Oddělení knihovnicko-informačních služeb
VÚPSV, v. v. i.

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ
Přehled dokumentovaných článků,
knih a dalších informačních zdrojů
10/2021
září – říjen

https://www.vupsv.cz/

Praha 2021

OBSAH
ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY .......................................................................... 1
DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ ........................................................................................................................ 1
NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ..................................................................... 1
DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ ....................................................... 2
SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY .............................................................................................. 2
STAŘÍ LIDÉ ....................................................................................................................................................... 4
PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ A ŽENY ............................................................................................... 5
CIZINCI .............................................................................................................................................................. 6
EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ ............................................................................................. 7
PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY ................................................................................................................ 7
PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VDĚLÁVANÍ A VÝCVIK ........................................................................................ 8
RŮZNÉ ............................................................................................................................................................... 9
ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY .......................................................... 10
SOCIÁLNÍ POLITIKA ..................................................................................................................................... 10
DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ ...................................................................................................................... 11
SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY ............................................................................................ 11
POSTIŽENÍ OBČANÉ ..................................................................................................................................... 12
PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY................................................................................................ 12
PPRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY ............................................................................................................ 14
OBYVATELSTVO, MIGRACE ...................................................................................................................... 17
RŮZNÉ ............................................................................................................................................................. 18
NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY .................................... 20

1

ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře Nejvyššího správního soudu / Michal Blažek.
In: Práce a mzda, 69, 9(2021), 19-25. - ISSN 0032-6208.
Podrobné zpracování nejzásadnějších rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v oblasti důchodového pojištění v období od 1. ledna 2020 do 6. června 2021.
Deskriptory: ČR, zab. důchodové, základ vyměřovací, stav zdravotní, řízení soudní, právo
správní, ztráta na výdělku, péče o osobu blízkou, důchod starobní

NEMOCENSKÉ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Chyby zaměstnavatelů při plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění
a jejich náprava / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda, 69, 9(2021), 35-38. - ISSN 0032-6208.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, informace, zaměstnavatelé
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda, 69, 9(2021), 39-42. - ISSN 0032-6208.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, mzda minimální, základ vyměřovací, dohody, zaměstnanci, vztahy pracovní
Ke změnám nemocenského pojištění od roku 2022 / Jan Přib.
In: Práce a mzda, 69, 10(2021), 9-11. - ISSN 0032-6208.
Ke změnám na základě zákona č. 330/2021 Sb., které se týkají dávek otcovské
poporodní péče, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného.
Deskriptory: ČR, zab. nemocenské, dovolená otcovská, ošetřovné, ošetřovné dlouhodobé,
podmínky nároku, zákonodárství
Lhůty ve zdravotním pojištění / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda, 69, 10(2021), 22-26. - ISSN 0032-6208
Hlediska plnění oznamovací povinnosti ve zdravotním pojištění. Problematika je vysvětlena na příkladech.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, pojistné, zákonodárství, informace
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění / Antonín Daněk.
In: Práce a mzda, 69, 10(2021), 27-29. - ISSN 0032-6208.
Deskriptory: ČR, pojištění zdravotní, ukončení zaměstnání, informace, osoby, samostatní,
zaměstnanci
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DÁVKY VE PROSPĚCH RODINY A ZABEZPEČENÍ V MATEŘSTVÍ
Přídavek na dítě od 1. 7. 2021 / Gabriela Halířová.
In: Právo a rodina, 23, 9(2021), 21-24. - ISSN 1212-866X.
Zvýšením hranice rozhodného příjmu pro nárok na přídavek na dítě se rozšíří okruh
nezaopatřených dětí podpořených touto dávkou na dvojnásobek, celkem na 20 procent
z dosavadních 10 procent. Podstatně se zvedá státní pomoc pro rodiny se středními
a středně nízkými příjmy, které dosud na přídavek na dítě nedosáhly.
Deskriptory: ČR, přídavky rodinné, podmínky nároku, zákonodárství, zvýšení, výše
Otcovská dovolená se prodlouží na dva týdny / Gabriela Halířová.
In: Právo a rodina, 23, 10(2021), 6-9. - ISSN 1212-866X.
Otcovská dovolená podle evropské právní úpravy. Dávka otcovské poporodní péče.
Změny u otcovské dovolené od 1. ledna 2022.
Deskriptory: ČR, dovolená otcovská, harmonizace, EU, dávky, podmínky nároku, zákonodárství

SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Společně posuzované osoby v řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi / Katarina
Krajčová, Zuzana Ščuková.
In: Právo a rodina, 23, 9(2021), 11-20. - ISSN 1212-866X.
Deskriptory: ČR, nouze hmotná, pomoc sociální, pomoc sociální-dávky, dávky, podmínky
nároku
Marketing, sociální služby a sociální práce, 1. díl / Petr Vojtíšek, Alena Kajanová.
In: Listy sociální práce, 9, 27(2021), 5-7. - ISSN 2336-2332.
Marketingové strategie a postupy v sociální sféře. Rozdíly marketingu v komerční
a nekomerční sféře.
Deskriptory: ČR, práce sociální, služby sociální, řízení, plánování, organizace práce
Způsobila koronavirová pandemie mimořádné podmínky pro sociální práci? V sociálních službách určitě ano! / Andrea Tajanovská.
In: Listy sociální práce, 9, 27(2021), 7-10. - ISSN 2336-2332.
Deskriptory: ČR, COVID-19, práce sociální, služby sociální
Prevence kriminality v Ostravě v době covidové / Helena Kuznikova, Lenka Michálková.
In: Listy sociální práce, 9, 27(2021), 12-14. - ISSN 2336-2332.
Text vychází z analýzy realizace a financování ostravských sociálních služeb a preventivních aktivit, zpětných vazeb a hodnocení poskytnutých téměř 40 realizátory a aktéry,
včetně Městské policie Ostrava a Policie CR.
Deskritory: ČR, kriminalita, práce sociální, prevence, COVID-19, služby sociální
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Etický kodex jako profesní výzva v osobní asistenci, 2. díl / Lukáš Stárek.
In: Listy sociální práce, 9, 27(2021), 16-18. - ISSN 2336-2332.
Jaká je využitelnost etického kodexu při řešení etických dilemat ve vztahu k povolání pracovníka v sociálních službách vykonávajícího službu osobní asistence.
Deskriptory: ČR, práce sociální, služby sociální, pracovníci sociální, etika, asistence osobní,
kvalita sociálních služeb, kariéra profesionální, šetření, výzkum
Situace v sociálních službách je stabilní / Lenka Kaplanová.
In: Rezidenční péče,17, 3(2021), 2-3. - ISSN 1801-8718.
Rozhovor s Mgr. Davidem Pospíšilem, ředitelem odboru sociálních služeb, sociální
práce a sociálního bydlení MPSV, o současné epidemické situaci, financování sociálních
služeb, realizovaných projektech a reformě dlouhodobé péče.
Deskriptory: ČR, služby sociální, financování, projekty, MPSV, péče dlouhodobá
Inspekce poskytování sociálních služeb 2017-2020 (vybrané ukazatele) / Miloš
Sládek.
In: Rezidenční péče, 17, 3(2021), 10-11. - ISSN 1801-8718.
Posouzení vybraných ukazatelů inspekce poskytování sociálních služeb v souvislosti
se zjištěnými statistickými daty za období 2017 až 2020 a jejich interpretace. Závěrem
bylo konstatováno, že systém inspekcí má nedostatečný vliv na zvyšování kvality sociálních
služeb – inspekce se provádí od roku 2007 a v současné době je stále nemalý počet sociálních služeb, kde do současné doby nebyla inspekce provedena ani jednou.
Deskriptory: ČR, služby sociální, kontrola, ukazatele, statistika, kvalita sociálních služeb,
kraje, vývoj, standardy, zařízení sociálních služeb
Cíle sociální práce v kontextu jejího slabého ukotvení / Olga Hubíková, Jana Havlíková, Robert Trbola.
In: Sociální práce/Sociálna práca, 21, 5(2021), 5-21. - ISSN 1213-6204.
Autoři se zabývají otázkou, kdo či co ovlivnuje nebo stanovuje cíle sociální práce
v prostředí, kde tomuto oboru chybí vlastní adekvátní formální a institucionální rámec garantující mj. právě autonomní cíle oboru. Cílem studie bylo na základě empirických dat
předložit argumenty pro doporučení a vytvořit závazné formální a institucionální opory sociální práce jako například profesní zákon, profesní komora s povinným členstvím nebo
standardy kvality sociální práce.
Deskriptory: ČR, VÚPSV, práce sociální, teorie, zákonodárství, kariéra profesionální, standardy, systém, organizace
Vybrané aspekty profesionalizace sociálnej práce z pohladu sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce na Slovensku / Bohuslav Kuzyšin, Milan Schavel.
In: Sociální práce/Sociálna práca, 21, 5(2021), 22-42. - ISSN 1213-6204.
Cílem článku je poukázat na vnímání profesionalizace sociální práce z pohledu sociálních pracovníků a asistentů sociální práce. Autoři se také zabývají postavením Slovenské komory sociálních pracovníků a asistentů sociální práce v procese profesionalizace.
Deskriptory: SR, práce sociální, teorie, kariéra profesionální, systém, organizace, šetření,
výzkum
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Etické mílniky profesionalizácie sociálnej práce (americká, československá a slovenská perspektíva) / Andrej Mátel.
In: Sociální práce/Sociálna práca, 21, 5(2021), 43-61. - ISSN 1213-6204.
Cílem článku je analyzovat místo a úlohu etiky v procese profesionalizace sociální
práce z diachronního hlediska a představit vybrané etické milníky tohoto procesu.
Deskriptory: ČR, SR, Mezinárodní, práce sociální, etika, kariéra profesionální,
Potenciál a riziká moci v procese pomoci / Vladimír Labáth.
In: Sociální práce/Sociálna práca, 21, 5(2021), 62-71. - ISSN 1213-6204.
Deskriptory: Mezinárodní, práce sociální, pracovníci sociální, etika, kariéra profesionální,
teorie
Zitá zkušenost jako východisko pro profesionalizaci sociální práce ve vězení /
Petra Horová.
In: Sociální práce/Sociálna práca, 21, 5(2021), 72-88. - ISSN 1213-6204.
Text má za cíl odpovědět na otázku: "V jakých oblastech je možné identifikovat
potenciál posílení profesionalizace sociální práce ve vězení na základě každodenní žité zkušenosti sociálních pracovníků?"
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, kariéra profesionální, vězni, teorie
Hranice spolupráce v sociální práci v kontextu náhradní rodinné péče / Karel Řezáč.
In: Sociální práce/Sociálna práca, 21, 5(2021), 89-105. - ISSN 1213-6204.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, kariéra profesionální, teorie, péče
pěstounská
Možnosti využití mediace jako metody sociální práce v reakci na výzvy současné
doby / Klára Brožovičová, Mirka Nečasová.
In: Sociální práce/Sociálna práca, 21, 5(2021), 106-121. - ISSN 1213-6204.
Deskriptory: ČR, práce sociální, metody, kariéra profesionální, pracovníci sociální, COVID19
Psychosociální přístup jako neustále se vyvíjející koncept a jeho implikace v sociální práci / Karolína Přádová.
In: Sociální práce/Sociálna práca, 21, 5(2021), 122-129. - ISSN 1213-6204.
Deskriptory: ČR, práce sociální, teorie, psychologie, metody

