejich korelace v evropských zemích] /
Petr Fučík.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288. - Roč. 56,
č. 6 (2020), s. 863-895. - obr., tab., lit.
Tato studie se opírá o data z Evropského výzkumu hodnot (EVS) v období 1981 – 2017.
Deskriptory: sociologie, teorie, společnost, šetření, výzkum, mínění veřejné, morálka,
etika, EU, rozvody, ukazatele
Dostupné z: https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2020/06/06.pdf
Situace absolventů v podmínkách postmasového vysokoškolského vzdělávání:
Stále jen reprodukce elit? / Jan Kohoutek, Vítězslav Lounek, Michaela Šmídová, Jana
Korečková.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288. - Roč. 57,
č. 1 (2021), s. 47-73. - obr., tab., lit., příl.
Cílem studie je testovat platnost hypotéz o vlivu socioekonomického statusu jednotlivce
na jeho situaci po absolvování vysoké školy v podmínkách postmasového vysokoškolského vzdělávání. Prezentovaný výzkum ověřuje vliv socioekonomického statusu absolventa
vysokoškolského studia v ČR na jeho výši příjmů, opakovanou volbu studia a životní spokojenost obecně. Výsledky výzkumu potvrzují zejména přetrvávající význam vzdělání
rodičů absolventů vysokých škol na jejich socioekonomický status oproti finančnímu zajištění rodiny.
Deskriptory: ČR, sociologie, absolventi, vzdělání dosažené, vzdělávání, nerovnost, situace
ekonomická, situace sociální, teorie, c-Rabušic, Ladislav, teorie, společnost znalostní,
studenti, příjmy
Dostupné z: https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2021/01/03.pdf
Už je zítra? Aneb jak pandemie mění Evropu / Ivan Krastev.
Praha : Karolinum, 2020. - 56 stran.
Rec. na: Už je zítra? Aneb jak pandemie mění Evropu / HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ,
Jaroslava. - In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review. - ISSN 0038-0288.
- Roč. 57, č. 1 (2021). - s. 125-128.
Kniha bulharského politologa je věnována úvahám nad dopady pandemie na demokracii
a vzestup populismu v Evropě. Globální reakce na pandemii v řadě ohledů v některých
momentech rozostřila hranice mezi různými typy režimů.
Deskriptory: EU, COVID-19, politika, globalizace, sociologie
Dostupné z: https://sreview.soc.cas.cz/pdfs/csr/2021/01/09.pdf
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ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNÍ DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ POLITIKA
Targeting within universalism [Cílení v rámci univerzalismu] / Olivier Jacques,
Alain Noel.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč. 31, č. 1 (2021),
s. 15-29. - lit., obr., tab.
Myšlenka cílení v rámci univerzalismus byla často evokována, obvykle jako nejlepší
strategie obou světů. Přístup je však stále obtížné identifikovat, protože cílení se obvykle
měří jako opak univerzalismu. Tento článek navrhuje považovat cílení a univerzalismus
jako dvě odlišné dimenze sociálního státu, jako protiklad k univerzalismu je užitečnější
chápat rezidualismus, a nikoli cílení na chudé. Poté se objeví čtyři možnosti sociálního
státu, které kombinují postoj na ose univerzalismu / rezidualismu a postoj na ose
pro chudé / pro bohaté: univerzalismus (např. Francie), zacílení v rámci univerzalismu
(Dánsko), zacílení v rámci rezidualismu (Spojené Státy) a rezidualismus pro bohaté
(Japonsko). Ukazujeme, že cílení v rámci univerzalismu zahrnuje cílení na chudé bez
testování prostředků, což je kombinace, které lze dosáhnout s omezeními souvislosti
důchodového systému s výdělky a velkorysými transfery na populaci v produktivním
věku. Takovéto chápání ukazuje, že cílení v rámci univerzalismu je efektivní redistribuční
strategií, lepší než pouhé cílení a méně nákladné než čistý a jednoduchý univerzalismus.
Deskriptory: mezinárodní, OECD, chudoba, redistribuce, stát sociální
The political economy of minimum income benefits: How parties, unions and
migration influence benefit adequacy [Politická ekonomie dávek minimálního
příjmu: Jak strany, odbory a migrace ovlivňují přiměřenost dávky] / Mario Tobias
Taschwer.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč. 31, č. 1 (2021),
s. 30-43. - lit., obr., tab.
To, jak zacházíme s lidmi, kteří nejvíce potřebují podporu, je dobrým indikátorem stavu
našich společností. Chybí nám však empirické důkazy o tom, jak politické strany ovlivňují
dávky minimálního příjmu. Klasická teorie stranických rozdílů nás vede k očekávání
opačných účinků levicového a pravicového vládnutí na úrovně dávek. Analýza 16 zemí
OECD za období 1990 – 2009 ukazuje, že tuto hypotézu je třeba odmítnout, protože
pravicové i levicové strany jsou spojeny se škrty. Nekonzistentní stranické dopady
ukazují na "novou politiku" strategií vyhýbání se vině. Novým přístupem v oblasti dávek
minimálního příjmu je analýza kontextu stranického jednání: jak odbory a migrace mění
vliv vlád na dávky?
Deskriptory: mezinárodní, OECD, příjem minimální, dávky, poměr náhradový, politika,
strany politické, migrace, odbory, stát sociální, ekonomie
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But what about that nice house you own? The impact of asset tests in minimum
income schemes in Europe: An empirical exploration [Ale co ten pěkný dům,
který vlastníte? Dopad majetkových testů na systémy minimálního příjmu
v Evropě: Empirický průzkum] / Sarah Marchal, Sarah Kuypers, Ive Marx, Gerlinde
Verbist.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč. 31, č. 1 (2021),
s. 44-61. - lit., obr., tab.
Na majetek testované transferové systémy v Evropě i jinde mají tendenci zahrnovat
nejen testy příjmů, ale také testy aktiv různých druhů. Role majetkových testů v opatřeních ochrany minimálního příjmu byla v anglosaském kontextu rozsáhle prozkoumána,
daleko méně v kontinentálním evropském kontextu. Ačkoli testy aktiv mohou být užitečné při výběru těch nejchudších, víme relativně málo o jejich skutečném dopadu na způsobilost a sociální výsledky v evropských sociálních státech. Tato práce se zabývá prevalencí a koncepcí majetkových testů v evropských systémech ochrany minimálního příjmu.
Rozlišuje dva hlavní typy testů aktiv: přímá diskvalifikace, když aktiva dosáhnou určité
hodnoty, a postupnější zužování při fiktivní míře návratnosti. Poté podrobněji analyzuje,
jak testy aktiv v Belgii a Německu jako zástupců těchto dvou typů ovlivňují podmínky
nároku na ochranu minimálního příjmu a výsledky v oblasti chudoby.
Deskriptory: EU, SRN, Belgie, příjem minimální, systém, ochrana sociální, podmínky
nároku, politika sociální
uložené 2479
The European Pillar of Social Rights Action Plan [Akční plán evropského pilíře
sociálních práv].
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021. - 47 stran. - obr., příl. ISBN 978-92-76-30755-6.
Akční plán evropského pilíře sociálních práv nastiňuje konkrétní činnosti za účelem další
implementace zásad evropského pilíře sociálních práv jako společného úsilí členských
států a EU o aktivní zapojení sociálních partnerů a občanské společnosti. Rovněž navrhuje zaměstnanost, odborné kvalifikace a sociální ochranu jako hlavní cíle EU, kterých má
být dosaženo do roku 2030.
Akčním plánem pilíře stanovuje Komise své ambice pro silnou sociální Evropu, která se
zaměří na pracovní místa a odbornosti pro budoucnost a připraví půdu pro spravedlivé,
inkluzivní a odolné sociálně-ekonomické oživení.
Deskriptory: EU, práva sociální, ochrana sociální, zaměstnanost, kvalifikace odborná,
vytváření prac. příležitostí, rovnost, koncepce budoucí
Dostupné 16. 3. 2021 z:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8377&furtherPubs=y
es (Published: 04/03/2021)
The relationship between international law and European labour legislation and
its impact on the development of international and European social law [Vztah
mezi mezinárodním právem a evropskou pracovní legislativou a jeho dopad na
vývoj mezinárodního a evropského sociálního práva] / Sophie Robin-Olivier.
In: International Labour Review. - ISSN 0020-7780. - Roč. 159, č. 4 (2020), s. 483503. - lit. - SPECIAL ISSUE: Transnational futures of international labour law.
Článek čerpá z pozorování toho, jak právo Evropské unie bere v úvahu mezinárodní
nástroje na ochranu pracovníků a aktivity mezinárodních organizací na ochranu sociálních
práv za účelem vytvoření typologie vazeb – často úzkých, ale také velmi rozmanitých –
mezi evropským právem a "mezinárodním pracovním právem" v širším slova smyslu.
