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Recenze
Autoři publikace doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. a MUDr. Rostislav Čevela,
Ph.D., MBA, patří mezi významné propagátory posudkové medicíny u nás. Obdrželi například prestižní cenu České lékařské komory za vydávání odborné zdravotnické literatury, ale nezapomínají ani na
lidskou rovinu medicíny, jak předvedli vydáním knihy v rámci výuky na Univerzitě
třetího věku pod názvem Člověk ve zdraví
a nemoci (Karolinum, 2017).
Originální ilustrace v tomto průvodci od
Magdalény Fialové osloví čtenáře svým
důvtipem a jemností. Jsou důmyslně vsazené do jednotlivých kapitol a mohou po-

moci i k lepšímu pochopení pojednávané
problematiky.
Recenzovanou knihu rozhodně doporučuji k prostudování jako všestranně velice
prospěšnou a nápomocnou publikaci.
O jejím úspěchu svědčí fakt, že první vydání bylo za několik měsíců vyprodáno. Připraveno je druhé, aktualizované vydání.

Novinky z publikací
a činnosti VÚPSVu

formulují řadu doporučení směřujících na sociální pracovníky samotné i na jejich zaměstnavatele, například optimalizovat pracovní zátěž, snažit
se odměňovat sociální pracovníky spravedlivě
a v souladu se společenským významem a náročností jejich práce, navyšovat čas na regeneraci, umožňovat a posilovat u pracovníků schopnost oddělovat volný a pracovní čas.
Publikace je volně dostupná zde: https://www.
vupsv.cz/download/pece-o-sebe-u-socialnichpracovniku-jako-soucast-odborneho-vykonu-socialni-prace-self-care-of-social-workers-as-partof-the-professional-performance-of-social-work/?
wpdmdl=7644&refresh= 5e8f06b2dc88e1586431666

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí,
v. v. i. začal publikovat dokumenty typu policy
brief. První takovou prací je policy brief Jana Paloncyová − Jana Barvíková − Sylva Höhne − Věra
Kuchařová − Olga Nešporová: Jak se žije v rekonstituovaných rodinách a co potřebují. VÚPSV,
v. v. i., 2019, 3 s.
Pojednání stručně představuje problematiku rekonstituovaných rodin a výsledky průzkumu realizovaného VÚPSVem. Autorky doporučují několik opatření v rámci rodinné a sociální politiky, zejména zlepšit dostupnost kvalitních psychoterapeutických služeb, zvýšit informovanost laické veřejnosti o možnostech odborného poradenství při
řešení osobních problémů a o jiných možnostech
soudního řízení, než je sporný rozvod,
a usnadnit rekonstituovaným rodinám život v nejrůznějších praktických záležitostech (např. pokud
partner zastupuje rodiče jako doprovod dítěte k lékaři). Doporučeno je i zlepšení dostupnosti bytů
pro rodiny s nízkými a průměrnými příjmy.
Policy brief je volně dostupný zde: https://www.
vupsv.cz/download/policy-brief-1-2020/?wpdmdl=7666&refresh=5e8f0b45eab511586432837
Holub, Martin − Mertl, Jan − Millionová, Pavlína
− Šlapák, Milan − Vostatek, Jaroslav − Víšek,
Petr: Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity /Typology of social benefits and developments in
the insurance and non-insurance social security
systems in terms of suitability and effectiveness.
Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019, 226 s., lit., obr., tab. −
ISBN 978-80-7416-355-5
Monografie se zabývá tématem péče o sebe
u sociálních pracovníků, a to zejména možnostmi, dovednostmi a strategiemi, jak dosahovat
pracovní pohody a zlepšovat zvládání stresu
a tlaků přímo na pracovišti. Téma je zasazeno do
širšího kontextu pracovních podmínek a péče zaměstnavatele o sociální pracovníky. Součástí
publikace je základní teoretický vhled do problematiky péče o sebe u sociálních pracovníků. Je
představena jako členitý mnohodimenzionální
proces záměrného zabývání se strategiemi, které
mají podporovat zdravé fungování a zvyšovat
well-being. Z výsledků výzkumu je zřejmé, že problémem jsou např. pracovní podmínky. Autoři
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As. MUDr. Rudolf Červený, Ph.D.
(rudolf.cerveny@lfp.cuni.cz) je učitelem
primární péče na Ústavu sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty UK
v Plzni (Department of Social and Assessment Medicine, Faculty of Medicine in Pil-

