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Recenze
šování mezd. Dané analýzy jasně poukazují na to, že je nutné otevřít veřejnou debatu
o genderových nerovnostech v odměňování včetně jeho transparence.
Publikace postavená na komplexní analýze daného sociálního problému, který
se vyskytuje na různých úrovních společnosti (kde je také nutné hledat jeho řešení), je vysoce informativní. Zároveň je
třeba podotknout, že některá řešení, která
kniha přináší, nejsou příliš konkrétní a vyznívají někdy vágně. Kniha je nicméně vysoce přínosná jak pro odbornice a odborníky zabývající se problematikou trhu
práce, tak pro laiky, kterým jednoduše
a přesto komplexně odhaluje problémy
genderových nerovností v odměňování,
se kterými se Česká republika dlouhodobě potýká.
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Novinky z publikací
a činnosti VÚPSVu
Pracovníci VÚPSVu přihlásili své výzkumné projekty do veřejné soutěže nazvané „COVID-19“
Jedná se o 4. veřejnou soutěž programu ÉTA
Technologické agentury ČR. Je zaměřena na
podporu projektů snažících se o „zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání
nových příležitostí v důsledku krize spojené
s pandemií COVID-19, a to zejm. v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické, legislativní, technologické, kulturní, etické, psychologické nebo mediální. Projekty musí využívat znalosti, zkušenosti
anebo data z aktuálně probíhající krize související
s pandemií COVID-19.“
Covid-19 a očekávaný vývoj trhu práce
V reakci na probíhající pandemii covidu-19 byly
v rámci projektu KOMPAS (reg. č. CZ.03.1.54/
0.0/0.0/15_122/0006097), realizovaného za finanční podpory ESF, pracovníky VÚPSVu zpracovány
předběžné modelace budoucího vývoje na trhu
práce v ČR. Predikce odrážejí jak vývoj na trhu
práce bez vlivu pandemie covidu-19, tak vývoj
reflektující dopady opatření přijatých v důsledku
pandemie covidu-19. Uvedené výsledky modelování vycházejí z datových zdrojů dostupných
v současné době. V závislosti na získávání dalších
aktuálních dat budou predikce dále zpřesňovány.
Dokumenty jsou ke stažení zde: https://www.
vupsv.cz/covid-19/ (položka sdatumem 29. 5. 2020).
Nový Bulletin VÚPSV
Začátkem června byl publikován nový Bulletin
VÚPSV: Höhne, Sylva − Šastná, Anna, Vývoj
hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů
České republiky 1990−2019. Praha: VÚPSV, v. v. i.,
2020, 75 s., obr., tab. − ISBN 978-80-7416-375-3
(print), 978-80-7416-376-0.
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Publikace vychází v roční periodicitě s ročními
údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem
1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, zaměstnanosti, nezaměstnanosti, cen, mezd, zahraničního obchodu a platební bilance) a vybraných sociálních ukazatelů. Zahrnuje oblast daní,
pojistného a sociálně zdravotního systému. Dále
se zabývá demografickými charakteristikami,
odvětvovou strukturou zaměstnanosti a mezinárodním srovnáním vybraných ukazatelů v zemích EU. Statistické údaje jsou převzaty či napočteny z podkladů ČSÚ, MPSV, MF a ČNB, ostatní údaje jsou sestaveny z platných právních
předpisů.
Publikace je volně dostupná zde: https://www.
vupsv.cz/download/bulletin-no-35-kveten2020/?wpdmdl=7082&refresh=5ee9bb9b9447b1
592376219
Pracovníci VÚPSVu provedou výzkum „JAK SE
ŽIJE DĚTEM PO ROZCHODU RODIČŮ?“
Výstupy z tohoto výzkumu poslouží jako podklad
pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR při
tvorbě opatření ve prospěch dětí po rozchodu rodičů. A také jako důležitý zdroj informací pro
soudce, advokáty, psychology, sociální pracovníky, učitele i rozcházející se rodiče.
VÚPSV, v. v. i., hledá pro tento výzkum respondentky a respondenty ve věku 16−29 let k výzkumným rozhovorům. Ty budou probíhat během léta a podzimu 2020. Odměna za rozhovor,
který potrvá cca 60 minut, je 500 Kč. Kontakty pro
případ zájmu o účast ve výzkumu či o bližší
informace: e-mailem na jana.barvikova@vupsv.cz
nebo telefonicky na čísle 211 152 741.
Vyšly další publikace v ediční řadě Policy Briefs
VÚPSV, v. v. i.
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.,
pokračuje ve vydávání dokumentů typu policy

brief. Čísla 2−4 nesou tyto názvy: Flexibilní formy
práce − sdílené pracovní místo v ČR a vybraných
evropských zemích; Zhodnocení podpory rodin
s dětmi uskutečňované prostřednictvím daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě a Jak se
žije sólo rodičům a co potřebují.
Policy briefs jsou volně ke stažení zde:
https://www.vupsv.cz/policy-briefs/

Novinky v knihovním
fondu VÚPSVu
Zaměstnávání cizinců v České republice / Jakub
Tomšej a kol. - 2. vydání.
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. - 216 stran. (Právní monografie). - ISBN 978-80-7598-648-1.
Klíčová slova: trh práce, cizinci, práce-cizinci,
vysílání pracovníků, zaměstnávání agenturní, zabezpečení sociální, ČR, mezinárodní.
Životní a pracovní podmínky domácností za
rok 2019. - Praha: Český statistický úřad, 2020. 269 stran. - ISBN 978-80-250-2975-6.
Klíčová slova: domácnosti, příjmy-domácnosti, situace ekonomická, rozpočet rodinný, domácnosti-důchodci, domácnosti-zaměstnanci, chudoba, úroveň životní, statistika, ČR, šetření, příjmy nízké, náklady životní-domácnosti, bydlení.
Towards convergence in Europe: institutions, labour and industrial relations /Daniel VaughanWhitehead (ed.). Cheltenham: Edward Elgar
Publishing, 2019. - Geneva: International Labour
Office, 2019. - xviii, 483 stran, lit., tab., grafy. ISBN 978-1-78897-806-4.
Klíčová slova: vztahy industriální, dialog
sociální, situace ekonomická, podmínky
pracovní, situace sociální, EU, mezinárodní.