Deskriptory: mezinárodní, EU, MOP, standardy, práva sociální, právo pracovní, politika
sociální
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ilr.12195
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SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
The political economy of individual-level support for the basic income in Europe
[Politická ekonomie individuální podpory základního příjmu v Evropě] / Tim
Vlandas.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč. 31, č. 1 (2021),
s. 62-77. - lit., obr.
V akademických kruzích a kruzích vytvářejících politiky probíhá dlouhodobá debata o normativních výhodách a ekonomických dopadech univerzálního základního příjmu (UBI).
Stávající literatura však dostatečně neřeší otázku, které faktory jsou spojeny s individuální podporou pro UBI. Ačkoli se literatura v politické ekonomii značně zaměřila na individuální preference stávajících výhod sociálního státu, neanalyzovala případ UBI. Využitím
osmé vlny evropského sociálního průzkumu (ESS) se tento článek snaží tuto mezeru
zaplnit analýzou individuální podpory UBI v 21 evropských zemích. Zjištění z logistických
regresních analýz s fixními efekty pro jednotlivé země jsou částečně v souladu s očekáváními předchozí literatury o sociální politice a politické ekonomii. S větší pravděpodobností UBI podporují mladší levicoví jedinci s nízkými příjmy a nezaměstnaní. Jednotlivci
s pozitivním pohledem na příjemce dávek a/nebo s vysokou důvěrou v politické instituce
UBI také více podporují, zatímco antiimigrační postoje jsou spojeny s nižší podporou.
Naproti tomu vzorce napříč povoláními jsou smíšené a respondenti mužského pohlaví se
zdají o něco příznivější. Členství v odborech není statisticky významné. Na mezinárodní
úrovni má podpora tendenci být vyšší tam, kde je aktivace dávek výraznější a dávky
v nezaměstnanosti méně štědré. Tyto výsledky naznačují jeden z možných důvodů, proč
země s vysokou podporou UBI jej nezavedly.
Deskriptory: EU, příjem zaručený, šetření, politika, politika sociální
The complex social security provisions of the Brexit withdrawal agreement, to
be implemented for decades [Složitá ustanovení o sociálním zabezpečení
obsažená v dohodě o vystoupení Brexitu, která mají být implementována
po celá desetiletí] / Herwig Verschueren.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč. 23, č. 1 (2021),
s. 7-23. - lit.
Tento článek analyzuje ustanovení dohody o vystoupení týkající se koordinace systémů
sociálního zabezpečení Spojeného království a členských států po brexitu. Vystoupení
Spojeného království z EU vyvolává řadu otázek ohledně důsledků pro práva sociálního
zabezpečení, včetně přístupu ke zdravotní péči pro osoby, které se ocitly v přeshraniční
situaci mezi Spojeným královstvím a EU27.
Deskriptory: EU, V. Británie, zab. sociální, práva sociální, migrace, dohody
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Recent cases and the future of Directive 79/7 on equal treatment for men and
women in social security: How to realise its full potential [Nedávné případy
a budoucnost směrnice 79/7 o rovném zacházení pro muže a ženy v sociálním
zabezpečení: jak plně využít její potenciál] / Miguel De La Corte-rodríguez.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč. 23, č. 1 (2021),
s. 44-61. - lit.
Směrnice 79/7 o rovném zacházení pro muže a ženy v zákonném sociálním zabezpečení
se čtyřicet let po svém přijetí ukázala být relevantnější než kdykoli předtím. V roce 2019
byly vyneseny dva nové významné rozsudky. První (Villar Láiz) se týkal výpočtu starobních důchodů pracovníků na částečný úvazek a rozhodnutí představuje důležitý milník
na dlouhé cestě k zajištění lepší sociální ochrany těchto pracovníků, z nichž jde většinou
o ženy. Druhá (WA) se zabývala doplňkem důchodů poskytovaným důchodkyním se dvěma nebo více dětmi. Tento článek popisuje a uvádí několik komentářů k rozsudkům z roku 2019. U příležitosti 40. výročí směrnice 79/7 také reflektuje, jak lze plně využít jejího
potenciálu.
Deskriptory: EU, zab. sociální, právo SZ, muži, ženy, rovnost, ochrana sociální, zab.
důchodové, řízení soudní
uložené 2495
Coordination of social security systems at a glance: 2020 Statistical Report
[Koordinace systémů sociálního zabezpečení v přehledu: Statistická zpráva
2020] / Frederic De Wispelaere, Lynn De Smedt, Jozef Pacolet.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021. - 53 stran. - obr., tab.,
příl. - ISBN 978-92-76-32248-1.
Volný pohyb osob by nebyl možný bez záruky, že občané neztratí svou ochranu
sociálního zabezpečení při stěhování do jiné země v Evropě. Společná pravidla za účelem
koordinace různých národních systémů sociálního zabezpečení zahrnují každého, kdo se
přestěhuje do jiné země, aby se trvale usadil, dočasně pracoval nebo studoval, a dokonce
i ty, kteří cestují na dovolenou.
Tato statistická zpráva poskytuje přehled a hodnocení současné sbírky údajů a zpráv
o koordinaci systémů sociálního zabezpečení v EU. Vyvozuje závěry a identifikuje trendy
podle oblasti sociálního zabezpečení.
Deskriptory: EU, zab. sociální, systém, dohody, styky mezinárodní, osoby migrující,
statistika
Dostupné 27. 4. 2021 z:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8386&furtherPubs=y
es (Published: 29/03/2021)

22

NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
From Substitutive to Supplementary: Institutional Interplay between Public and
Occupational Sickness Benefits in Finland, 1947-2016 [Od substitučního k
doplňkovému: Institucionální souhra mezi veřejnými a zaměstnaneckými
nemocenskými dávkami ve Finsku, 1947-2016] / Laura Järvi.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč. 23, č. 1 (2021),
s. 62-80. - lit., obr., tab., příl.
V kontextu finského sociálního státu zkoumá tento článek roli zaměstnaneckého
sociálního zabezpečení v souhře mezi veřejnými a zaměstnaneckými nemocenskými
dávkami od roku 1947 do roku 2016, aby analyzoval, jak tyto dvě dávky v průběhu času
vzájemně působily a jakou roli sehrálo zaměstnanecké sociální zabezpečení v nemocenském opatření. Předchozí výzkum zaznamenal, že zaměstnanecké dávky mohou podporovat nebo kompenzovat tolik diskutovaný upadající sociální stát. Proto je důležité získat
větší znalosti o interakci veřejný-zaměstnanecký. Studie využívá hloubkovou analýzu
na individuální úrovni z retrospektivního hlediska, která byla v předchozím výzkumu
vzácná, a zkoumá interakci veřejný-zaměstnanecký ve finském systému nemocenských
dávek od prvních národních kolektivních smluv do roku 2016. Na základě reforem provedených ve veřejném systému článek identifikuje a využívá šest různých fází finského
systému dávek v nemoci v hlavní analýze. Institucionální vývoj nemocenského opatření
je zkoumán analyzováním míry kompenzace a doby poskytování dávek s využitím kovodělníků jako reprezentativního příkladu dělníků. Výsledky ukazují, že zaměstnanecké
dávky jsou ve finském systému nemocenských dávek silně institucionalizovány. Souhra
mezi zákonnými a zaměstnaneckými nemocenskými dávkami měla v průběhu času různé
podoby.
Článek poskytuje cenné informace o historickém vývoji a důležitosti zaměstnaneckého
sociálního zabezpečení, pokud jde nejen o pochopení jeho významu pro jednotlivce, ale
také o pochopení logiky souhry ve veřejno-soukromém mixu poskytování sociálního zabezpečení.
Deskriptory: Finsko, zab. nemocenské, zab. podnikové, nemocenské, dávky, stát sociální,
vývoj

ZABEZPEČENÍ V NEZAMĚSTNANOSTI
When free choice turns into a pitfall: conditional social protection for
immigrants in voluntary unemployment insurance systems [Když se svobodná
volba změní v úskalí: podmíněná sociální ochrana pro imigranty v systémech
dobrovolného pojištění v nezaměstnanosti] / Lutz Gschwind.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč. 31, č. 1 (2021), s. 314. - lit., obr., tab.
Systémy pojištění v nezaměstnanosti jsou navrženy tak, aby poskytovaly zajištění příjmu
těm, kteří jsou dočasně bez práce. Tato forma sociální ochrany je zvláště důležitá
pro pracovníky narozené v zahraničí, u nichž je v průměru větší pravděpodobnost, že
budou se během propouštění stanou nezaměstnanými. Článek zkoumá, jak se liší sociální
ochrana imigrantů v případech, kdy jsou platby vázány spíše na dobrovolné než povinné
příspěvky.
Deskriptory: mezinárodní, Švédsko, cizinci, pracovníci migrující, zab. v nezaměstnanosti,
pojištění dobrovolné, reforma
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Canada’s unemployment insurance in crisis [Kanadské pojištění v nezaměstnanosti v krizi] / Mohammad Ferdosi.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč. 30, č. 2
(2021), s. 182-192. - tab., lit.