STAŘÍ LIDÉ
Vztahovost jako rámec chaosu a řádu sociální duality věku a genderu / Lucie Vidovićová.
In: Gender a výzkum/ Gender a Research, 22, 1(2021), 3-15. - ISSN 2570-6578.
Uvodní článek k monotematicky laděnému číslu pod názvem Gender, věk a stárnutí.
Deskriptory: ČR, stárnutí, gender, VÚPSV
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Exclusion from Social Relations in Later Life and the Role of Gender: A Heuristic
Model [Vyloučení ze sociálních vztahů v pozdějším životě a role genderu: Heuristický model] / Marja Aartsen, Kieran Walsh, Feliciano Villar, Ariela Lowenstein, Ruth Katz,
Sigal Pearl Naim, Andreas Motel-klingebiel, Anna Wanka, Anna Urbaniak, Thomas Hansen,
Lucie Vidovićová.
In: Gender a výzkum/Gender a Research, 22, 1 (2021), 16-35. - ISSN 2570-6578.
Deskriptory: mezinárodní, stárnutí, staří, vyloučení sociální, teorie, modelování, VÚPSV,
gender
Násilí v péči o seniory / Pavel Caslava.
In: Listy sociální práce, 9, 27(2021), 20-22. - ISSN 2336-2332.
Problematika násilí v sociálních službách z pohledu národních strategických dokumentů. Přehled realizovaných studií a průzkumů. Aktuální nabídka akreditovaných kurzů
prevence a zvládání agresivního chování.
Deskriptory:ČR, staří, násilí v rodině, služby sociální, ústavy, prevence, projekty, perzekuce na pracovišti, pracovníci sociální, šetření, výzkum, stárnutí
Transitions in Old Age: The Meanings of Body from the Perspective of Older Adults
with Acquired Impairment [Přechody ve stáří: Význam tělesné stránky z pohledu
starších dospělých se získaným postižením] / Tatiana Sedláková, Marcela Petrová
Kafková.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 57, 3(2021), 315-342. - ISSN
0038-0288.
Studie shrnuje znalosti o přechodu ze třetího do čtvrtého věku. Chápe stárnutí jako
ztělesněný proces a zkoumá významy, které jsou tělu připisovány ve vyprávění starších
osob, které se v pozdějším věku staly invalidní a čerpají péči.
Deskriptory: staří, gerontologie, sociologie, stárnutí, ČR, Mezinárodní, šetření, výzkum

PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ A ŽENY
Fenomén "prarodin": prarodiče intenzivně pečující o vnoučata (přehledová
studie) / Kateřina Prášilová.
In: Gender a výzkum/Gender a Research, 22, 1(2021), 127-147. - ISSN 2570-6578.
K fenoménu "prarodin" jako formě příbuzenecké náhradní rodinné péči, která má
dlouhou tradici a kdy v současné době tvoří prarodiče až 60 procent všech pěstounů v ČR.
Tento podíl je dvojnásobkem situace před deseti lety a nadále vykazuje rostoucí trend.
Text je přehledem toho, co je známo z dosavadní literatury o problematice prarodičů na pozici náhradních rodičů, představit téma prarodin optikou zahraničních sociologických studií
publikovaných v letech 2008 až 2019, zasadit fenomén prarodin do sociologie stárnutí
a sociologie rodiny a itentifikovat klíčové koncepty a mezery v současném výzkumu.
Deskriptory: ČR, rodina, pečovatelé, děti, péče o osobu blízkou, pěstouni, výzkum, sociologie, sociologie rodiny, péče náhradní rodinná
Role soudů vyšších stupnů při posuzování mezinárodní příslušnosti českých soudů ve věcech rodičovské odpovědnosti a výživného / Jakub Lorenc.
In: Právo a rodina, 23, 9 (2021), 1-5. - ISSN 1212-866X.
Deskriptory: ČR, EU, styky mezinárodní, rodičovství, výživné, řízení soudní, harmonizace
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Rozhodování o zpětném snížení výživného / Romana Lužná.
In: Právo a rodina, 23, 9 (2021), 6-10. - ISSN 1212-866X.
Možností zpětného rozhodování o výživném se rozumí jak stanovení dosud neupravené vyživovací povinnosti, tak i změna (zvýšení i snížení) existující vyživovací povinnosti.
Případy soudních rozhodnutí.
Deskriptory: ČR, výživné, řízení soudní, právo občanské, zákonodárství
Zkušenosti s úpravou svěřování dítěte do péče jiné osoby ve vztahu k cizině /
Markéta Kačerová Nováková.
In: Právo a rodina, 23, 10 (2021), 1-5. - ISSN 1212-866X.
Deskriptory: ČR, výchova mimo vlastní rodinu, právo občanské, ochrana sociálně-právní,
styky mezinárodní
Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh nové tabulky k určování výživného /
Barbora Brozová Rittichova.
In: Právo a rodina, 23, 10(2021), 10-12. - ISSN 1212-866X.
Návrhy inovací: 1) Snížení počtu věkových kategorií dětí ze stávajících pěti na čtyři.
2) Uprava výše podílu výživného na příjmu povinného rodiče – zúžení celkového rozpětí.
3) Rozšíření tabulky reflektující vyšší počet vyživovacích povinností až na čtyři. 4) Zohlednění formy péče a rozsahu styku rodiče s dítetem. 5) Zavedení kontrolní částky za účelem
ochrany příjmu povinného.
Deskriptory: ČR, výživné, informace, výše, podmínky nároku
Co změnil covid-19 na práci s dětmi a rodinou? / Jiří Kafka.
In: Právo a rodina, 23, 10(2021), 13-16. - ISSN 1212-866X.
Deskriptory: ČR, děti, ochrana sociálně-právní, rodina, rodina problémová, COVID-19
Určení místní příslušnosti ve věcech péče o nezletilé / Romana Lužná.
In: Právo a rodina, 23, 10(2021), 17-21. - ISSN 1212-866X.
K nálezu Ustavního soudu ve věci rozhodování o návrhu matky ve věci nezletilých
dětí, které byly svěřeny do střídavé péče rodičů s tím, že každý z rodičů bydlel v obvodu
jiného místně příslušného soudu.
Deskriptory: ČR, právo rodinné, děti, ochrana sociálně-právní, řízení soudní, rozvody, rodičovství

