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Informační servis čtenářům
pracovního a soukromého života je proto
náročnější.
Podrobnější srovnání české a švédské
sociální politiky přináší v kapitole sedm (Právo na otce: Rodičovská „dovolená“ ve
Švédsku) Steven Saxonberg. Podle něj
„zatímco v České republice panuje přesvědčení, že děti trpí, když navštěvují zařízení denní péče o děti, ve Švédsku naopak
převažuje názor, že trpí, když jsou z těchto
zařízení vyloučeny.“ Ve Švédsku jsou tato
zařízení podporována, v ČR naopak rušena.
Obě země se liší cílem, k němuž má rodinná politika směřovat: ve Švédsku je deklarovaným cílem rovnost pohlaví, český

systém spíše podporuje konzervativní představy o „tradiční rodině“. Ve prospěch rovného dělení zodpovědnosti za péči hovoří
řada argumentů (výhodnost pro ženy, děti,
otce a pro ekonomiku společnosti) a četné
výzkumy potvrzují zřetelné výsledky
v populačním chování (porodnost stoupá)
i v proměnách přijetí péče samotnými otci.
V závěrečné kapitole převádí Zuzana
Uhde kritiky formulované v předchozích
kapitolách do základních doporučení, jež by
současný stav posunuly k genderové rovnosti. Stanoveného cíle - oslovit především
širší veřejnost - se autorkám a autorům
podařilo dosáhnout. Využili k tomu výsled-

ky četných - zejména kvantitativních, ale
i kvalitativních - výzkumů. I když neměli
v úmyslu nabídnout teoretický přehled přístupů k práci a péči, na některých místech
by si sociologická či feministická pojetí
vztahu mezi pracovním (veřejným) a rodinným (soukromým) životem zasloužila více
pozornosti. Vzhledem k propojenosti a návaznosti témat, o nichž autorky a autoři
postupně pojednávají, se informace v některých případech opakují. To by však nemělo být na překážku tomu, aby publikace
zaujala odpovídající místo v české sociálněvědecké produkci.
Adéla Souralová

Recenze:

O sociálním zabezpečení přehledně
Vilém Kahoun a kol. Sociální zabezpečení: Vybrané kapitoly.
Praha, TRITON, 2009. 1. vyd. 445 s. ISBN 978-80-7387-346-2
Publikace autorského kolektivu pod vedením Viléma Kahouna poskytuje ucelený
pohled na systém sociálního zabezpečení
v České republice, a to včetně poukazu na
jeho nedostatky nebo slabá místa. Seznamuje nejprve s úvodními teoretickými základy sociálního zabezpečení, jeho historií, členěním, systémovým uspořádáním, právními vztahy, jejich utvářením a obsahem, klíčovými sociálními událostmi, sociálními
právy a v neposlední řadě se širokou mezinárodní a především vnitrostátní legislativní
základnou. V navazujících dvou kapitolách
jejich autoři analyzují problematiku sociálního rozdělování a ekonomické podstaty sociálního zabezpečení. Další kapitoly se zabývají rozborem hmotně právní materie jednotlivých systémů sociálního zabezpečení konkrétně nejprve pojistných systémů
(nemocenské pojištění, důchodové pojištění
včetně doplňkových důchodových systémů), dále nepojistných, tzv. zabezpečovacích systémů (státní sociální podpora, soci-

ální péče). Opomenuta není ani právní úprava životního a existenčního minima, které
slouží nejen k posuzování finančních příjmů
jedince, ale v mnoha případech též jako
pomůcka pro výpočet konkrétních sociálních dávek.
Nechybí ani kapitola, věnující se otázkám
souvisejícím s poskytováním zdravotní
péče a financování systému veřejného
zdravotního pojištění. První ze dvou závěrečných kapitol „Sociální zabezpečení
v nezaměstnanosti“ popisuje a analyzuje
způsoby řešení nezaměstnanosti. Zabývá
se trhem práce, resp. nezaměstnaností, tj.
fenoménem, který zásadně ovlivňuje dění
ve všech klíčových sférách soudobých
států. Poslední kapitola se věnuje komunitárnímu právu v oblasti sociálního zabezpečení.
Kladně lze hodnotit, že ačkoliv text publikace vychází z právní úpravy platné ke 30. červnu 2009, autoři již zapracovali i klíčové
změny (především v důchodovém pojiště-