Kanada v uplynulých několika desetiletích provedla několik reforem federálně regulovaného systému pojištění v nezaměstnanosti, a to navzdory rostoucí nezaměstnanosti a potřebě úlevy na trhu práce. Několik změn programu, včetně zpřísnění podmínek nároku,
omezení výhod, zvýšení administrativní zátěže a intenzivnějšího dohledu, významně
ovlivnilo úroveň a kvalitu podpory dostupné pro nejzranitelnější skupiny populace.
Deskriptory: Kanada, zab. v nezaměstnanosti, reforma, systém
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12448

SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
The concept of care: Insights, challenges and research avenues in COVID-19
times [Koncept péče: Postřehy, výzvy a cesty výzkumu v dobách COVIDU-19] /
Mary Daly.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč. 31, č. 1 (2021),
s. 108-118. - lit., obr.
Tento přezkum se zaměřuje na koncept péče. Provádí kritický přezkum, motivovaný šíří
oboru a nedostatkem koherence a vazeb v různorodé literatuře. Recenze se soustředí
nejprve na organizaci a revizi literatury z hlediska klíčového zaměření a dále na odhalení
silných a slabých stránek stávající práce a na návrhy, jak by budoucí práce mohly pokračovat v době COVID-19.
Deskriptory: mezinárodní, pomoc sociální, stát sociální, COVID-19, péče dlouhodobá,
zařízení péče o děti
uložené 2494
Study on the benefits of using social outcome contracting in the provision
of social services and interventions - a cross-country comparative assessment
of evolving good practice in cross-sectoral partnerships for public value creation
[Studie o výhodách využívání smluv o sociálních výsledcích při poskytování
sociálních služeb a intervencí - mezinárodní komparativní posouzení vyvíjející
se dobré praxe v meziodvětvových partnerstvích pro vytváření veřejné hodnoty]
/ Luka Klimavičiute, Veronica Chiodo, Benedetta De Pieri, Vaida Gineikyte.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021. - 126 stran. - obr., tab. ISBN 978-92-76-30286-5.
Smlouvy o sociálních výsledcích (Social outcome contracts - SOC) jsou relativně novým
typem mechanismu při zadávání veřejných zakázek na veřejné služby. Zaměřuje se na
využití zdrojů veřejného, soukromého, filantropického a občanského sektoru s cílem
společného provádění účinných intervencí ve veřejné sféře. Existuje však malý empirický
výzkum, který porovnává modely SOC s tradičními mechanismy financování, jako jsou
dotace, granty, smlouvy o poplatcích za služby a další. Cílem této studie je tedy posoudit
účinnost a efektivitu smluv založených na výsledcích ve srovnání s intervencemi prováděnými v rámci tradičního financování a také vyhodnotit metody měření výsledků použité
k určení jejich dopadu. Studie se zaměřuje výhradně na sociální služby, obecněji
na veřejné služby.
Deskriptory: EU, služby sociální, sektor veřejný, financování, metody
Dostupné 27. 4. 2021 z:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8384&furtherPubs=y
es (Published: 25/03/2020)
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POSTIŽENÍ OBČANÉ
uložené 2480
Union of Equality: Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 20212030 [Unie rovnosti: Strategie v oblasti práv osob se zdravotním postižením
na období 2021–2030].
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021. - 32 stran. - obr. - ISBN
978-92-76-30867-6.
Pro dosažení dalšího pokroku při zajišťování plné participace osob se zdravotním postižením bude činnost členských států i institucí EU řídit nová a posílená Strategie pro práva
osob se zdravotním postižením 2021 – 2030, která vychází z výsledků předchozích deseti
let a nabízí řešení budoucích výzev. Nová strategie pomůže splnit priority budování Unie
rovnosti a plnění evropského sociálního pilíře.
Strategie práv osob se zdravotním postižením 2021 – 2030 má za cíl řešit různé výzvy,
kterým osoby se zdravotním postižením čelí. Jejím cílem je dosáhnout pokroku ve všech
oblastech Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, a to na úrovni EU
i na úrovni členských států. Cílem je zajistit, aby lidé se zdravotním postižením v Evropě
bez ohledu na své pohlaví, rasový nebo etnický původ, náboženství nebo víru, věk nebo
sexuální orientaci užívali svých lidských práv, rovných příležitostí, rovného přístupu
k účasti ve společnosti a ekonomice, byli schopni rozhodnout, kde, jak a s kým žijí, mohli
se volně pohybovat v EU bez ohledu na své potřeby podpory a nezažívali již diskriminaci.
Deskriptory: EU, postižení, práva sociální, práva lidská, rovnost, diskriminace, integrace,
společnost
Dostupné 16. 3. 2021 z:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=y
es (Published: 03/03/2021)

PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY
uložené 2478
The childcare gap in EU Member States [Mezery v péči o děti v členských státech
EU] / Madeline Nightingale, Barbara Janta.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2020. - 12 stran. - lit., obr. ISBN 978-92-76-22283-5.
Toto policy memo prezentuje přehled o mezerách v péči o děti v členských státech EU.
Mezera v péči o dítě je obdobím, ve kterém rodiny s malými dětmi nemohou využívat
dobře kompenzovanou dovolenou na péči o děti nebo zaručené místo v předškolním
vzdělávání a péči. Zpráva byla vypracována pro projekt Evropské platformy pro investice
do dětí (EPIC) a zkoumá politiky zavedené pro řešení mezer v péči o děti.
Deskriptory: EU, děti, zařízení péče o děti, zařízení předškolní, politika populační
Dostupné 16. 3. 2021 z:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8378&furtherPubs=y
es (Published: 08/03/2021)
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uložené 2487
Study on the economic implementing framework of a possible EU Child
Guarantee Scheme including its financial foundation: Final Report [Studie
o ekonomickém prováděcím rámci možného systému záruk EU pro děti včetně
jeho finančního základu. Závěrečná zpráva].
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021. - 393 stran. - (Social
Europe). - lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-92-76-32072-2.
Téměř čtvrtina všech dětí v EU je ohrožena chudobou nebo sociálním vyloučením.
Evropský parlament a Evropská komise požadovaly Záruku pro dítě (Child Guarantee),
aby se zajistilo, že každé potřebné dítě v Evropě bude mít přístup k bezplatné zdravotní
péči, vzdělání a péči o děti, stejně jako k slušnému bydlení a přiměřené výživě. Tato
zpráva hodnotí, jaké by mohly být náklady a přínosy pro příslušné orgány při realizaci
této záruky. Poskytuje důkladnou ekonomickou analýzu možností návrhu, proveditelnosti,
správy a možností implementace konkrétních prioritních akcí, které by mohly být do této
záruky zahrnuty.
V příloze je uveden přehled (stručné charakteristiky) podrobně posuzovaných politik /
programů.
Deskriptory: EU, děti, děti ohrožené, chudoba, vyloučení sociální, potřebnost, zařízení
péče o děti, podpora sociální, financování, politika populační, politika sociální
Dostupné 23. 3. 2021 z:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8382&furtherPubs=y
es (Published: 22/03/2021)
Growing up in economic hardship: The relationship between childhood social
assistance recipiency and early adulthood obstacles [Vyrůstající v ekonomickém
strádání: Vztah mezi dětským příjemcem sociální pomoci a překážkami v rané
dospělosti] / Miia Bask, Pasi Haapakorva, Mika Gissler, Tiina Ristikari.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč. 30, č. 2
(2021), s. 130-139. - obr., lit.
Tato studie zkoumá dlouhodobé důsledky ekonomických potíží během dětství a jejich
dopady v období dospívání a rané dospělosti s využitím dat finské porodní kohorty z roku
1987 s více než 55 000 dětmi narozenými ve Finsku v roce 1987. Příjem sociální pomoci
byl použit jako měřítko pro ekonomické potíže během tří kritických vývojových stádií.
Byly zkoumány čtyři výsledky, včetně předčasného ukončování školní docházky během
dospívání, odsouzení za trestný čin během dospívání, psychiatrické diagnózy během
dospívání a příjmu sociální pomoci během rané dospělosti. Zvláštní pozornost byla rovněž
věnována genderovým rozdílům v dopadech ekonomických potíží v raném dětství
na pozdější výsledky.
Deskriptory: Finsko, děti, chudoba, rodina, příjmy nízké, úroveň životní, výzkum, gender,
dráhy životní
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12444
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uložené 2493
Looking beyond COVID-19: Strengthening family support services across
the OECD [Pohled nad rámec COVID-19: Posílení služeb na podporu rodiny
v rámci OECD] / Sophie Riding, Olivier Thévenon, Willem Adema, Gráinne Dirwan.
Paris : OECD Publishing, 2021. - 88 stran. - (OECD Social, Employment and Migration
Working Papers No. 260). - lit., obr., tab.
