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Informační servis čtenářům
Novinky v knižním fondu
Příjmy a životní podmínky domácností
v roce 2013.
Praha: Český statistický úřad, 2014. - 271 s. ISBN 978-80-250-2555-0.
Vydání a spotřeba domácností statistiky rodinných účtů za rok 2013: domácnosti podle
postavení osoby v čele, podle velikosti obce,
příjmová pásma, regiony soudržnosti.
Praha: Český statistický úřad, 2014. - 129 s.
Uplatnění absolventů škol na trhu práce.
Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků, 2014.
- 95 s. - ISBN 978-80-7481-030-5.
Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol - šetření v kvartérním sektoru. / Doležalová, Gabriela
Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské
poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2014. - 44 s.
Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů škol - komparační analýza. /Úlovec, Martin
Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků, 2014.
- 35 s.
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních
ukazatelů České republiky 1990−2013. Bulletin. No. 29. / Höhne, Sylva - Šastná, Anna
- Šlapák, Milan
Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech
Evropské unie a v USA v letech 2007−2012.
Bulletin No. 8. / Beran, Vlastimil - Szabo, Július
Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních
věcí, v.v.i., 2014. - 52 s. - ISBN 978-80-7416149-0.
Employment and skills strategies in the
Czech Republic.
Paris: OECD, 2014. - 92 s. - ISBN 978-92-6420896-4.
Society at a glance 2014. OECD social indicators. The crisis and its aftermath.
Paris: OECD, 2014. - 143 s. - ISBN 978-92-6420072-2.
Taxing wages 2012−2013. Special feature:
changes in structural labour income tax
progressivity over the 2000−2012 period in
OECD member countries.
Paris: OECD, 2014. - 565 s. - ISBN 978-92-6420916-9.
Zákon o nemocenském pojištění od 1. 1. 2014
s komentářem a příklady. / Ženíšková, Marta - Přib, Jan
Olomouc: Anag, 2014. - 279 s. - ISBN 97880-7263-856-7.
Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby. / Vavrečková, Jana - Janata, Zdeněk
Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních
věcí, v. v. i., 2014. - 75 s. - ISBN 978-80-7416148-3.
Vyznejte se v rodinném právu: Vybrané kapitoly z nového občanského zákoníku. /
Ševčík ml., Ludvík
Brno: BizBooks, 2014. - 70 s. - ISBN 978-80265-0221-0.

Aktivní politika trhu práce může podle Guy Rydera, generálního ředitele ILO, hrát
klíčovou roli při posilování současného slabého ekonomického oživení. Domnívá se,
že do vytváření pracovních míst nejde dostatek veřejných zdrojů, protože dokonce
i v zemích OECD s rozvinutými institucemi trhu práce šlo v roce 2011 na podporu aktivní politiky zaměstnanosti pouze 0,6 % HDP. Pokud by se tato částka zdvojnásobila,
mohly by v rozvinutých ekonomikách a v EU samotném vzniknout až 4 miliony pracovních míst. Vyjádřil se tak během své dvoudenní návštěvy ve Španělsku, kde podle
posledních údajů klesla nezaměstnanost na nejnižší úroveň za poslední dva roky, což
je dobrá zpráva, ale i tak stále zůstává 5 milionů pracovníků bez práce. Pro ně je třeba
vytvořit kvalitní pracovní místa.
Podle statistických údajů dosahuje španělská míra nezaměstnanosti 25,9 % a je
druhá nejvyšší v Evropě, postihuje však více než 50 % mladých lidí ve věku 15−24 let.
V současné době dosahuje míra nezaměstnanosti mladých lidí dvojnásobných hodnot
než obecná míra nezaměstnanosti a řada z nich nemůže najít pracovní uplatnění, přestože jde o nejlépe vzdělanou generaci v historii, což ukazuje, že jednotlivé státy nejsou
schopny vytvářet pracovní příležitosti. Fiskální konsolidace a slabá soukromá spotřeba měly negativní vliv na růst produkce, trh práce ovlivnily také rostoucí nerovnost
v příjmech či nedostatečné investice do kvality vzdělávání a výcviku.
Nejde však jen o zotavení z krize, je třeba čelit dlouhodobým strukturálním výzvám,
jako jsou urbanizace, změny technologií a ohrožované životní prostředí, které mají
rovněž velký vliv na trh práce.
Zdroj: ILO