CIZINCI
How Transnational Migrants Integrate: The Case of Moldovans Living in Czechia
and Italy [Jak se integrují nadnárodní migranti:Případ Moldavanů žijících v Čechách a Itáli] / Eva Janska, Jiří Hasman, Zdeněk Čermák.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 57, 3 (2021), 267-292. - ISSN
0038-0288
Článek zkoumá, zda sociální, kulturní nebo ekonomické dimenze integrace do přijímající společnosti mají účinek zintenzivnění nebo oslabení nadnárodních vazeb k zemi
původu migranta. Autoři článku analýzují unikátní údaje, které byly po dobu více než jednoho roku shromážďovány v dotazníkovém průzkumu provedeném mezi 409 moldavskými
imigranty žijícími v Itálii a v České republice.
Deskriptory: ČR, Itálie, cizinci, integrace, šetření, výzkum
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EKONOMIE, EKONOMICKÝ ROZVOJ, DANĚ
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v CR jedny z nejnižších / Petr Gola.
In: Práce a mzda, 69, 10 (2021), 40-41. - ISSN 0032-6208.
Jak vysoké je zdanění v Cesku v porovnání s ostatními členskými zeměmi OECD?
Jak se liší efektivní sazba daně z příjmu u podprůměrných, průměrných a nadprůměrných
mezd?
Deskriptory: ČR, Mezinárodní, OECD, daně z příjmu, mzda průměrná, mzdy

PRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY
Vysílání zaměstnanců v rámci EU VIII. Finsko, Recko / Nataša Randlová, Lucie Hořejší.
In: Práce a mzda, 69, 9 (2021), 26-30. - ISSN 0032-6208.
Deskriptory: EU, Finsko, Řecko, vysílání pracovníků, zákonodárství, harmonizace
Odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky / Petr Bukovjan.
In: Práce a mzda, 69, 9(2021), 43-46. - ISSN 0032-6208.
Z nálezu Ustavního soudu ze dne 21. května 2021, sp. zn. II. US 1889/19.
Deskriptory: ČR, vztahy pracovní, dohody, řízení soudní
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání / Petr Seidl, Monika Pastorková.
In: Práce a mzda, 69, 10(2021), 16-18. - ISSN 0032-6208.
Shrnutí problematiky zastřeného zprostředkování zaměstnání a nastínění podstaty
nového přestupku, který by měl představovat klíčový nástroj v boji proti tzv. pseudoagenturám práce, které povolením ke zprostředkování zaměstnání nedisponují, a přesto reálně
zaměstnání zprostředkovávají.
Deskriptory: ČR, agentury práce, kontrola, zákonodárství, právo pracovní, zprostředkování
práce
Vysílání zaměstnanců v rámci EU. IX. Chorvatsko / Nataša Randlová, Lucie Hořejší.
In: Práce a mzda, 69, 10(2021), 19-21. - ISSN 0032-6208.
K problematice vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb
v Evropě. Národní pravidla stanovená v Chorvatsku.
Deskriptory: EU, Chorvatsko, vysílání pracovníků, zákonodárství, informace, harmonizace
Otcovský bonus v Ceské republice, jeho vývoj a zdroje / Drahomíra Zajíčková, Miroslav Zajíček.
In: Politická ekonomie, 69, 5(2021), 529-554. - ISSN 0032-3233.
Studie se zabývá vlivem otcovství na výši pracovních příjmů. Protiváhou mateřské
sankce (matherhood penalty) na straně otců je otcovský bonus (fatherhood premium),
často pozorovaný empirický fakt, že otcové mají vyšší příjmy než muži bezdětní. Autoři se
snaží zjistit, zda v Ceské republice existuje otcovský bonus, jaká je jeho velikost a vývoj
v čase v porovnání s jinými zeměmi. Data byla zkoumána v období 2006 až 2017.
Deskriptory: ČR, otcové, příjmy, mzdy, trh práce, gender, výzkum, šetření, teorie, modelování, vzdělání dosažené, sektor soukromý, sektor veřejný, mezinárodní
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Kolik nás může pracovat z domova? Výsledky pro Ceskou republiku / Matěj Bajgar,
Petr Jánský, Marek Šedivý.
In: Politická ekonomie, 69, 5(2021), 555-570. - ISSN 0032-3233.
Jaký podíl pracovních míst v Ceské republice lze plnohodnotně vykonávat z domova? Odhady podle skupin povolání, odvětví, regionu a nejvyššího dosaženého vzdělání.
Důsledky trvalého rozšíření práce z domova ve vztahu k produktivitě práce, kvalitě života,
životnímu prostředí nebo sociálních nerovností. Mezinárodní srovnání.
Deskriptory: ČR, práce z domova, šetření, výzkum, COVID-19, telework, zdroje lidské,
produktivita práce, regiony, vzdělání dosažené, kariéra profesionální, kraje, mezinárodní

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ, VDĚLÁVANÍ A VÝCVIK
K možnostem zaměstnavatele odměnovat výhodněji zaměstnance - rodilé mluvčí
/ Lucie Obrovská.
In: Práce a mzda, 69, 9(2021), 31-34. - ISSN 0032-6208.
Rozhodující kritéria pro rozdílné odměnování. Zohlednění jazykových schopností zaměstnance. Zákaz diskriminace zaměstnanců na základě státní příslušnosti či národnosti.
Zákaz diskriminace zaměstnanců na základě jazyka.
Deskriptory: ČR, odměňování, diskriminace pracovní, nerovnost, právo pracovní
Využití chatbotů v praxi HR / Lenka Farkačová.
In: Práce a mzda, 69, 9 (2021), 47-52. - ISSN 0032-6208.
Soudobá úroven a funkce chatbotů - softwarových nástrojů, které pomáhají simulovat lidskou konverzaci (chatování). Využití chatbotů v rámci personální práce a řízení
lidských zdrojů.
Deskriptory: ČR, řízení personální, zdroje lidské, automatizace, technika výpočetní, získávání a výběr pracovníků
Pracovní prostředí, ochrana zdraví při práci a onemocnění covid-19 – podzim
2021 / Matyáš Fošum.
In: Práce a mzda, 69, 10(2021), 12-15. - ISSN 0032-6208.
Deskriptory: ČR, bezpečnost práce, podmínky pracovní, COVID-19, zaměstnanci, stav
zdravotní, choroby z povolání
Jak poznat, komu nevěřit / Jan Urban.
In: Práce a mzda, 69, 10(2021), 30-35. - ISSN 0032-6208.
Článek se věnuje hlavním projevům, pomocí nichž lze rozpoznat (ne)důvěryhodnost
protistrany. Pozornost věnuje i osobním znakům, na jejichž základě lze rozpoznat odborníky a odlišit je od těch, kteří se za ně jen vydávají, i nejčastějším signálům, umožnujícím
rozpoznat, zda druhá osoba v rozhovoru lže.
Deskriptory: ČR, řízení personální, psychologie, etika, zdroje lidské
Dohoda o rozvázání pracovního poměru a právo na odstupné / Petr Bukovjan.
In: Práce a mzda, 69, 10(2021), 36-39. - ISSN 0032-6208.
Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 22. července 2021, sp. zn. 21 Cdo 395/2021.
Deskriptory: ČR, ukončení zaměstnání, dohody, kompenzace, řízení soudní, vztahy pracovní
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RŮZNÉ
Sociologie za mřížemi? Penitenciární sociologie v Ceské republice / Lukáš Dirga.
In: Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 57, 4(2021), 411-432. - ISSN
0038-0288.
Vymezení penitenciární sociologie. Autor nabízí krátký exkurz do historie vývoje
penitenciární sociologie, komparaci se zahraničním kontextem a diskusi role sociologů v českých věznicích.
Deskriptory: ČR, sociologie, vězni, věda, historie, péče postpenit.
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ZAHRANIČNÍ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY
SOCIÁLNÍ POLITIKA
Lukewarm or enthusiastic supporters? Exploring union member attitudes towards social investment and compensatory policy [Chladní nebo nadšení příznivci? Průzkum postojů členů odborů k sociálním investicím a kompenzační politice] / Nona Bledow, Marius R. Busemeyer.
In: Journal of European Social Policy, 31, 3(2021), 267-281. - ISSN 0958-9287.
Přestože sociální investice se stávají stále důležitějším tématem diskurzů věnovaných politice blahobytu, snahy o jejich reformu v mnohém stagnují. Autoři se ve svém
článku pozastavují nad otázkou, zda odborové svazy a jejich členové mohou být jedním
z faktorů, které přispívají k rozdílům, s nimiž jsou změny na tomto poli implementovány
v různých zemích. Výrazný prostor pak věnují rozdílům v politických postojích nečlenů
a členů odborů. Na základě srovnávacího průzkumu autoři docházejí k zjištění, že členové
odborů, i přestože obecně podporují politiku sociálních investic a mají tendenci podporovat
kompenzační politiku, jsou v tomto ohledu spíše chladní.
Mezinárodní, odbory, mínění veřejné, stát sociální, reforma
Dostupné z: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0958928720974182
The social investment litmus test: Family formation, employment and poverty
[Lakmusový papírek sociálních investic: Zakládání rodiny, zaměstnanost a chudoba] / Ilze Plavgo, Anton Hemerijck.
In: Journal of European Social Policy, 31, 3(2021), 282-296. - ISSN 0958-9287.
Během posledního desetiletí získal pojem "sociální investice" (SI) značnou pozornost v politických debatách o budoucnosti sociálního státu. Nicméně mnohostranný charakter intervencí politiky SI, účinky komplementarity a interakce politik pro různé sociální
skupiny a generační kohorty a problém vymezení účinků napříč různými časovými dimenzemi dle autorů nebyly prozatím náležitě empiricky řešeny. Článek významně přispívá
k přeorientování měření návratnosti SI z dlouhodobější perspektivy a chápe je jako výsledky související s prací a blahobytem lidí.
Deskriptory: mezinárodní, stát sociální, rodina, zaměstnanost, OECD, chudoba
Dostupné z: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0958928720950627
Gender and attitudes toward welfare state reform: Are women really social investment promoters? [Gender a postoje k reformě sociálního státu: Jsou ženy
skutečně propagátorkami sociálních investic?] / Julian L. Garritzmann, Hanna
Schwander.
In: Journal of European Social Policy, 31, 3 (2021), 253-266. - ISSN 1213-6204.
Článek je přispěvkem ke studiu poptávky sociálních politik - konkrétně systematicky
zkoumá genderové rozdíly v preferencích sociálních investic zejména v osmi státech západní Evropy.
Deskriptory: EU, gender, společnost, sociologie ženy, stát sociální, reforma
Dostupné z: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0958928720978012
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DŮCHODOVÉ ZABEZPEČENÍ
The pension system in Peru: Parallels and intersections [Důchodový systém
v Peru: Paralely a křižovatky] / Maria Amparo Cruz Saco, Mirian Gil.
In: International Journal of Social Welfare, 30, 3(2021), 316-329. - ISSN 1369-6866.
Odhad aktivní a pasivní míry příspěvkového krytí důchodů v Peru od strukturální
reformy sociálního zabezpečení v roce 1992. Model nabídky a poptávky na penzijním trhu.
Pomocí diagramu založeného na tomto modelu autoři analyzují dopad reforem, které zvýšily konkurenceschopnost důchodového systému.
Deskriptory: Jižní Amerika, zab. důchodové, systém, reforma
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12467