Pavlína Šastnová − Ivana Eliášková − Helena
Marešová − Marie Táborská: Závěrečná zpráva
k výzkumnému projektu „Identifikace bariér
v přístupu osob v preproduktivním a produktivním věku ke kariérovému poradenství v celoživotní perspektivě“. VÚPSV, v. v. i., 2019, 70 s.
Záměrem výzkumného úkolu bylo hledat a pojmenovat bariéry v reálných podmínkách kariérového poradenství z hlediska poskytovatelů těchto
služeb. V první části studie jsou popsány systémy
zajištění služeb kariérového poradenství ze strany
jeho dvou gestorů MŠMT a MPSV, včetně identifikace silných a slabých stránek. Druhá část studie
pak mapuje existující bariéry v poskytování služeb
z pohledu jejich poskytovatelů, kariérových poradců pracujících přímo s klienty. Jejich vnímání
překážek v poskytování potřebných služeb je významným faktorem pro identifikaci skutečných
bariér, se kterými se setkávají v rámci své poradenské praxe. Autorky zjistily například tyto systémové bariéry: chybějící národní koncepce kariérového poradenství, neexistence kariérového poradenství jako samostatného oboru, neukotvení
kariérového poradenství v legislativě a absence
systematického vzdělávání. Z dílčích/sektorových
bariér, které mají dopad pouze na část poskytovatelů služeb kariérového poradenství, zpráva konstatuje kupříkladu neoddělení kariérového poradenství od výchovného ve školách, nepřehlednost vícestupňového systému služeb kariérového
poradenství na úřadech práce a nevyhovující materiálně technické vybavení.
Závěrečná zpráva je volně dostupná zde:
https://www.vupsv.cz/download/identifikace-barier-v-poskytovani-sluzeb-karieroveho-poradenstvi-bariery-na-strane-poskytovatelu-sluzeb-zaverecna-zprava/?wpdmdl=7682&refresh
=5e8f10e7c27461586434279

sen, Charles University, Prague), Husova
3, Plzeň, 301 00. Působí rovněž v lékařských organizacích a odborných společnostech, např. jako člen výboru Sdružení
praktických lékařů ČR (SPL ČR), krajský
konzultant Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, člen Obezitologické odborné společnosti ČLS JEP, emeritní člen
Evropské kardiologické společnosti primární péče (EPCCS WONCA Europe)
a člen Akreditační komise pro všeobecné
lékařství při Ministerstvu zdravotnictví
ČR. Dále pracuje jako všeobecný praktický lékař v Plzni, s atestacemi z všeobecného lékařství a posudkového lékařství.
Kotíková, Jaromíra − Šastnová, Pavlína: Projekce absolventů škol: Výpočet a výsledky /The projection of graduates: Calculation and outcomes.
Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019, 125 s., obr. - ISBN
978-80-7416-350-0
Publikace přináší projekci počtu absolventů škol
odcházejících na trh práce. Projekt je součástí připravovaného systému predikcí potřeb trhu práce
a jeho monitoringu, který propojuje národní a regionální úroveň a jehož výsledky reflektují i specifika regionálního vývoje. K závěrům monografie
patří, že projekce je nejspolehlivější u větších oborových skupin a u skupin, u kterých nedochází na
celorepublikové ani na krajské úrovni k výraznějším systémovým změnách. Méně spolehlivá je
projekce u krajů, kde dochází k podstatným změnám v síti škol, resp. v oborové struktuře. Pro další
období autorky doporučují více se zaměřit na zachycení systémových změn v projekci a provádět
nové analýzy dlouhodobých záměrů krajů v oblasti školství a další konzultace s odbory školství
krajských úřadů. Doporučení uvádí i každoroční
vyhodnocování spolehlivosti projekce a z toho
plynoucí případné úpravy metodiky.
Publikace je volně dostupná zde: https://www.
vupsv.cz/download/projekce-absolventu-skol-vypocet-a-vysledky-the-projection-of-graduatescalculation-and-outcomes/?wpdmdl=7593&refresh=5e8f060816cb31586431496
Účast na odborném workshopu v rámci projektu „Ad-PHS, Advancing Personal and Household
Services“ (Podpora služeb pro domácnost)
19. února 2020 se ředitelka VÚPSVu Jaromíra Kotíková aktivně zúčastnila workshopu, který se
konal v rámci mezinárodního projektu „Ad-PHS,
Advancing Personal and Household Services“
(Podpora služeb pro domácnost). Prezentovala
zde poznatky ze systémového individuálního
projektu „Studie proveditelnosti nástroje služeb
pro domácnost“.
Úspěch zaměstnance VÚPSV na 25. ročníku Dne
doktorandů VŠE
Počátkem března proběhl na VŠE 25. ročník Dne
doktorandů. Na výborném druhém místě se
umístil Ing. Filip Hon, výzkumný pracovník
VÚPSVu. Studuje doktorský studijní program
Statistka na Fakultě informatiky a statistky VŠE.
Na Dni doktorandů prezentoval poznatky, k nimž
dospěl v rámci přípravy své disertační práce na
téma Fertility in the Czech Republic and its modeling.