Tato zpráva poskytuje přehled o povaze a klíčových prioritách služeb na podporu rodiny
fungujících v zemích OECD s cílem informovat o faktorech, které přispívají k jejich kvalitě
a efektivitě poskytování. Důkazy shromážděné v této zprávě vycházejí z odpovědí na dotazníky, které zodpověděli delegáti pracovní skupiny OECD pro sociální politiku a přibližně
170 poskytovatelů rodinných služeb ze zemí OECD. Zpráva diskutuje o politických možnostech, které by pomohly zemím rozvíjet a udržovat efektivní poskytování služeb
na podporu rodiny během celého dětství, zlepšovat jejich kvalitu a lépe využívat digitální
nástroje k lepšímu poskytování služeb.
Deskriptory: mezinárodní, OECD, rodina, děti, politika populační, služby, kvalita,
digitalizace, zařízení péče o děti, COVID-19
Dostupné 22. 4. 2021 z: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migrationhealth/looking-beyond-covid-19_86738ab2-en (Published: 30/03/2021)

CIZINCI
An intersection of East Asian welfare and immigration regimes: The social rights
of low-skilled labour migrants in Japan and Korea [Průsečík východoasijských
sociálních a imigračních režimů: sociální práva nízko kvalifikovaných pracovních
migrantů v Japonsku a Koreji] / Kyunghwan Kim.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč. 30, č. 2
(2021), s. 226-238. - obr., tab., lit.
Tato studie zkoumala a porovnávala z historického hlediska vývoj sociálních a imigračních
režimů a jejich dopad na sociální práva nízko kvalifikovaných pracovních migrantů v Japonsku a Jižní Koreji.
Deskriptory: Japonsko, Asie, stát sociální, pracovníci migrující, politika migrační, cizinci,
práva sociální, integrace, zab. sociální, ochrana sociální
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12455
Living situations among undocumented migrants in Sweden: The effects
of exclusion from fundamental housing rights [Životní situace nelegálních
migrantů ve Švédsku: Dopady vyloučení ze základních práv na bydlení] / Matti
Wirehag, Lena Andersson, Anders Hjern, Henri Ascher.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč. 30, č. 2
(2021), s. 239-248. - tab., lit.
Cílem této studie bylo prozkoumat bytovou situaci nelegálních migrantů ve Švédsku a její
souvislost s jejich stavem duševního zdraví na základě průřezového průzkumu v letech
2014 – 2016.
Deskriptory: Švédsko, osoby migrující, migrace tajná, situace sociální, bydlení, úroveň
životní, cizinci, stav zdravotní, zdraví duševní
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12461
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CHUDÍ
uložené 2486
e-Vouchers for the most deprived: A study complementing the ESF+ Impact
Assessment. Final report [E-vouchery pro nejvíce znevýhodněné lidi: Studie
doplňující ESF+ posouzení dopadů. Konečná zpráva].
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021. - 74 stran. - tab., příl. ISBN 978-92-76-29453-5.
Studie poskytuje zásadní důkazy o fungování stávajících programů elektronických voucherů v členských státech EU a analýzu proveditelnosti podpory takových programů
ze strany ESF+. Cílem tohoto výzkumu je podpořit Evropskou komisi, národní tvůrce politik a organizace, které navrhují a implementují programy voucherů, aby lépe porozuměly, jak tyto programy fungují, výzvám a výhodám, které představují při poskytování
účinné podpory potřebným, a jejich kompatibilitě s ESF+ regulačním rámcem.
Deskriptory: EU, chudí, chudoba, potřebnost, pomoc sociální, organizace, financování,
podmínky nároku, organizace neziskové
Dostupné 23. 3. 2021 z:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8379&furtherPubs=y
es (Published: 16/03/2021)
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EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ
uložené 2477
OECD Economic Outlook, Interim Report March 2021 [Ekonomický výhled OECD,
průběžná zpráva, březen 2021].
Paris : OECD Publishing, 2021. - 21 stran. - obr., tab. - ISBN 978-92-64-81531-5. ISSN 0474-5574.
Pandemie COVID-19 nadále nepříznivě ovlivňuje světové ekonomiky, ale ekonomické
vyhlídky se zlepšily s blížícím se globálním zaváděním vakcín, i když se rozdíly mezi
zeměmi i uvnitř zemí se zvyšují. Tato průběžná zpráva poskytuje aktualizace pro projekce zemí G20 provedené v ekonomickém výhledu OECD z prosince 2020.
Deskriptory: mezinárodní, OECD, situace ekonomická, COVID-19
Dostupné 10. 3. 2021 z: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economicoutlook/volume-2020/issue-2_34bfd999-en (Published: 09/03/2021)

ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ, PROBLÉMY CHUDOBY
Non-monetary poverty and deprivation: A capability approach [Nemonetární
chudoba a deprivace: přístup založený na schopnostech] / Paul Anand, Sam Jones,
Matthew Donoghue, Julien Teitler.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč. 31, č. 1 (2021),
s. 78-91. - lit., obr., tab.
Vzhledem k pokračujícímu zájmu o vícerozměrné přístupy k chudobě se článek zabývá
způsoby, jak lze pomocí indikátorů senianských schopností (Senian capability) posoudit
a porozumět chudobě a deprivaci. Přesněji řečeno, vyvíjíme nová data schopností pro 29
dimenzí pro dospělé z USA, Velké Británie a Itálie, abychom prozkoumali tři klíčové
výzkumné otázky. Navrhujeme, že ukazatele schopností mohou poskytnout pohled
na chudobu, který nevyplývá z tradičnějšího přístupu zaměřeného pouze na příjem.
Deskriptory: USA, V. Británie, Itálie, chudoba, ukazatele, metody
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uložené 2488
Wealth distribution and social mobility [Distribuce bohatství a sociální mobilita]
/ Zsolt Darvas, Catarina Midoes.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021.
Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2021. 100 stran. - (RESEARCH REPORT). - lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-92-897-2164-6.
Zpráva zkoumá rozdělení bohatství domácností v členských státech EU a analyzuje roli
bohatství v sociální mobilitě. S využitím údajů ze tří datových souborů (the Household
Finance and Consumption Survey, the Survey of Health, Ageing and Retirement
in Europe and the Luxembourg Wealth Study) se zaměřuje na bohatství na člena domácnosti. Složení bohatství se porovnává napříč sociálními skupinami a zeměmi a posuzuje
se role bytových aktiv při distribuci bohatství a negativním bohatství. Zjištění ukazují, že
rodičovské zázemí, včetně rodičovského bohatství, má dopad na vzdělání a mobilitu
bohatství. V zájmu podpory rovnosti příležitostí, pokud jde o přístup ke vzdělání a bydlení, by měl být vyvážen dopad majetkových nerovností, včetně rozdílů v bohatství rodičů.
Zpráva rovněž naznačuje, že regularizace deklarace bohatství v EU by mohla být cestou
k podpoře sociální spravedlnosti minimalizací skrytého bohatství a bojem proti daňovým
únikům.
Deskriptory: EU, bohatí, chudoba, nerovnost, spravedlnost sociální, mobilita, příjmy,
domácnosti, úroveň životní, kvalita života, bydlení, vzdělávání, daně
Dostupné 31. 3. 2021 z:
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2021/wealth-distribution-andsocial-mobility (Published: 30/03/2021)
Reexamining the poverty cycle in middle and late adulthood: Evidence from
the Health and Retirement Study 2002–2014 [Výzkum dynamiky chudoby
ve střední a pozdní dospělosti: Poznatky ze Studie o zdraví a důchodu 2002–
2014] / Peiyi Lu, Mark Shelley, Yi-Long Liu .
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč. 30, č. 2
(2021), s. 140-151. - obr., tab., lit.
Tato studie zkoumá riziko a dynamiku chudoby u dospělých Američanů v průběhu celého
životního cyklu. Rovněž bylo diskutováno zmírnění vlivu sociodemografických charakteristik na výskyt chudoby ve střední a pozdní dospělosti.
Deskriptory: USA, chudoba, výzkum, gender, muži, ženy, vzdělání dosažené, skupiny
etnické, skupiny věkové, situace ekonomická, situace sociální, demografie, úroveň životní
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12454
The effectiveness of minimum income benefits in poverty reduction in Spain
[Účinnost dávek minimálního příjmu při snižování chudoby ve Španělsku] / Luis
Ayala, José Maria Arranz, Carlos Garcia -serrano, Lucia Martinez-virto.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč. 30, č. 2
(2021), s. 152-169. - obr., tab., lit.
Jednou z největších zvláštností španělského systému dávek minimálního příjmu je jeho
složitá organizace. V tomto článku autoři poskytují obraz o možnostech a omezeních současného systému dávek sociálního zabezpečení se zaměřením zejména na jeho účinnost
z hlediska snižování chudoby.
Deskriptory: chudoba, minimum, zab. sociální, systém, dávky, podpora sociální, mzda
minimální, gender, příjmy sociální, Španělsko, příjem minimální
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12447
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Between hope and fear? Regional and social dividing lines in attitudes towards
an EU minimum income scheme [Mezi nadějí a strachem? Regionální a sociální
dělicí čáry v postojích k systému minimálního příjmu v EU] / Femke Roosma, Wim
van Oorschot.