SOCIÁLNÍ POMOC – VŠEOBECNÉ OTÁZKY
Frontline provision of integrated welfare and employment services: Organising
for activation competency [Poskytování integrovaných služeb sociálního zabezpečení a zaměstnanosti v první linii: Organizace pro aktivační kompetence] / Heidi
Moen Gjersoe.
In: International Journal of Social Welfare, 30, 3(2021), 280-290. - ISSN 1369-6866.
Tato studie s využitím norského případu integrované organizace služeb sociálního
zabezpečení a zaměstnanosti zkoumala, jak organizační faktory této agendy na úrovni ulice
ovlivnily příležitosti pracovníků v první linii poskytovat individualizované služby uživatelům
s komplexními potřebami. Článek uvádí dvě různá politická a organizační nastavení: pracovníci v první linii jako "generálové" v "kontextu národní politiky zaměstnanosti" a pracovníci v první linii jako "specialisté" v kontextu politiky, která zdůrazňuje "posílení místní
úrovně".
Deskriptory: Norsko, politika zaměstnanosti, streetwork, nezaměstnaní, služby zaměstnanosti
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12464
Social assistance dynamics in Norway revisited: A two-decade prospective study
of trajectories of young social assistance recipients [Revize dynamiky sociální
pomoci v Norsku: Dvoudekádová prospektivní studie trajektorií mladých příjemců
sociální pomoci] / Thomas Lorentzen, Espen Dahl .
In: International Journal of Social Welfare, 30, 3(2021), 291-304. - ISSN 1369-6866.
Tento článek se týká výzkumu dynamiky sociální pomoci pomocí holistického celoživotního přístupu umožněného sekvenční analýzou. Autoři zkoumali životní cyklus po dobu
více než 20 let mladých příjemců sociální pomoci v Norsku. Sledovaná populace byla poprvé příjemcem sociální pomoci ve věku 18 až 24 let v roce 1995. Autoři zjistili, že sociální
pomoc hraje v průběhu času menší roli, ale že potvrzení o sociálním zabezpečení představuje důležitou trajektorii pro více než čtvrtinu populace SA. Vzdělávání a práce se středními
výdělky tvoří zřetelně odlišné a poměrně úspěšné trajektorie zhruba pro polovinu populace
sociální pomoci. Dráhy žen jsou ve větší míře než dráhy mužů charakterizovány nestabilním zaměstnáním a špatně placenou prací.
Deskriptory: Norsko, zab. sociální, dráhy životní, pomoc sociální, výzkum, mládež
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12465
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Family policies and care regimes in Asia [Rodinné politiky a režimy péče v Asii] /
Wei-Yun Chung, Wei-Jun Jean Yeung, Sonja Drobnic.
In: International Journal of Social Welfare, 30, 4(2021), 367-370. - ISSN 1369-6866.
Uvodní článek speciálního monotematicky laděného vydání shrnuje hlavní témata,
která se věnují rodinné politice, problematice stárnutí a péče o staré závislé osoby v rámci
rodiny a dalších přidružených sociálních službách ve vybraných asijských zemích.
Deskriptory: Mezinárodní, Asie, Japonsko, Indie, Čína, politika sociální, služby sociální,
staří, péče o osobu blízkou, rodina, stárnutí, politika populační
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12512

POSTIŽENÍ OBČANÉ
Disabled but not deserving? The perceived deservingness of disability welfare
benefit claimants [Zdravotně postižený, ale nezasluhující si? Vnímání "zaslouženosti" žadatelů o dávky v invaliditě] / Ben Baumberg Geiger.
In: Journal of European Social Policy, 31, 3(2021), 337-351. - ISSN 0958-9287.
Ačkoliv víme, že v zemích s vysokými příjmy žadatelé o dávky v invaliditě tvoří
skutečně velikou skupinu, překvapivě jen velice mámo víme o tom, kteří z nich jsou považováni za ty, kdož si dávky "zaslouží". Minimum víme rovněž o tom, jak jsou tito žadatelé
z hlediska "zasloužení si" dávky v invaliditě posuzováni v různých zemích. Tento fakt je
poněkud překvapivý, vzhledem k stále výraznějšímu omezování - škrty a plnění požadavků
zaměřených na ty, kdož jsou vyhodnoceni jako dávek "nehodni".
Deskriptory: EU, postižení, dávky, invalidita, nezaměstnanost, podpora sociální, mínění
veřejné, výzkum
Dostupné z: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0958928721996652