ní), jejichž účinnost nastala teprve od 1. ledna 2010. Přes poměrně početný autorský
kolektiv a nutně individuální přístup každého autora publikace poskytuje poměrně
ucelený náhled na český systém sociálního
zabezpečení, i když nikoli všezahrnující a vyčerpávající.
Zatímco některými otázkami se autoři
zabývají podrobněji (nemocenské či důchodové pojištění), u jiných zůstávají pouze na
povrchu složité problematiky (např. kapitola XIV., pojednávající o evropském právu
sociálního zabezpečení). Některá témata se
prolínají nebo zbytečně překrývají (např.
problematika životního, resp. existenčního
minima v kapitolách VIII. a IX.). To jsou však
spíše dílčí drobné výtky, neubírající na kvalitě díla jako celku.
Publikaci lze hodnotit jako velmi zdařilou
a všem, které problematika sociálního
zabezpečení zajímá, ji lze vřele doporučit.

Plánování sociálních služeb v Praze

Novinky v knižním fondu

Projekt s tímto názvem byl 18. 5. 2010
zahájen konferencí v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy. S jeho cíli
účastníky seznámila ředitelka odboru
sociální péče a zdravotnictví MHMP Ilona
Matulová. Odborníci z řad akademické
obce, správních orgánů, poskytovatelů
služeb a dalších zainteresovaných organizací se následně ve svých vystoupeních věnovali využití komunitního plánování při rozhodování o sociálních službách, jejich dostupnosti a kvalitě, způsobům získávání potřebných dat, financování, managementu či využívání příkladů
dobré praxe. Zaměřili se rovněž na sociální služby pro seniory a problematiku
sociální a zdravotní péče.
Konference byla realizována za podpory ESF, OP Praha - Adaptabilita.

Poskytování ošetřovatelské a rehabilitační
zdravotní péče uživatelům pobytových
sociálních služeb v pobytových zařízeních
sociálních služeb a v lůžkových zdravotnických zařízeních. Závěrečná zpráva o řešení
projektu Analýza systému poskytování
ošetřovatelské a rehabilitační zdravotní
péče uživatelům pobytových sociálních služeb v PZSS a LZS v kontextu zákona o sociálních službách a zákona o veřejném zdravotním pojištění. / Průša, Ladislav a kol.
Praha, VÚPSV 2009. - 87 s. - ISBN 978-807416-030-1.
Sociální ekonomika - vybrané otázky. /
Dohnalová, Marie a kol.
Praha, VÚPSV 2009. - 92 s. - ISBN 978-807416-052-3.
Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením - mezi-

národní perspektiva a návrhy opatření
v ČR. / Lux, Martin - Mikeszová, Martina Sunega, Petr
Praha, Sociologický ústav AV ČR 2010. - 63 s.
ISBN 978-80-7330-176-7.
Agrární trh práce. Výzkumná studie. /
Spěšná, Daniela a kol.
Praha, Ústav zemědělské ekonomiky a informací 2009. - 77 s. - ISBN 978-80-86671-70-3.
Vnímání a utváření sociálních distancí
a třídních nerovností v české společnosti.
/Kolářová, Marta - Vojtíšková, Kateřina
Praha, Sociologický ústav AV ČR 2008. - 101 s.
ISBN 978-80-7330-155-2.
Veřejné finance. / Hamerníková, Bojka Maaytová, Alena a kol.
Praha, Wolters Kluwer 2010. - 340 s. - ISBN
978-80-7357-497-0.
Finanční podpora rodin s dětmi v České
republice v evropském kontextu. /Mitchell,
Eva
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