In: International Journal of Social Welfare. - ISSN 1369-6866. - Roč. 30, č. 2
(2021), s. 170-181. - obr., tab., lit.
V této studii autoři zkoumali, do jaké míry Evropané z 18 členských zemí EU podporují
zavedení evropského systému sociálních dávek, který zaručuje minimální úroveň příjmu
pro chudé.
Deskriptory: EU, příjem minimální, stát sociální, podpora sociální, systém, mínění
veřejné, výzkum
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12453
uložené 2490
Education, healthcare and housing: How access changed for children and
families in 2020 [Vzdělání, zdravotní péče a bydlení: Jak se změnil přístup
pro děti a rodiny v roce 2020] / Daniel Molinuevo.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021.
Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2021. 20 stran. - (POLICY BRIEF). - lit., obr., tab. - ISBN 978-92-897-2156-1. - ISSN 25998153.
Pandemie COVID-19 měla dramatický dopad na dostupnost zdravotnických, vzdělávacích
a pečovatelských služeb pro všechny Evropany. To platí i pro děti, které v několika
zemích zažily zavření svých škol a nahrazení dálkovým učením. Byli také ovlivněni
negativním dopadem pandemie na přístup jejich rodin ke zdravotní péči a péči o duševní
zdraví. Mnoho rodin také zažilo rostoucí nejistotu v bydlení. Cílem Záruky pro děti (Child
Guarantee) je zajistit přístup k těmto zdrojům pro potřebné děti.
V roce 2020 shromáždil Eurofound rozsáhlé údaje o životech Evropanů během pandemie.
Na základě těchto údajů dokumentuje toto politické shrnutí změny v dostupnosti vzdělání, zdravotní péče a bydlení v EU-27 mezi obdobím 2018 – 2019 a létem 2020, aby bylo
možné tento vývoj zohlednit při navrhování politických reakcí a zmírňujících opatření.
Deskriptory: EU, kvalita života, děti, COVID-19, ochrana sociální, vzdělávání, péče
zdravotní, zdraví duševní, bydlení
Dostupné 20. 4. 2021 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/policybrief/2021/education-healthcare-and-housing-how-access-changed-for-children-andfamilies-in-2020 (Published: 28/01/2021)
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PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY
Institutional logics of service provision: The national and urban governance
of activation policies in three European countries [Institucionální logika
poskytování služeb: Národní a městská správa aktivačních politik ve třech
evropských zemích] / Vanesa Fuertes, Ronald William Mcquaid, Martin Heidenreich.
In: Journal of European Social Policy. - ISSN 0958-9287. - Roč. 31, č. 1 (2021),
s. 92-107. - lit., tab.
Politiky aktivace trhu práce zaměřené na osoby s více překážkami zaměstnání vyžadují
mezi agenturní spolupráci mezi místními organizacemi poskytujícími sociální služby
a služby zaměstnanosti. Tento místní kontext spolupráce je utvářen různými institucionálními logikami (stát, trhy, profese a komunita), které jsou zásadní pro provádění politiky. S využitím případových studií devíti německých, britských a švédských měst autoři
tvrdí, že různé institucionální logiky pomáhají utvářet formu a fungování místní spolupráce mezi různými agenturami a aktéry, a tím konkrétní podporu pro uživatele služeb
na místní úrovni. Článek naznačuje, že přístup institucionální logiky poskytuje užitečný
rámec pro pochopení místních variací a potenciálních konfliktů mezi národní a místní politikou.
Deskriptory: SRN, V. Británie, Švédsko, trh práce, politika zaměstnanosti, zaměstnanost,
služby zaměstnanosti, bariéry, obce
uložené 2476
Involvement of social partners in policymaking during the COVID-19 outbreak
[Zapojení sociálních partnerů do tvorby politiky během vypuknutí COVID-19] /
Ricardo Rodriguez Contreras.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021.
Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2021. 49 stran. - (RESEARCH REPORT). - lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-92-897-2161- 5.
Od roku 2016 Eurofound pečlivě monitoruje zapojení národních sociálních partnerů
do tvorby politik v rámci cyklu evropského semestru. V roce 2020 se pozornost zaměřila
na jejich zapojení během prvních měsíců vypuknutí COVID-19. Zatímco pandemie představuje pro sociální dialog obrovskou výzvu, výsledky analýzy zdůrazňují, jak může být
sociální dialog účinným nástrojem při formování politických iniciativ a hledání řešení krizových situací ovlivňujících podniky, pracovníky, ekonomiku a společnost.
Deskriptory: EU, vztahy industriální, dialog sociální, COVID-19, vyjednávání kolektivní,
politika sociální, politika hospodářská
Dostupné 10. 3. 2021 z:
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2021/involvement-of-socialpartners-in-policymaking-during-the-covid-19-outbreak (Published: 09/03/2021)
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uložené 2481
World Employment and Social Outlook 2021: The role of digital labour platforms
in transforming the world of work [Světový výhled zaměstnanosti a sociální
oblasti 2021: Úloha digitálních pracovních platforem při transformaci světa
práce].
Geneva : ILO, 2021. - 280 stran. - lit., obr., tab. - ISBN 978-92-2-031941-3.
Tato stěžejní zpráva MOP zkoumá, jak současná platformní ekonomika mění způsob
organizace práce, a analyzuje dopad digitálních platforem práce na podniky, pracovníky
a společnost jako celek.
Zpráva nabízí ucelený obraz zkušeností pracovníků a podniků v oblasti online webových
a lokálních platforem, přičemž čerpá z průzkumů a rozhovorů s přibližně 12.000 pracovníky a zástupci 85 podniků z celého světa v různých odvětvích. Poskytuje také pohled
na digitální pracovní platformy jako obchodní model, zkoumá regulační reakce po celém
světě a představuje způsob, jak zajistit, aby veškerá platformní práce byla důstojná.
Deskriptory: mezinárodní, MOP, práce obecně, digitalizace, práce platformní, pracovníci,
kvalita pracovního života, podmínky pracovní
Dostupné 16. 3. 2021 z: https://www.ilo.org/global/research/globalreports/weso/2021/WCMS_771749/lang--en/index.htm (Published: 23/02/2021)
uložené 2482
Decent work in a globalized economy: Lessons from public and private
initiatives [Důstojná práce v globalizované ekonomice: Poučení z veřejných
a soukromých iniciativ] / Guillaume Delautre, Elizabeth Echeverría Manrique, Colin
Fenwick (eds.).
Geneva : ILO, 2021. - 355 stran. - lit., obr., tab. - ISBN 978-92-2-033720-2.
Hybridizace a šíření forem a mechanismů řízení je důsledkem fragmentace výroby přesahující národní hranice. Vznik globálních dodavatelských řetězců poskytl mnoha rozvojovým zemím nové příležitosti k účasti na světovém obchodu, diverzifikaci jejich ekonomik
a vytváření pracovních míst. Výroba pro globální dodavatelské řetězce současně vyvolala
nové obavy ohledně pracovních podmínek a ochrany práv pracovníků.
Tento svazek je výsledkem společného úsilí uznávaných výzkumných odborníků z různých oborů. Jeho cílem je zhodnotit současné znalosti o vývoji v řízení práce v globálních
dodavatelských řetězcích. Představuje také několik hloubkových případových studií, které
analyzují uspořádání veřejné, soukromé nebo hybridní správy.
Deskriptory: mezinárodní, MOP, globalizace, podmínky pracovní, kvalita pracovního
života, společnost znalostní, správa, standardy pracovní, sektor soukromý, sektor
veřejný
Dostupné 16. 3. 2021 z:
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_771481/lang--en/index.htm
(Published: 17/02/2021)
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uložené 2483
Working conditions and sustainable work: An analysis using the job quality
framework [Pracovní podmínky a udržitelná práce: Analýza využívající rámec
kvality zaměstnání] / Isabella Biletta, Jorge Cabrita, Franz Ferdinand Eiffe, Barbara
Gerstenberger, Agnes Parent-thirion, Oscar Vargas Llave, Tina Weber.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021.
Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2021. 72 stran. - (FLAGSHIP REPORT). - lit., obr., tab. - ISBN 978-92-897-2150-9.
Tato stěžejní zpráva shrnuje klíčová zjištění výzkumu Eurofoundu o pracovních podmínkách prováděného v programovém období 2017 – 2020. Mapuje pokrok dosažený od roku 2.000 při zlepšování pracovních podmínek a zkoumá, zda všichni zaměstnanci těžili
z pozitivních změn stejně. Zdůrazňuje, které skupiny jsou nejvíce ohroženy špatnými
pracovními podmínkami a zůstávají pozadu. Vzhledem ke změnám ve světě práce jsou
identifikovány nové výzvy pro dobrou kvalitu zaměstnání. Zpráva rovněž poskytuje
důkazy o opatřeních, která by mohla vést k dalšímu zlepšení práce a dosažení spravedlivých pracovních podmínek pro všechny v EU.