PÉČE O RODINU A DĚTI, MLÁDEŽ, ŽENY
Child-related family policies in East and Southeast Asia: An intra-regional comparison [Rodinné politiky týkající se dětí ve východní a jihovýchodní Asii: srovnání mezi regiony] / Simone Tonelli, Sonja Drobnic, Johannes Huinink.
In: International Journal of Social Welfare, 30, 4(2021), 385-395. - ISSN 1369-6866.
Autoři ve svém příspěvku zkoumají vládní strategie podpory rodin a snižování nákladů na děti v zemích východní a jihovýchodní Asie. Pomocí hierarchické klastrové analýzy
odhalují čtyři charakteristické profily rodinné politiky-podporu v mateřství, podporu při odstraňování chudoby, podporu zaměřenou na zaměstnanost a podporu, která vše zahrnuje
a poukazují na jejich důsledky pro defamilializaci.
Deskriptory: Asie, Mezinárodní, politika populační, plánování rodiny
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12485
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Family policies, social norms and marital fertility decisions: A quasi-experimental
study [Rodinná politika, sociální normy a rozhodnutí o manželské plodnosti:
Kvazi-experimentální studie] / Lake Lui, Adam Ka-Lok Cheung.
In: International Journal of Social Welfare, 30, 4(2021), 396-409. - ISSN 1369-6866.
Studie se pokouší pomocí vícefaktorového hypotetického scénáře určit účinky politik vhodných pro rodinu a dalších organizačních norem pro rozhodování o plánování rodiny
v Hongkongu. Všechna doporučení pro rodinnou politiku, včetně mateřské dovolené, podpory péče o děti včetně zapojení otců, bytové politiky a legislativy týkající se pracovní
doby, mohou porodnost zvýšit. Účinky politik na porodnost se také liší podle socioekonomického statusu respondentů a jejich vnímání mít děti.
Deskriptory: Asie, Čína, politika populační, porodnost, plánování rodiny, teorie, výzkum
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12488
Examining the problem of joint custody in Japan: State familialism and family law
reform [Zkoumání problému společné péče v Japonsku: Státní familiarismus a reforma rodinného práva] / Takeshi Hamano.
In: International Journal of Social Welfare, 30, 4(2021), 410-418. - ISSN 1369-6866.
Japonská zásada udělení výhradní péče o dítě po rozvodu byla zpochybněna veřejností i intelektuály. Očekává se, že ratifikace Haagské úmluvy o únosech dětí v roce 2014
a následné prohlášení ministerstva spravedlnosti v roce 2019 ohledně možného začlenění
společné péče do budoucího rodinného práva povedou k zavedení sdíleného rodičovství
po rozvodu. Někteří aktivisté a intelektuálové v Japonsku nicméně vyjádřili obavy, že společná péče vystavuje dítě a matku riziku násilí ze strany manžela.
Deskriptory: Japonsko, politika populační, děti, rozvody, rodina problémová, rodičovství
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12486
Changing society, changing lives: Three decades of family change in China [Proměny společnosti a života: Tři desetiletí změn rodinné politiky v Číně] / Ke Shen,
Yong Cai, Feng Wang, Zhan Hu.
In: International Journal of Social Welfare, 30, 4(2021), 453-464. - ISSN 1369-6866.
Deskriptory: Čína, politika populační, rodičovství, rodina, vývoj, demografie
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12492
Same-sex partnership in the family policies of Japan, Singapore, and Taiwan
[Partnerství osob stejného pohlaví v rodinných politikách Japonska, Singapuru
a Tchaj-wanu] / Wei-Yun Chung.
In: International Journal of Social Welfare, 30, 4(2021), 465-477. - ISSN 1369-6866.
Deskriptory: Asie, Mezinárodní, Japonsko, politika populační, rodičovství, homosexuálové
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12489
How family policies redefine families: The case of mainland China–Hong Kong
cross-border families [Jak rodinné politiky nově definují rodiny: Případ přeshraničních rodin mezi pevninskou Čínou a Hongkongem] / Wai-chi Chee.
In: International Journal of Social Welfare, 30, 4(2021), 478-489. - ISSN 1369-6866.
Během čínské éry politiky jednoho dítěte (1979-2015) se porodní turistika v Hongkongu (HK) stala způsobem jak čínští rodiče, kteří chtěli více dětí,obcházeli předpisy. V letech 2003 až 2012 se v HK narodilo čínským rodičům z pevniny asi 200 000 dětí. Studie
zkoumá, jak politika jednoho dítěte, migrační předpisy a sociální zabezpečení společně
ovlivňují rodinné praktiky rodičů z pevniny, kteří rodili v HK.
Deskriptory: Čína, politika populační, rodičovství, rodina
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12491
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PPRÁCE, ZAMĚSTNANOST, MZDY
Reaching without outreaching: A comparative policy study of EU member states
policy agenda on youth unemployment [Srovnávací politická studie politické
agendy členských států EU o nezaměstnanosti mládeže] / Lisa Andersson, Renate
Minas.
In: International Journal of Social Welfare, 30, 3(2021), 255-265. - ISSN 1369-6866
Studie pojednává o tom, jak 19 členských států EU interpretovalo doporučení obsažená v evropském projektu "Záruky pro mladé", která je zaměřena na zvýšení zaměstnanosti rizikové skupiny mladých uchazečů o zaměstnání.
Deskriptory: EU, mládež, nezaměstnaní, nezaměstnanost, nezaměstnanost mládeže, projekty, harmonizace, prevence
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12470
Long-term NEET among young adults with experience of out-of-home care:
A comparative study of three Nordic countries [Nadměrné riziko tzv. NEET mezi
mladými dospělými se zkušenostmi s péčí mimo domov: Srovnávací studie tří severských zemí] / Marie Berlin, Antti Kaoriala, Mette Lansten, Gunnar Andersson, Lars
Brännström.
In: International Journal of Social Welfare, 30, 3 (2021), 266-279. - ISSN 1369-6866.
Tato studie porovnávala riziko NEET ("Not in Education, Employment or Training")
ve věku 21 až 23 let mezi mládeží se zkušeností výchovy mimo vlastní rodinu v Dánsku,
Finsku a Švédsku pomocí údajů z registru pro celou kohortu narozenou v roce 1987. Severské země sdílejí mnoho podobných rysů, ale existují rozdíly v poskytování péče ve vazbě mezi vzdělávacím systémem a trhem práce. Výsledky ukazují, že přibližně čtvrtina
mladých lidí v Dánsku a Švédsku a třetina ve Finsku byla NEET, což naznačuje, že systémy
sociálního zabezpečení nebyly schopny kompenzovat znevýhodnění mládeže v ústavní péči
v dětství.
Deskriptory: mezinárodní, Dánsko, Švédsko, Finsko, přechod do zaměstnání, mládež, výchova mimo vlastní rodinu, vzdělávání-výcvik
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12463
Commission entrepreneurship and EU employment policy: The fate of a former
darling [Komise pro podnikání a politika zaměstnanosti EU: Osud bývalého miláčka] / Mikkel Mailand.
In: European Journal of Industrial Relations, 27, 3(2021), 249-267. - ISSN 09596801.
Článek se zabývá problematikou pokračujících neshod mezi vědci v otázce, zda vývoj EU primárně určuje Evropská komise nebo členské státy. Autor na téma nahlíží v kontextu politiky zaměstnanosti EU, která je základním kamenem sociálního systému Evropy.
Dosavadní výzkumy často poukazovaly na postupné oslabování a podřizování těchto politik
politikám ekonomickým. Nicméně nedávné hloubkové šetření ukázalo, že během evropského semestru dochází k progresivní "socializaci". Autor článku tvrdí, že Komise pro podnikání byla relativně úspěšná a že vystupuje jako jeden z nejdůležitějších aktérů v částečném návratu politiky zaměstnanosti EU, k němuž dochází již od roku 2010.
Deskriptory: EU, zaměstnanost, politika zaměstnanosti, social Europe
Dostupné z: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0959680120963531
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Opening the black box: Actors and interactions shaping European sectoral social
dialogue [Otevírání černé skříňky: Aktéři a interakce utvářející evropský sociální
dialog] / Barbara Bechter, Sabrina Weber, Manuela Galetto, Bengt Larsson, Thomas Prosser.
In: European Journal of Industrial Relations, 27, 3(2021), 269-288. - ISSN 09596801.
Tento článek se zabývá důležitostí organizačních zdrojů a individuálních schopností
pro interakci a vztahy mezi sociálními partnery v European sectoral social dialogue committees (SSDCs). Ve svém výzkumu autoři článku odhalují rozdíly v tom, jak evropské organizace sociálních partnerů koordinují a integrují členy do SSDCs.
Deskriptory: EU, vztahy pracovní, nemocnice, průmysl
Dostupné z: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/09596801211000012
Social partners’ bargaining strategies in Germany and Spain after the introduction of the Euro: A morphogenetic perspective on corporate agency [Strategie
vyjednávání sociálních partnerů v Německu a ve Španělsku po zavedení eura:
Morfogenetický pohled na firemní zastoupení] / Anna Milena Galazka, Thomas Prosser.
In: European Journal of Industrial Relations, 27, 3(2021), 289-306. - ISSN 09596801.
Článek se zabývá tím, do jaké míry lze mzdovou nerovnováhu v eurozóně přičíst
úmyslnému jednání organizací kolektivního vyjednávání. Pomocí Archerova morfogenetického přístupu autoři vysvětlují zprostředkovatelskou roli sociálních partnerů v klíčových
(Německo) a periferních (Španělsko) případech a to ve vztahu k příslušným systémům
kolektivního vyjednávání. Rovněž ukazují, že schopnost organizací na makro- a mezoúrovni ovlivňovat praktiky stanovování mezd může být neúmyslně omezena vlivy s morfostatickými vlastnostmi, které generují omezené systémy podnikové agentury.
Deskriptory: EU, Španělsko, Německo, vyjednávání kolektivní, mzdy
Dostupné z: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0959680120970755
Forces of reproduction and change in collective bargaining: A social field perspective [Reprodukční síly a změny v kolektivním vyjednávání: Perspektiva
na poli sociálním] / Susanne Pernicka, Vera Glassner, Nele Dittmar, Klaus Neundlinger.
In: European Journal of Industrial Relations, 27, 3(2021), 345-363. - ISSN 09596801.
Článek se zabývá odolností sektoru kolektivního vyjednávání vůči již mnohokráte
předesílané hrozbě jeho zániku. Autoři empiricky sledují trajektorie oblasti kolektivního
vyjednávání v Němcku a Itálii.
Deskriptory: Německo, Itálie, vyjednávání kolektivní
Dostupné z: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0959680121998478
Making collective bargaining more inclusive: The role of extension [Větší začleňování kolektivního vyjednávání: Role rozšíření] / Susan Hayter, Jelle Visser.
In: International Labour Review, 160, 2(2021), 169-195. - ISSN 0020-7780.
S využitím dat o kolektivním vyjednávání, která byla nasbírána v 80 zemích, autoři
článku analyzují přednosti rozšíření kolektivních smluv jakožto politického nástroje vytvářejícího podmínky pro práci a zaměstnanost. Tento regulační nástroj se vyznačuje tím, že
je založen na dohodě mezi nezávislými, tj. autonomními a reprezentativními organizacemi,
což mu poskytuje mnohé výhody. Rozšíření kolektivních smluv ze strany veřejných orgánů
může poskytnout ochranu zranitelným pracovníkům, kteří by jinak neměli přístup k sociální
ochraně. Zároveň může nabídnout vysoce citlivou formu regulace, kterou lze přizpůsobit
konkrétním okolnostem.
Deskriptory: Mezinárodní, smlouvy kolektivní, vyjednávání kolektivní, příjmy, nerovnost
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Labour market flexibility in Indian manufacturing: A critical survey of the literature [Flexibilita trhu práce v indické výrobě: Kritický přehled literatury ] / Aditya
Bhattacharjea.
In: International Labour Review, 160, 2(2021), 197-217. - ISSN 0020-7780.
Článek přináší přehled hlavních tvrzení, k nimž docházejí autoři na poli vztahu mezi
údajně "restriktivními" indickými pracovními zákony a špatnými výsledky, které přinášejí
ukazatelé pracovního výkonu. V základních dokumentech však tyto ukazatelé byly měřeny
chybně (zejména v oblasti mezistátních rozdílů v regulaci práce) - to mělo vedlo k jejich
mylné interpretaci jako měřítka flexibility trhu práce. V závěru autorka shrnuje důkazy
o zhoršujících se podmínkách na trhu práce, zejména pro pracovníky v indické výrobě.
Deskriptory: Indie, trh práce, flexibilita pracovní, vztahy industriální, nerovnost, pracovníci
Expectations versus reality: The well-being of female migrant workers in garment
factories in Myanmar [Očekávání versus realita: Blahobyt migrujících pracovnic
v oděvních továrnách v Myanmaru] / Hanh Nguyen.
In: International Labour Review. 160, 2(2021), 219-242. - ISSN 0020-7780.
Článek se zabývá tím, jak materiální a nemateriální blahobyt chápou a prožívají
migrující pracovnice v odvětvích využívajících nekvalifikovanou pracovní silu. Výchozí data
získaná z průzkumu mezi 249 migrujícími pracovnicemi v oděvních továrnách v Myanmaru
potvrzují teorii, kterou vyslovil již Amartya Sen – nedostatek pravomoci, jíž v továrnách
disponují jak jednotlivci, tak celý kolektiv, má neblahý dopad na ekonomické, sociologické
i psychologické bytí. Ve světle ekonomické a sociální transformace země, jejího asymetrického trhu práce a nedostatečně rozvinutého systému sociálního zabezpečení autorka
navrhuje, aby pracovní politika zahrnovala a posilovala zejména nejzranitelnější skupiny
pracovníků.
Dostupné z: Asie, průmysl, pracovníci migrující, ženy, politika sociální, trh práce
The changing importance of lifetime jobs in the United Kingdom [Měnící se význam celoživotních pracovních míst ve Velké Británii] / Xavier St-denis.
In: International Labour Review, 160, 2(2021), 243-269. - ISSN 0020-7780.
Celoživotní zaměstnání jsou obecně považována za ústřední rys trhu práce doby
poválečné. Článek si klade za cíl předložit přesnější údaje o převaze celoživotních zaměstnání v rámci celkové pracovní síly. Autor pomocí nové metody odhadu pracující na základě průřezových dat pravděpodobnosti, říká, že lze určit, kteří pracovníci narození
v různých generacích budou mít celoživotní zaměstnání. Zjistilo se, že podíl britských pracovníků, kteří zastávali taková zaměstnání v poválečném období, byl nízký. Převaha dlouhodobých zaměstnání, nikoli však celoživotních, se u mužů narozených v letech 1947 až
1966 snížila – což bylo částečně způsobeno klesající stabilitou zaměstnání v mládí.
Deskriptory: V. Británie, zaměstnanost, zaměstnanci, flexibilita pracovní, trh práce
Health, cognition and work capacity beyond the age of 50: International evidence
on the extensive and intensive margins of work [Zdraví, kognitivní a pracovní
schopnosti pracovníků nad 50 let: Mezinárodní důkazy o rozsáhlé a intenzivní
marginální práci] / Vincent Vandenberghe.
In: International Labour Review, 160, 2(2021), 271-310. - ISSN 0020-7780.
Tento článek za využití Průzkumu zdraví, stárnutí a odchodu do důchodu v Evropě
(SHARE) posuzuje správnost nedávných reforem týkajících se zvýšení věku odchodu
do důchodu. Zjištění naznačují, že fyzické zdraví a kognitivní schopnosti se s věkem zhoršují a mají negativní dopad na míru zaměstnanosti ve věkové skupině 50 až 54 let. Dopad
špatného kognitivního vnímání je přitom nižší, než dopad špatného zdraví. Oba faktory
však mají výrazný vliv na zaměstnanost.
Deskriptory: mezinárodní, pracovníci starší, zdraví, stárnutí, trh práce
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Freedom at, through and from work: Rethinking labour rights [Svoboda v práci,
během ní a od práce: Přehodnocení pracovních práv] / Nicolas Bueno.
In: International Labour Review, 160, 2(2021), 311-319. - ISSN 0020-7780.
Do jaké míry podporují ve vztahu k práci pracovní práva svobodu? Článek vymezuje
tři základní svobody: svobodu "při" práci, "během" ní a "od" práce. Navzdory svobodně
orientovaným přístupům k pracovnímu právu se ukazuje, že základní pracovní práva tradičně směřovala a nadále směřují k ochraně pracovníků na trhu práce, nikoli k rozšiřování
svobod, zejména svobody "od" práce.
Deskriptory: Mezinárodní, právo pracovní, trh práce, příjmy, nerovnost, ekonomika