Z domácího tisku
Sociální systém Číny. / JIRÁNKOVÁ, Martina KAČÍRKOVÁ, Eliška
In: Scientia et Societas. - č. 2 (2014), s. 96 - 103.
:obr.,tab.,-lit.
Základní principy poskytování dávek sociálního zabezpečení v Evropské unii (IV.). / ČERNÁ,
Jitka
In: Práce a mzda. - Roč. 62, č. 7-8 (2014), s. 40-43.
Princip zachování nabytých práv - princip exportu dávek do jiných členských států.
Šest vdovských důchodů na jeden vdovecký.
/ ŘEZANKA, Marek
In: Statistika a my. - Roč. 4, č. 6 (2014), s. 23-24.
:obr.
Jak jsou na tom muži a ženy, kteří opouštějí
trh práce a odcházejí do důchodu? Trend, kdy
mezi příjemci nejvyšších důchodů převládají
muži, stále přetrvává.
Co to jsou „hornické starobní důchody“? /
VOŘÍŠEK, Vladimír
In: Práce a mzda. - Roč. 62, č. 6 (2014), s. 26-32.
:tab.
Chyby a omyly v oblasti pracovnělékařských
služeb přetrvávají (1.). / BUKOVJAN, Petr
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka. - Roč. 17, č. 6 (2014), s. 2-8. Pokrač.
Informace o základní právní úpravě pracovnělékařských služeb. Lékařské prohllídky u registrujícího poskytovatele. Otázka nutnosti absolvování vstupní prohlídky při opakujících se
pracovních poměrech.
Změny v účasti na nemocenském pojištění od
roku 2014. / PŘIB, Jan
In: Práce a mzda. - Roč. 62, č. 7-8 (2014), s. 9-13.
Nová pravidla na základě opatření Senátu
č. 344/2013 Sb. Nové vymezení okruhu nemocensky pojištěných osob.
Determinanty zdraví imigrantů. / OLIŠAROVÁ,
Věra - TÓTHOVÁ, Valérie - BRABCOVÁ, Iva
In: Kontakt. - Roč. 16, č. 1 (2014), s. 3 - 11.:obr., -lit.
Mapování vlivu etnicity, stupně akulturace, imigračního statusu a socioprofesní pozice na zdraví imigrantů s využitím sekundární analýzy relevantních zdrojů s cílem vytyčit a popsat vztah
determinant ovlivňujících zdraví imigrantů.

Mohou být inspekce poskytovatelům sociálních služeb užitečné? / TOMÁŠKOVÁ, Milena
In: MŮŽEŠ. - č. 7-8 (2014), s. 56.
V rámci projektu Inovace systému kvality sociálních služeb byli osloveni poskytovatelé,
u nichž inspekce proběhla. Citace z dopisů
dvou poskytovatelů, kteří udělali pozitivní zkušenost.
Sociální práce s lidmi s hmotnou nouzí. /
MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč. 14, č. 2
(2014), s. 71 - 86.:tab., -lit.
Článek je věnován otázce, zda sociální pracovníci chápou pomoc lidem s hmotnou nouzí
jako „kompenzaci osobních deficitů“, nebo
jako „zprostředkování problémových interakcí“. Ukázalo se, že sociální pracovníci využívají širokou škálu způsobů řešení problémů klientů ÚP, a to od uspokojování potřeb dávkami
či působením na kompetence klientů až po
snahu předcházet důsledkům a eskalaci hmotné nouze snahou o změny interakcí klientů.
K novele zákona o dobrovolnické službě
od 5. 6. 2014. / OLEJAROVÁ, Žaneta
In: Právo a rodina. - Roč. 16, č. 7 (2014), s. 20-22.
: -lit.
Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou rodinami s nezletilými dětmi. / GOJOVÁ,
Alice - GOJOVÁ, Vendula - LINDOVSKÁ, Eliška
- ŠPILÁČKOVÁ, Marie
In: Sociální práce/Sociálna práca. - Roč. 14, č. 2
(2014), s. 44 - 60.:obr.,tab.,-lit.
Analýza způsobů, kterými rodiny zvládají situaci chudoby či ohrožení chudobou s cílem získat
informace a podklady pro rozvoj či modifikaci
sociální práce s rodinami s nezletilými dětmi,
které v chudobě žijí nebo jsou jí ohroženy.
Podpora rodinných příslušníků v rámci ošetřovatelské intervence Péče o umírající. / KISVETROVÁ, Helena
In: Kontakt. - Roč. 16, č. 1 (2014), s. 28 - 34.:tab., -lit.
Intervence „Péče o umírající“ zahrnuje šest
aktivit na podporu rodinných příslušníků.
Cílem studie bylo zjistit, zda je sestry využívají
a považují za reálně implementovatelné
v současné ošetřovatelské praxi v ČR.
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