Analýza ukazuje, že kvalita pracovních míst v EU se celkově zlepšuje, i když pomalu. Ne
všichni pracovníci však mají prospěch ve stejné míře. Rovněž pohlaví, věk a smluvní
status mají významný vliv na pracovní podmínky dané osoby. Ačkoliv digitalizace pomáhá
řešit některé problémy s kvalitou pracovních míst, vytváří také nové výzvy. Pandemie
COVID-19 zhoršila trendy, posílila obavy a zdůraznila význam dosažení kvality pracovních
míst pro všechny.
Deskriptory: EU, podmínky pracovní, kvalita pracovního života, příležitosti pracovní,
kvalita, zaměstnanost, kvalifikace odborná, vzdělávání-výcvik, doba pracovní, příjmy,
gender, rovnostcovi, sladění pracovního a rodinného života, bezpečnost práce, flexibilita
pracovní, digitalizace, práce platformní, COVID-19
Dostupné 17. 3. 2021 z: https://www.eurofound.europa.eu/publications/flagshipreport/2021/working-conditions-and-sustainable-work-an-analysis-using-the-job-qualityframework (Published: 26/02/2021)
uložené 2484
COVID-19: Implications for employment and working life [COVID-19: Důsledky
pro zaměstnání a pracovní život] / Tina Weber, John Hurley, Dragoș Adăscăliței.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021. - Dublin : European
Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2021. - 77 stran. (RESEARCH REPORT). - lit., obr., tab. - ISBN 978-92-897-2162-2.
Cílem této zprávy je posoudit počáteční dopad krize COVID-19 na zaměstnanost v Evropě
(do 2. čtvrtletí 2020), včetně jejích dopadů napříč sektory a na různé kategorie pracovníků. Rovněž zkoumá opatření implementovaná tvůrci politik ve snaze omezit negativní
dopady krize. Nejprve poskytuje přehled politických přístupů přijatých ke zmírnění dopadů krize na podniky, pracovníky a občany. Hlavní důraz je kladen na vývoj, obsah a dopad režimů zkrácené pracovní doby, opatření na podporu příjmu pro osoby samostatně
výdělečně činné, finanční prostředky v nouzi a odklady nájmů a hypoték. Nakonec
zkoumá zapojení sociálních partnerů do vývoje a implementace těchto opatření a úlohu
evropského financování při podpoře těchto programů.
Deskriptory: EU, COVID-19, zaměstnanost, trh práce, doba pracovní, nezaměstnanost,
pracovníci, samostatní, ochrana sociální, podmínky nároku, financování, politika
zaměstnanosti, práce netypická, flexibilita pracovní, příjmy, mzdy, dialog sociální,
telework
Dostupné 17. 3. 2021 z:
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2021/covid-19-implications-foremployment-and-working-life (Published: 11/04/2021)
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uložené 2485
Joint Employment Report 2021 [Společná zpráva o zaměstnanosti 2021].
Brussels : European Commission, 2021. - 141 stran. - (Social Europe). - obr., tab., příl.
Zpráva poskytuje každoroční přehled klíčových vývojových trendů v oblasti zaměstnanosti a sociálního rozvoje v Evropě a reformních opatřeních zemí EU. Rovněž monitoruje
výkonnost členských států ve vztahu k sociální srovnávací tabulce (Social Scoreboard)
vytvořené v kontextu evropského pilíře sociálních práv. Zpráva je strukturována následovně: Úvodní kapitola podáva zprávu o hlavních trendech na trhu práce a v sociální
oblasti v EU. Kapitola 2 představuje hlavní výsledky analýzy sociální srovnávací tabulky
související s evropským pilířem sociálních práv. Kapitola 3 poskytuje podrobný popis
klíčových ukazatelů mezi zeměmi, který se zabývá výkonem, výzvami a politikami členských států implementovanými za účelem plnění Pokynů pro politiky zaměstnanosti
(Guidelines for Employment Policies). Součástí zprávy je statistická příloha.
Deskriptory: EU, trh práce, rozvoj sociální, ukazatele, zaměstnanost, nezaměstnanost,
COVID-19, chudoba, vyloučení sociální, příjmy, nerovnost, práce netypická, samostatní,
mzdy, gender, mzda minimální, vzdělanost, vzdělávání-výcvik, politika zaměstnanosti,
služby zaměstnanosti, dialog sociální, vyjednávání kolektivní, příjem minimální, politika
sociální
Dostupné 23. 3. 2021 z:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8351&furtherPubs=y
es (Published: 09/03/2021)
Introduction: Transnational futures of international labour law [Úvod:
Nadnárodní budoucnosti mezinárodního pracovního práva] / Adelle Blackett.
In: International Labour Review. - ISSN 0020-7780. - Roč. 159, č. 4 (2020), s. 455462. - lit. - SPECIAL ISSUE: Transnational futures of international labour law.
Toto speciální vydání o nadnárodním pracovním právu je zasazeno do kontextu 100.
výročí MOP a výzvy dosažení cíle důstojné práce v novém století pod zřetelnými nadnárodními tlaky. Autor tvrdí, že mezinárodní pracovní právo jako normativní jádro nadnárodního pracovního práva může hrát zásadní roli - ve spojení s celou řadou aktérů a MOP
- při řešení této výzvy a při přetváření nadnárodní právní architektury.
Deskriptory: mezinárodní, právo pracovní, globalizace, odbory, MOP, spravedlnost
sociální
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ilr.12180
Engagement with sustainability at the International Labour Organization and
wider implications for collective worker voice [Angažovanost v oblasti
udržitelnosti v Mezinárodní organizaci práce a širší důsledky pro kolektivní hlas
pracovníka] / Tonia Novitz.
In: International Labour Review. - ISSN 0020-7780. - Roč. 159, č. 4 (2020), s. 463482. - lit. - SPECIAL ISSUE: Transnational futures of international labour law.
Cíle udržitelnosti uznala MOP především z hlediska dopadu ochrany životního prostředí
v podobě iniciativ "spravedlivého přechodu" a "zelených pracovních míst". Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) nyní nabízejí širší prostor pro zapojení MOP do sociální udržitelnosti.
To lze připsat výraznému uznání "důstojné práce" v SDG 8 a potřebě "responzivního,
inkluzivního, participativního a reprezentativního rozhodování na všech úrovních" v cíli
SDG 16.7.
Článek zkoumá, jak by MOP mohla dále podporovat kolektivní hlas pracovníka v kontextu
debat o udržitelné "budoucnosti práce", zejména s ohledem na to, komu je hlas poskytován a jak je uplatňován.
Deskriptory: mezinárodní, MOP, pracovníci, ekologie, standardy pracovní, politika
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ilr.12181
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On the International Labour Organization and prison labour: An invitation to
recalibrate [O Mezinárodní organizaci práce a vězeňské práci: výzva k
překalibrování] / Faina Milman-sivan, Yair Sagy.
In: International Labour Review. - ISSN 0020-7780. - Roč. 159, č. 4 (2020), s. 505524. - lit. - SPECIAL ISSUE: Transnational futures of international labour law.
Tento článek znovu zkoumá normativní pohled MOP na práci ve věznicích a argumentuje
tím, že není v souladu s realitou v terénu, kde se množí veřejné/soukromé hybridní
formy vězeňské práce. Autoři upozorňují na kontroverze kolem postoje MOP, jelikož
členské státy opakovaně požadují, aby uvolnila a stále více vzdorovala svému dichotomickému postoji. Ilustrují vysokou cenu, kterou je třeba zaplatit, pokud MOP zůstane
na svém současném kurzu, ale také pokud zaujme postoj zvýhodněný některými z těchto
členských států. Místo toho poukazují na dvě alternativy, které jdou nad rámec těchto
konfliktních pozic.
Deskriptory: mezinárodní, MOP, standardy, práce-vězni, privatizace, sektor soukromý,
sektor veřejný
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ilr.12182
The trade–labour relationship in the light of the WTO Appellate Body's embrace
of pluralism [Vztah obchod-práce ve světle objetí pluralismu Odvolacího orgánu
WTO] / Joanna Langille.
In: International Labour Review. - ISSN 0020-7780. - Roč. 159, č. 4 (2020), s. 569589. - lit. - SPECIAL ISSUE: Transnational futures of international labour law.
Právníci v oblasti práce vyjádřili obavy, že právo Světové obchodní organizace (WTO)
může omezit schopnost členských států reagovat na porušování (mezinárodních)
pracovních práv / standardů doma i v zahraničí. Jeho odvolací orgán však vyložil právo
WTO tak, že "povoluje pluralitu" a zachovává právo členů na regulaci.
Deskriptory: mezinárodní, MOP, právo pracovní, právo obchodní, standardy pracovní
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ilr.12184
uložené 2489
Working life in the COVID-19 pandemic 2020 [Pracovní život v době pandemie
COVID-10 v r. 2020].
Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2021. (COUNTRY HIGHLIGHTS).
Tato publikace obsahuje zprávy jednotlivých zemí o pracovním životě v roce 2020 pro 29
zemí – 27 členských států EU, Norsko a Spojené království. Národní zprávy shrnují první
důkazy o dopadu pandemie COVID-19 na pracovní život na základě výsledků národního
výzkumu a průzkumu. Diskutuje o politických reakcích vlád a sociálních partnerů v jejich
úsilí o zmírnění socioekonomických dopadů a zaměřuje se na politické oblasti, které byly
v důsledku krize zrychleny nebo narušeny. Zprávy zkoumají dopad pandemie na industriální akce, pracovní dobu a mzdy.
Deskriptory: EU, Norsko, V. Británie, COVID-19, vztahy industriální, dialog sociální,
vyjednávání kolektivní, doba pracovní, mzdy
Dostupné 31. 3. 2021 z:
https://www.eurofound.europa.eu/publications/other/2021/working-life-in-the-covid-19pandemic-2020 (Published: 23/03/2021)
Příspěvky za jednotlivé země dostupné z:
https://www.eurofound.europa.eu/publications/other/2021/working-life-in-the-covid-19pandemic-2020#tab-03
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How does State-led decentralization affect workplace employment relations?
The French case in a comparative perspective [Jak ovlivňuje decentralizace
vedená státem pracovněprávní vztahy na pracovišti? Francouzský případ
v komparativní perspektivě] / Élodie Béthoux, Arnaud Mias.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč. 27, č. 1
(2021), s. 5-21. - lit., tab.
Autoři zkoumají dopady státem vedené decentralizace kolektivního vyjednávání na pracovněprávní vztahy. Po prozkoumání vývoje kolektivního vyjednávání na podnikové
úrovni ve Francii v širším evropském kontextu analyzují vnitrostátní rozdíly v postupech
sociálního dialogu napříč podniky a pracovišti a navrhují klasifikaci čtyř klastrů pracovišť.
Jelikož se proces decentralizace liší ve svém rozsahu a povaze mezi typy pracovišť, tvrdí,
že rozmanitost postupů na pracovišti lze nejlépe vysvětlit kontrastními reakcemi na právní požadavky. Tyto požadavky však mají standardizující účinky na určité postupy vyjednávání, což by mohlo vést k ochuzování procesu kolektivního vyjednávání.
Deskriptory: Francie, EU, vztahy industriální, vztahy pracovní, vyjednávání kolektivní,
právo
Conciliation, mediation and arbitration in collective bargaining in Western
Europe: In search of control [Smírčí řízení, mediace a arbitráž v kolektivním
vyjednávání v západní Evropě: Při hledání kontroly] / Christian Lyhne Ibsen.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč. 27, č. 1
(2021), s. 23-39. - lit., tab.
Řešení sporů třetími stranami je základním kamenem národních systémů industriálních
vztahů v celé Evropě. Formální pravomoci institucí smírčího řízení, mediace a arbitráže se
však v jednotlivých zemích značně liší. Článek se snaží vysvětlit existenci silné intervence
třetí strany v 17 zemích západní Evropy pomocí kvalitativní komparativní analýzy fuzzy
množin. Testuje dvě hypotézy: zaprvé, že jsou založeny silné instituce, které kontrolují
kolektivní vyjednávání, když jsou odbory silné, ale roztříštěné; zadruhé, že silné instituce
odrážejí právní tradice, které využívají spíše civilní soudy než specializované pracovní
soudy. Analýza podporuje první hypotézu, druhou však nikoli. Toto zjištění potvrzují
nedávné reformy od velké recese v zemích jižní Evropy.
Deskriptory: EU, vyjednávání kolektivní, vztahy industriální, odbory, vztahy pracovní
Trade unions and precariat in Europe: Representative claims [Odbory
a prekariát v Evropě: Reprezentativní nároky] / Guglielmo Meardi, Melanie Simms,
Duncan Adam.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč. 27, č. 1
(2021), s. 41-58. - lit., tab.
Odbory byly obviněny ze zanedbávání "outsiderů" na trhu práce, zatímco se objevily
alternativní aktéři, které je zastupují. V reakci na to odbory posílily svůj nárok být zástupcem všech pracovníků bez rozdílu. Autoři přezkoumávají teoretické a politické debaty
o této problematice a tvrdí, že zastoupení jako takové bylo nedostatečně teoretizováno.
Při analýze různých důvodů pro konkurenční prosazování reprezentativnosti čerpají
ze Sawardova konceptu "reprezentativních nároků". Identifikují čtyři hlavní formy nároků
a ilustrují je empirickými příklady. Dospěli k závěru, že tyto různé nároky se vzájemně
posilují při stimulaci pozornosti vůči outsiderům a ve své interakci s institucionálním prostředím působí efektivně při definování nových sociálních aktérů.
Deskriptory: EU, trh práce, práce prekérní, odbory, pracovníci
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The local governance of active inclusion: A field for social partner action [Místní
správa aktivního začleňování: Pole pro činnost sociálních partnerů] / Gemma
Scalise.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč. 27, č. 1
(2021), s. 59-75. - lit., tab.
Myšlenka "aktivního začleňování" byla přijata Evropskou komisí v roce 2008 a byla
finančně podpořena prostřednictvím Evropského sociálního fondu, čímž inspirovala národní a nadnárodní reformy v celé Evropě. Tento článek analyzuje roli, kterou hrají sociální
partneři při implementaci aktivního začleňování, pomocí tří srovnávacích případových
studií za účelem posouzení jeho transpozice na místní úrovni ve Španělsku, Francii
a Švédsku. Nehledě na konvergenci slovníku používaného subjekty zapojenými do řízení
trhu práce je transpozice do místních opatření rozdílná s významnými důsledky pro tvorbu politiky. Aby autor vysvětlil různosti aktivního začleňování, zaměřuje se na souhru
mezi strukturou a působením konkurenčních místních politických a sociálních aktérů,
kteří se podílejí na řízení trhu práce.
Deskriptory: EU, Španělsko, Francie, Švédsko, trh práce, integrace, politika
zaměstnanosti, dialog sociální, vztahy industriální
Workplace processes and employment opportunities for vulnerable social
groups [Procesy na pracovišti a pracovní příležitosti pro zranitelné sociální
skupiny] / Andrea Signoretti.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč. 27, č. 1
(2021), s. 77-92. - lit.
Pracovní příležitosti a podmínky zranitelných sociálních skupin ovlivňují různé agentury
(včetně odborů a zaměstnavatelů) a instituce trhu práce. Tato studie, vycházející z iterativního dlouhodobého výzkumu na pracovištích, si klade za cíl odhalit klíčové vztahy
mezi faktory, které jsou charakteristické pro různé kontexty. Výzkumné otázky jsou sledovány prostřednictvím porovnání zacházení se ženami a migranty v italském a americkém závodě na výrobu automobilů. Pracovní legislativa je zvláště důležitá v případě USA,
zatímco v italském kontextu mají zaměstnavatelé větší volnost. V obou prostředích mají
odbory pouze omezenou roli.
Deskriptory: USA, Itálie, příležitosti pracovní, podmínky pracovní, trh práce, skupiny
znevýhodněné, ženy, pracovníci migrující, odbory, zaměstnavatelé, právo pracovní
How stable is labour market dualism? Reforms of employment protection in nine
European countries [Jak stabilní je dualismus trhu práce? Reformy ochrany
zaměstnanosti v devíti evropských zemích] / Werner Eichhorst, Paul Marx.
In: European Journal of Industrial Relations. - ISSN 0959-6801. - Roč. 27, č. 1
(2021), s. 93-110. - lit., tab., obr.
Segmentace trhu práce je v popředí národních i evropských politických diskusí. Zatímco
Evropská komise a OECD tvrdí, že požadují politiky, které považují za inkluzivnější,
akademičtí pozorovatelé zůstávají skeptičtí. Zejména literatura o dualizaci poukazuje
na stabilní rovnováhu, která udržuje oddělení mezi insidery a outsidery na trhu práce.
Článek sleduje nedávné trajektorie reforem v rozmanité skupině devíti evropských zemí,
které se vyznačují vysokým podílem dočasného zaměstnání: Francie, Německo, Itálie,
Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko. Naše případové studie
ukazují, že nedávné reformy regulace zaměstnanosti zahrnují mnohem více dynamiky,
než by se dalo očekávat na základě zkušeností z předchozích dvou desetiletí, nebo
z teorií dualizace nebo teorií insider-outsider. Reformní trajektorie vykazují spíše protichůdné přístupy, někdy v těsném sledu.
Deskriptory: EU, SRN, Itálie, Polsko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Nizozemí, trh
práce, zaměstnanost, politika zaměstnanosti, reforma, zaměstnání dočasné, segmentace
trhu práce
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uložené 2491
Disability and labour market integration: Policy trends and support in EU
Member States [Postižení a integrace na trh práce: Politické trendy a podpora
v členských státech EU] / Valentina Patrini, Daphne Ahrendt.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2021.