OBYVATELSTVO, MIGRACE
Niektoré aspekty nemanželskej plodnosti a detí narodených mimo manželstva na
Slovensku / Branislav Šprocha, Pavol Tišliar.
In: Sociológia, 53, 4(2021), 339-376. - ISSN 0049-1225.
Transformace reprodukčního chování na Slovensku po roce 1989 přinesla několik
historicky unikátních a dynamicky probíhajících změn. Jedním z nich je zvýšení počtu
a podílu dětí narozených mimo manželství. Za necelá tři desetiletí se jejich zastoupení
zvýšilo z necelé desetiny na 40%. Hlavním cílem příspěvku je pokusit se analyzovat některé
vybrané aspekty spojené s procesem mimomanželské plodnosti a porodu mimo manželství.
Jak ukazují zjištění autorů, nejmladší ženy, romské ženy a lidé s nízkým vzděláním mají
na Slovensku vyšší šanci mít děti mimo manželství. Z hlediska prostoru je tento jev častěji
přítomen u žen ze středních a malých osad, poněkud častěji z venkovského prostředí
a okresů jižního středního Slovenska. Hlavním demografickým faktorem nárůstu podílu dětí
narozených mimo manželství je růst počtu a podílu neprovdaných žen,a v menší míře růst
mimomanželské plodnosti.
Deskriptory: SR, chování demografické, soužití nesezdané, porodnost, ukazatele, sociologie, plánování rodiny, manželství, vzdělání dosažené
Developments in China’s governance of its aging society: Evidence from aging
policies between 1982 and 2017 [Vývoj čínské správy její stárnoucí společnosti:
Důkazy z politik stárnutí v letech 1982 až 2017] / Wang Xuehui, Hu Zhan.
In: International Journal of Social Welfare, 30, 4(2021), 443-452. - ISSN 1369-6866.
Deskriptory: Čína, stárnutí, struktura populace, demografie, ukazatele, vývoj, historie
Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijsw.12506
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RŮZNÉ
Employees as judges in European labour courts: A conflict of interests? [Zaměstnanci jako soudci u evropských pracovních soudů: Střet zájmů?] / Susan
Corby, Pete Burgess, Armin Höland.
In: European Journal of Industrial Relations, 27, 3(2021), 231-247. - ISSN 09596801
Článek se zaměřuje na soudce, kteří čelí potenciálnímu konfliktu mezi rolí, kterou
hrají v obraně práv zamětnanců a rolí nestranného soudce. Na základě více než 100 rozhovorů, které byby realizovány ve třech evropských zemích, jsme zjistili, že valná část
britských a německých dotazovaných ve své praxi žádný střet zájmů nezaznamenala. Nicméně zde byly i tací, kteří tuto zkušenost, a to zejména na počátku svého působení, mají.
Dle zjištění se konflikt zájmu v této oblasti výrazněji liší dle regionů – ve Francii se konflikt
zdá být všudypřítomný a trvalý, naopak ve Velké Británii a Německu je minimální.
Deskriptory: V. Británie, Francie, Německo, soudci, zaměstnanci
Dostupné z: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0959680120906631
Power resources and supranational mechanisms: The global unions and the OECD
Guidelines [Zdroje moci a nadnárodní mechanismy: Globální odbory a směrnice
OECD] / Michele Ford, Michael Gillan.
In: European Journal of Industrial Relations, 27, 3(2021), 307-325. - ISSN 09596801.
Článek za využití zdrojů moci analyzuje jak Globální unijní federace (GUFs) používá
mechanismus specifických instancí spojený se Směrnicemi OECD pro nadnárodní společnosti. I přesto, že má tento mechanismus vážná omezení, ukázal se být v kombinaci
s veřejnými kampaněmi a uplatňováním jiných moci na více úrovních nástrojem užitečným.
Autoři tvrdí, že je tomu tak proto, že nadnárodní společnosti ze své povahy působící za hranicemi své domoviny vytváří pobídku k zapojení mocenských zdrojů v zemích, kde jsou
zastoupeni oni sami, popřípadě jejich dodavatelé.
Deskriptory: mezinárodní, dohody, organizace mezinárodní, OECD
Dostupné z: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0959680120988238
Frontier of control struggles in British and Irish public transport [Hranice kontroly prosazovaná v britské a irské veřejné dopravě] / Emma Hughes, Tony Dobbins.
In: European Journal of Industrial Relations, 27, 3(2021), 327-344. - ISSN 09596801.
Jen málo současných studií věnujících se změnám v průmyslových vztazích využívá
klasický koncept Cartera Goodriche "hranice kontroly" (FoC), a to zejména v mezinárodním
srovnávacím výzkumu. Autoři studie mapují a srovnávají problémy FoC ve veřejné dopravě
ve Spojeném království a v Irské republice.
Deskriptory: V. Británie, Irsko, vztahy pracovní
Dostupné z: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0959680120929137
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States of violence: Exploring welfare state regimes as violence regimes by developing a violence regimes index [Státy násilí: Zkoumání režimů sociálního státu
jako režimů násilí vytvořením indexu režimů násilí] / Sofia Strid, Anne Laure Humbert, Jeff Hearn, Dag Balkmar.
In: Journal of European Social Policy, 31, 3(2021), 321-336. - ISSN 0958-9287.
Autoři článku zkoumají, zda a jak se v evropském kontextu typologie režimu sociálního státu promítá do typologie režimu násilí. Staví přitom na konceptu režimů násilí, aby
empiricky prověřili, zda mezilidské násilí utváří odlišné režimy a jak tyto režimy (ne)korespondují se sociálními režimy, režimy genderovými a s dalšími faktory, například pohlaví
rovností a feminismem či nadnárodních aktérů.
Mezinárodní, EU
Dostupné z: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/09589287211002370

19

NOVÉ INFORMAČNÍ MATERIÁLY A PUBLIKACE VE FONDU KNIHOVNY
•

Sig. 6770

Research Handbook on the Sociology of the Family / Norbert F. Schneider, Michaela
Kreyenfeld (eds.). – První vydání.
Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2021. - 480 stran. - (Research Handbooks in
Sociology series). - ISBN 978-1-78897-554-4.
Souhrnná příručka věnovaná tématu rodinný život, jehož výzkum se v posledních
desetiletích radikálně změnil. Autoři ve svých příspěvcích sledují nejnovější vývoj, trendy
a přístupy k výzkumu rodiny. Významný důraz je přitom kladen na evropský kontext. Autoři
se zabývají aktuálními debatami a nabízí pohledy na klíčová témata jako je například
rozdělení domácích prací, rodinné formy a uspořádání bydlení, mezigenerační vztahy,
výběr partnera, rozvod či chování v oblasti plodnosti.
Deskriptory: Mezinárodní, rodina, sociologie rodiny, politika sociální, gender, metody,
sociologie, teorie, výzkum
Dostupné z: https://doi.org/10.4337/9781788975544
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•

Sig. 6771

Deficity ukotvení české sociálni práce / Olga Hubíková, Jana Havlíková, Robert Trbola,
Libor Musil. - První vydání.
Praha: VÚPSV, v. v. i. – Výzkumné centrum Brno, 2021. - 88 stran. - lit.
ISBN 978-80-7416-415-6 (pdf). - ISBN 978-80-7416-414-9.
Studie se zaměřuje na problematiku regulativů výkonu sociální práce v kontextu
české sociální práce. Zároveň pro srovnání i možnost inspirace představuje na příkladech
ze zahraničí různé modely i praktické možnosti institucionalizace sociální práce
prostřednictvím různých kombinací nástrojů jejího formálního a institucionálního zakotvení.
Základním teoretickým východiskem je pohled na sociální práci optikou sociální instituce,
jakožto určitého konsensu na cílech, jejich zaměření a ustáleném způsobu řešení
specifického společenského problému. Tento konsensus je společným jmenovatelem
institucionalizace i profesionality výkonu sociální práce.
Empirické poznatky, které v této studii předkládáme, se zakládají na tematické
analýze polostrukturovaných expertních rozhovorů se zástupci řídících a metodických
orgánů a střešních organizací ovlivňujících výkon sociální práce v různých oblastech a dále
pocházejí z dat získaných metodou Delphi od sociálních pracovníků první linie z různých
oblastí a resortů výkonu sociální práce v České republice. Oba výzkumné vzorky byly
vytvořeny záměrným výběrem s důrazem na maximální variabilitu z hlediska oblastí
a resortů výkonu sociální práce. S využitím těchto empirických poznatků se věnujeme
otázce, jaký dopad má na hodnoty sociální práce, na podmínky výkonu sociální práce
včetně pracovních podmínek sociálních pracovníků a dále také na to, kdo či co ovlivňuje
nebo stanovuje cíle sociální práce v současné situaci, kdy sociální práci chybějí vlastní
adekvátní formální a institucionální opory, které by mimo jiné právě tyto klíčové atributy
profesionálního výkonu sociální práce ošetřovaly a garantovaly.
Na základě empirických dat se snažíme ukázat, že česká sociální práce je ze strany
mimooborových vlivů a priorit vysoce zranitelná a může být podřízena i tlaku takových
subjektů, jejichž zájmy jsou se sociální prací obtížně slučitelné či přímo kontradiktorní.
Dospíváme k závěru, že slabá míra institucionalizace sociální práce v České republice přímo
či nepřímo negativně ovlivňuje podmínky výkonu sociální práce, a to zejména tím, že
neexistují garance, že sociální pracovníci budou mít pro kvalitní výkon sociální práce
vytvořeny adekvátní podmínky. Dále dochází k ohrožení hodnot sociální práce.
V neposlední řadě pak sociální pracovníci mohou narážet na překážky při stanovování
autentických cílů sociální práce, které mohou být vytlačovány či nahrazovány
mimooborovými zájmy a prioritami.
Výsledky studie proto mají sloužit jako argument pro překonání partikulárních
rozdílů v názorech a postojích klíčových aktérů české sociální práce a pro obnovení
a posílení snah o vytvoření závazných, jednotných a ucelených opor sociální práce v ČR.
Deskriptory: ČR, práce sociální, podmínky pracovní, zákonodárství, standardy pracovní,
kvalita pracovního života, výzkum, VÚPSV, šetření
Dostupné z: https://katalog.vupsv.cz/fulltext/vz_489.pdf
•

Sig. 6772

Příjmy a životní podmínky domácností za rok 2020. - První vydání.
Praha: Český statistický úřad, 2021. - 269 stran. - (Lidé a společnost, 160021-21). - tab.
ISBN 978-80-250-3085-1.
Deskriptory: ČR, domácnosti, příjmy-domácnosti, situace ekonomická, rozpočet rodinný,
domácnosti-důchodci, domácnosti-zaměstnanci, chudoba, úroveň životní, náklady životnídomácnosti, bydlení, příjmy nízké, šetření, statistika
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/prijmy-a-zivotni-podminky-domacnosticdknb922a5
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•

Sig. 6773

Příručka praxe sociální práce. - První vydání.
Praha: MPSV ČR, 2021. - 160 stran. - tab. - ISBN 978-80-7421-240-6.
Finální shrnutí nejzajímavějších aktivit a výstupů projektu Systémová podpora
sociální práce v obcích, který Ministerstvo práce a sociálních věcí realizuje od roku 2016.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, obce, MPSV, projekty
Dostupné z: https://praha-app2.vupsv.local/webisnt/kniznicalocal.htm
•