Dublin : European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, 2021. 77 stran. - (RESEARCH REPORT). - lit., obr., tab. - ISBN 978-92-897-2168-4.
Tato zpráva zkoumá politický vývoj v členských státech EU zaměřený na podporu začlenění osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce se zvláštním zaměřením
na tři fáze vstupu do zaměstnání, setrvání v zaměstnání a návratu do zaměstnání po absenci. Zkoumá mechanismy a účinnost více než 150 různých politických opatření
určených k řešení dimenzí platných v EU před pandemií COVID-19: tvorba pracovních
míst, nabídka pracovních sil, poptávka po pracovní síle a kontextové faktory. Kromě toho
poskytuje aktualizovanou analýzu časných politických opatření po vypuknutí pandemii,
která se zaměřila na podporu situace osob se zdravotním postižením na trhu práce.
Případová studie o Irsku doplňuje tuto studii doplňuje nastíněním složitosti systémů zdravotního postižení a podpory z širší perspektivy. Zpráva vychází ze získaných zkušeností
a poskytuje politické směry pro zlepšení integrace osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce.
Deskriptory: postižení, COVID-19, trh práce, integrace, bariéry, situace sociální, politika
zaměstnanosti, odbory, zaměstnavatelé, organizace neziskové, vytváření prac.
příležitostí, podnikání soukromé, ekonomika sociální, sektor soukromý, dávky,
poradenství pracovní, vzdělávání-výcvik, rehabilitace pracovní, práce-postižení, Irsko,
podmínky pracovní, podpora sociální
Dostupné 20. 4. 2021 z:
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2021/disability-and-labourmarket-integration-policy-trends-and-support-in-eu-member-states
(Published: 19/04/2021)
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PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK
uložené 2492
Introducing individual savings accounts for severance pay in Spain: An ex-ante
assessment of the distributional effects [Představení individuálních spořicích
účtů pro odstupné ve Španělsku: Ex ante posouzení distribučních účinků] /
Alexander Hijzen, Andrea Salvatori.
Paris : OECD Publishing, 2021. - 43 stran. - (OECD Social, Employment and Migration
Working Papers No. 259). - lit., obr., příl.
Tato zpráva poskytuje ex ante posouzení distribučních účinků zavedení přenosných účtů
odstupného ve Španělsku na základě mikrosimulací. V současném systému mají stálí zaměstnanci, kteří jsou propuštěni ze zaměstnání, nárok na 20denní odstupné za rok
služby, což je podle standardů OECD relativně vysoké. Zpráva uvažuje o reformě, která
nahradí současný systém odstupného individuálními spořicími účty financovanými prostřednictvím periodických příspěvků zaměstnavatelů. Zpráva se zaměřuje na dvě verze
reformy, které udržují konstantní, respektive celkovou kompenzaci v případě propuštění
("stálá dávka"), nebo očekávané náklady pro firmy na zaměstnávání stálého pracovníka
("stálé náklady"). Důležité je, že analýza ve zprávě nezohledňuje reakce podniků a pracovníků na reformu.
Deskriptory: Španělsko, OECD, spoření, pracovníci uvolňovaní, mobilita pracovní,
kompenzace, reforma
Dostupné 22. 4. 2021 z: https://www.oecd-ilibrary.org/employment/introducingindividual-savings-accounts-for-severance-pay-in-spain_8128a96d-en
(Published: 17/03/2021)

RŮZNÉ
Legitimate Expectation and Social Security Law Under the European Convention
of Human Rights [Legitimní očekávání a právo sociálního zabezpečení podle
Evropské úmluvy o lidských právech] / Mel Counsins.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč. 23, č. 1 (2021),
s. 24-43. - lit., tab., příl.
Pojem "legitimní očekávání" je koncept, který se v různé míře vyvinul v vnitrostátní legislativě smluvních států Rady Evropy. Evropský soud pro lidská práva má tendenci používat
tento termín ve dvou souvisejících kontextech.
Deskriptory: EU, ochrana sociální, práva sociální, řízení soudní, práva lidská
Overview of recent cases before the Court of Justice of the European Union
(September 2020-December 2020) [Přehled nedávných případů před Soudním
dvorem Evropské unie (září 2020 - prosinec 2020)] / Pauline Melin.
In: European Journal of Social Security. - ISSN 1388-2627. - Roč. 23, č. 1 (2021),
s. 81-90.
Sledované období (září 2020 - prosinec 2020) bylo obzvláště intenzivní, pokud jde o důležité rozsudky o sociálním zabezpečení s ne méně než čtyřmi rozsudky velkého senátu
Soudního dvora. Tento přehled uvádí celkem pět případů.
Deskriptory: EU, řízení soudní, vysílání pracovníků, pomoc sociální, diskriminace,
náboženství, dovolená mateřská
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NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY
• sig. 6750
"PRÁCE ŠLECHTÍ!" Sudetoněmecká dobrovolná pracovní služba v meziválečném
Československu / Jitka Balcarová. - První vydání. - Praha : Karolinum, 2020. 308 stran. (Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky – 6/2020).
ISBN 978-80-88018-36-0.
Studie na příkladu "pracovní služby" jako celosvětově rozšířeného prostředku řešení
nezaměstnanosti mladých lidí během hospodářských krizí přináší nové poznatky o ideovém prostředí a nacionální praxi německé menšiny v meziválečném Československu.
Umožňuje lépe porozumět jednání a stereotypům chování té části německé menšiny,
která se definovala nacionálně a která ve 30. letech 20. století získávala na své většině.
Práce na základě analýzy sociálního fenoménu, jak je někdy pracovní služba označována,
přibližuje postupné akreditování a implementaci projevů autoritativního myšlení
vycházejících z domácích zdrojů přizpůsobovaných formám říšského nacionálního
socialismu v městských a venkovských podmínkách na sklonku existence republiky a nabízí nové vhledy do vývoje německé menšiny v kontextu s vývojem v Německu, které se
ve sledovaném období dostávalo pdo sílící tlak nacionálního socialismu. Publikace je
koncipována převážně na výzkumu primárních proamenů rozličné povahy a je vedena
úmyslem nabídnout širší odborné i laické vešejnosti pohled na dosud v české historiografii opomíjený historický jev, který svou povahou přispíval k zostřující se nacionální
situaci meziválečného Československa a který spoluutvářel militantní postoje části jeho
německých obyvatel.
Deskriptory: historie, pracovníci, nezaměstnanost
• sig. 6751
Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje). - První vydání.
Praha : Český statistický úřad, 2021. - 369 stran. (Vícetematické informace; 37000220). - ISBN 978-80-250-3066-0.
Deskriptory: ČR, mezinárodní, EU, trh práce, demografie, ekonomika, HDP, statistika
sociální, služby, školství, kultura, ekologie, situace ekonomická, situace sociální,
zdravotnictví, populace ekonomicky aktivní, populace ekonomicky neaktivní, struktura
ekonomická, struktura populace, struktura sociální, nezaměstnanost, ceny
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• sig. 6752
Flexibilní formy práce - homeworking v ČR a vybraných evropských zemích /
Jaromíra Kotíková, Renata Kyzlinková, Jana Váňová, Soňa Veverková, Helena Vychová. První vydání.
Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2020. - 92 stran. - lit., tab.
Monografie se věnuje jedné z flexibilních forem práce – homeworkingu (práce z domova),
resp. práci mimo pracoviště zaměstnavatele. Možnost výkonu práce z domova se stává
stále více vyhledávanou. Využívání této formy práce je spojeno s řadou výhod, zejména
pak poskytuje možnosti pro lepší slaďování osobního, rodinného a pracovního života, výkon práce i ze vzdálenějšího pracovního místa, lepší možnosti organizace času, omezení
cestování spojeného s dojížděním za prací, úsporu provozních nákladů zaměstnavatele,
snížení absencí a pracovních neschopností. Za hlavní negativa na straně zaměstnanců lze
považovat riziko většího rozsahu času věnovaného výkonu práce, sociální izolaci, závislost na ICT technologiích, problémy s organizací času; pro zaměstnavatele zvýšené nároky na zajištění technických požadavků a zodpovědnost za zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na "jiném" místě (mimo pracoviště zaměstnavatele),
a také omezení možnosti kontroly práce ze strany zaměstnavatele.
Monografie přináší hlavní poznatky při uplatňování homeworkingu (práce z domova),
resp. práce mimo pracoviště zaměstnavatele v ČR a ve vybraných evropských zemích,
včetně jeho možného vymezení, a identifikuje případné bariéry snižující využívání této
flexibilní formy práce. V závěru, na základě zjištěních poznatků, předkládá doporučení
změn v oblasti úpravy výkonu práce mimo pracoviště pro aplikaci v prostředí ČR.
Deskriptory: ČR, EU, trh práce, práce z domova, telework, flexibilita pracovní
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