Sig. 6774

Kvalita výkonu sociální práce očima sociálních pracovníků / Jana Havlíková, Olga
Hubíková, Robert Trbola, Libor Musil. – První vydání.
Praha: VÚPSV, v. v. i. - Výzkumné centrum Brno, 2021. - 123 stran. - tab., lit.
ISBN ISBN 978-80-7416-416-3 (print). - 978-80-7416-417-417-0 (pdf).
Monografie reaguje na bílé místo oboru a profese sociální práce, spočívající
v absenci jednotného obecně uznávaného vymezení kvality v sociální práci v ČR.
Na základě empirického kvalitativního výzkumu (polostrukturované rozhovory, metoda
Delphi) zachycuje současné představy spojované českými sociálními pracovníky (řadovými
i zástupci profesních skupin, střešních organizací, řídících orgánů atd.) s "kvalitou výkonu
sociální práce". Východiskem analýzy je pojetí kvality jako sociálního konstruktu. Představy
sociálních pracovníků jsou s pomocí tematické analýzy nejprve analyzovány a tříděny
optikou obecných rovin pojmu kvalita, ve druhém přiblížení pak perspektivu dimenzí kvality
v sociální práci inspirovanou Donabedianovým modelem, doplněným o dimenzi kontextu
a o dimenzi role uživatelů. V návaznosti na jednotlivé dimenze výkonu sociální práce jsme
následně usilovali o extrahování kritérií a indikátorů, jimiž by bylo možné zjišťovat kvalitu
výkonu sociální práce.
Monografie představuje jeden z výstupů instituionálního projektu Výzkumného
ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., s názvem "Kvalita výkonu sociální práce v ČR –
vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace". V rámci projektu slouží jako
empirický podklad pro formulaci aplikovaného výstupu jímž je "Metodika hodnocení kvality
výkonu sociální práce v ČR", a může sloužit i jako východisko při diskusích o vytváření
nástrojů pro zajišťování kvality výkonu sociální práce v národním měřítku.
Deskriptory: ČR, práce sociální, pracovníci sociální, kvalita sociálních služeb, výzkum,
VÚPSV
Dostupné z: https://katalog.vupsv.cz/Fulltext/vz_490.pdf
•

Sig. 6775

V bludném kruhu: Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity / Petra
Hanáková, Libuše Heczková, Eva Kalivodová (eds.). - První vydání.
Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. - 437 stran. - (Gender sondy, 5). - obr.,
lit.
ISBN 80-86429-49-0.
Kniha je souborem textů, které vznikly z přednášek a diskusí ve stejnojmenném
kolokviu Centra genderových studií FF UK v zimním semestru akademického roku 2005 až
2006. Jednotlivé texty se vracejí k obvykle automaticky používaným slovům mateřství
a vychovatelství v širších obrysech. Prozkoumávají přitom jejich historický, estetický,
sémiotický, sociální, politický, filosofický, psychologický, etnologický a antropologický
obsah. Společné genderové východisko oživuje různé metody a metodologické postupy
a zakládá interdisciplinaritu jednotlivých pohledů, vřelých jako mateřská náruč.
Deskriptory: ČR, gender, matky, mateřství, rodičovství, sborníky, konference
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•

Sig. 6776

Ženy ve spektru civilizací: K proměnám postavení žen ve vývoji lidské společnosti
/ Josef Tomeš (ed.). - První vydání.
Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. - 70 stran.
ISBN 978-80-7419-009-4.
Sborník věnovaný proměnám a rozdílnému postavení žen ve vývoji lidské
společnosti. Kolokvium na toto téma uspořádal v roce 2008 Masarykův ústav a Archiv
Akademie věd České republiky spolu s Badatelským nadačním fondem Anny a Jaroslava
Krejčích.
Deskriptory: ČR, gender, ženy, vývoj, společnost, sborníky
•

Sig. 6777

Tělesnost jako významný faktor adopce: Kulturně antropologický problém / Petra
Šanderová. - První vydání.
Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. - 162 stran. - obr., lit.
ISBN 978-80-7419-046-9.
Kniha přináší antropologický pohled na problematiku adopce (osvojení).
Dominantním prizmatem, skrze nějž je zde téma adopce nahlíženo, je hledisko tělesnosti.
Lidské tělo je naplněno nepřeberným množstvím kulturně specifických významů. Autorka
chce objasnit roli lidského těla a k němu navázaných významů v procesu osvojení.
Soustředila se zejména na adopci dětí odlišného vzhledu, než jaký mají členové rodiny,
která dítě přijímá. Snaží se objasnit sociálně sdílené stereotypy, které jsou asociovány se
specifickým tělesným vzezřením. Tyto sdílené významy mají zásadní vliv na ochotu
žadatelů o adopci přijmout dítě s danými tělesnými charakteristikami. Výzkum, na kterém
je práce založena, vychází zejména z metod kognitivní antropologie.
Mohou vztahy v rámci "náhradních" rodin dosahovat stejných kvalit jako v rodinách
spojených biologickým poutem? Jakou roli hraje v náhradní rodinné péči "rasa" a "etnicita"
dítěte? Nesou si děti s sebou do nových rodin vrozené charakterové vlastnosti, nebo je
jejich povaha ovlivněna prostředím, ve kterém žijí? Jaký vliv má odlišný vzhled dítěte na
jeho posuzování ze strany veřejnosti? Jak je vnímána rodina, v níž se její jednotliví členové
sobě nepodobají? Může se vzhledově odlišné dítě vůbec stát plnohodnotným členem své
nové rodiny?
Deskriptory: ČR, rodina, vztahy rodinné, adopce, děti, antropologie
•

Sig. 6778

Cikáni / Werner Cohn. - První vydání.
Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009. - 156 stran. – lit.
ISBN 978-80-7419-008-7.
Kniha vyšla poprvé v roce 1973 a od té doby se stala světovou ciganologickou
klasikou. Je koncipována jako uvedení do problematiky studia Cikánů.
Knihu Cikáni napsal profesionální sociolog, určena je však všem zájemcům
o ciganologickou problematiku, nejen z akademické, ale i ze státní či neziskové sféry. Text
W. Cohna je doplněn úvodní studií překladatele, která české vydání Cikánů uvádí
do kontextu českých ciganologických studií a tuzemské původní i překladové literatury
zabývající se Cikány.
Deskriptory: Mezinárodní, Romové, výzkum, společnost
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•

Sig. 6779

Historie, odbory a společnost: Cesta k lepší budoucnosti / Jiří Pokorný a kol. – První
vydání.
Praha: Českomoravská konfederace odborových svazů, 2020. - 198 stran. - obr., lit.
ISBN 978-80-86809-24-3.
Historický vývoj odborů v českých zemích od devatenáctého století do současnosti.
Deskriptory: ČR, odbory, historie, společnost
•

Sig. 6780/I

Sborník studií na téma: Sociální dialog jako nástroj sociální ochrany zaměstnanců
a prevence diskriminace na českém trhu práce. I. část. – První vydání.
Praha: Asociace samostatných odborů, 2021. - 119+59+100+102 stran. - tab., graf.
Deskriptory: ČR, dialog sociální, trh práce, zaměstnanci, diskriminace pracovní, prevence,
sborníky, konference, VÚPSV
•

Sig. 6780/II

Sborník studií na téma: Sociální dialog jako nástroj sociální ochrany zaměstnanců
a prevence diskriminace na českém trhu práce. II. část. – První vydání.
Praha: Asociace samostatných odborů, 2021. - 81+123+105 stran. - tab., graf.
Deskriptory: ČR, dialog sociální, trh práce, zaměstnanci, diskriminace pracovní, prevence,
sborníky, konference
•

Sig. 6781

Anthology of studies on the topic: Social Dialogue as a Tool for Social Protection
of Employees and Preventation of Discrimination on the Czech Labour Market. –
První vydání.
Prague : Association of Independent Unions, 2021. - 119+89+109+81+109+59 stran. tab., graf.
Deskritpoty: ČR, dialog sociální, trh práce, zaměstnanci, diskriminace pracovní, prevence,
sborníky, konference
•

Sig. 6782

Rodina jako středobod života zdravé společnosti / Jana Jochová (ed.). - Vydání první.
Praha: Společnost pro Svatováclavská studia, 2021. - 114 stran. - (Edice Svatováckavská
studia).
ISBN 978-80-908340-0-2.
Sborník se snaží nastínit cestu, jak posílit českou rodinu v jejích základních funkcích.
Funkční rodiny totiž vychovávají děti, které odolávají sociálně patogenním nástrahám
dnešního světa a budou schopny přispět k větší rovnováze života na zemi. A to i ve vztahu
k morálním hodnotám, které nás utvářejí i přesahují. Mezi tvůrci publikace jsou jak
univerzitní pedagogové, tak odborníci z praxe, kteří bedlivě hlídají tenkou hranici mezi
soukromým a veřejným zájmem.
Deskriptory: ČR, politika rodinná, rodina, společnost
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•

Sig. 6783

Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění 2020. – První vydání.
Praha : Česká správa sociálního zabezpečení, 2021. - 96 stran. - tab.
ISBN 978-80-87039-59-5.
Deskriptory: ČR, statistika, ročenky, zab. důchodové, důchody, pojištění, důchod
průměrný, invalidita, výše
Dostupné z:
https://www.cssz.cz/documents/20143/99587/2020_Statistick%C3%A1%20ro%C4%8D
enka%20z%20oblasti%20d%C5%AFchodov%C3%A9ho%20poji%C5%A1t%C4%9Bn%C
3%AD%20za%20rok.pdf/01610d6c-12af-4915-f861-8d533799cf2c
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