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Parametry sociálního pojištění pro rok 2019 /
Jan Přib.
In: Práce a mzda. ISSN 0032-6208. Roč. 66, č. 12
(2018), s. 17−23.
Výše všeobecného vyměřovacího základu
a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto
základu jako základní parametry používané
v důchodovém a nemocenském pojištění a jejich hodnoty stanovené nařízením vlády pro
rok 2019.
Co vás zajímá - ošetřovné a otcovská / Květoslava Cimlerová, Šárka Chotěborská.
In: PSK - Personální a sociálně právní kartotéka.
ISSN 1211-9482. Roč. 21, č. 11 (2018), s. 7−10.
Odpovědi na dotazy týkající se dávky otcovské
poporodní péče a krátkodobého ošetřovného.
Odpor zdravotníků vůči změnám ve zdravotnictví / Jiří Mareš.
In: Kontakt. ISSN 1212-4117. Roč. 20, č. 3 (2018),
s. 284−294.
Přehledová studie se opírá o odbornou literaturu z oblasti zdravotnictví, managementu, sociologie a psychologie.
Dostupné z: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/knt/2018/
03/10.pdf
Dočasná pracovní neschopnost a invalidita
u nejčastějších diagnóz pohybového aparátu ekonomický dopad pro Českou republiku / Miroslav Bosák, Monika Másilková.
In: Kontakt. ISSN 1212-4117. Roč. 20, č. 3 (2018),
s. 323−332.
Vyčíslení nákladů u uznaných invalidit v roce
2016 v porovnáním s roky 2014 a 2015.
Dostupné z: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/knt/2018/
03/15.pdf
Stanovisko APSS ČR k deinstitucionalizaci sociálních služeb.
In: Sociální služby. ISSN 1803-7348. Roč. 20,
č. 11 (2018), s. 12−3.
Stanovisko, které vypracovala Pracovní skupina pro deinstitucionalizaci při APSS ČR, bylo
zveřejněno 22.10. 2018.
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Lidé mezi námi: Veřejní opatrovníci / Bohdana
Rywiková.
In: Rezidenční péče. ISSN 1801-8718. Roč. 14,
č. 3 (2018), s. 22−23.
Zkušeností s prací veřejného opatrovníka - příklad sociální pracovnice Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava v Ostravě.
(A)sanace sociálně-právní ochrany dětí / Dita
Sálová.
In: Právo a rodina. ISSN 1212-866X. Roč. 20,
č. 11 (2018), s. 19−24.
Článek je inspirován definicí inovativnosti v sociální práci s rodinou a dětmi, kterou v „Analýze inovativních postupů a služeb pro rodiny
s dětmi v ČR“ (2017) formuloval Institut projektového řízení, a.s.
Koncepce rodinné politiky / Jiřina Vlčková,
Jitka Hošálková.
In: Demografie. ISSN 0011-8265. Roč. 60, č. 3
(2018), s. 290−296.
Koncepce rodinné politiky byla zpracována
MPSV ve spolupráci s Odbornou komisí pro rodinnou politiku za účelem zajištění dlouhodobého a systémového řešení rodinné politiky
v České republice. V návaznosti na identifikované demografické i společenské trendy a potřeby rodin jsou v Koncepci detailně rozpracována
konkrétní opatření rodinné politiky. Příspěvek
rozebírá dvě z konkrétních opatření, jež patří ke
stěžejním a aktuálně jsou v procesu realizace:
Dostupná a kvalitní péče o děti. Systematická
spolupráce s kraji a obcemi.
Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/
10180/61449038/13005318q3_290-296.pdf/
bf43dfa9-65e4-46f4-9443-a4a01a6647b9?version=1.0
Diskriminace v pracovněprávních vztazích /
Marie Janšová, Karolína Placzeková.
In: Práce a mzda. ISSN 0032-6208. Roč. 66, č. 12
(2018), s. 24−30.
Článek vysvětluje, co je zakázanou diskriminací
v pracovněprávních vztazích, jaké z ní existují
výjimky a jak je možné se diskriminaci na pracovišti bránit.

Policy instruments and welfare state reform
[Politické nástroje a reforma sociálního
státu] / Carsten Jensen, Christoph Arndt,
Seonghui Lee.
In: Journal of European Social Policy. ISSN
0958-9287. Roč. 28, č. 2 (2018), s. 161−176.
Regulation 1231/2010 on the inclusion of
third-country nationals in EU social security
coordination: Reach, limits and challenges
[Nařízení č. 1231/2010 o zahrnutí státních
příslušníků třetích zemí do koordinace sociálního zabezpečení EU: Dosah, omezení
a výzvy] / Rob Cornelissen.
In: European Journal of Social Security.
ISSN 1388-2627. Roč. 20, č. 2 (2018),
s. 86−99. Zvláštní číslo o vnější dimenzi koordinace sociálního zabezpečení EU.
Nařízení EU o koordinaci systémů sociálního
zabezpečení poskytují vysoký standard
ochrany osobám pohybujícím se v rámci
EU. Pracovníci, kteří jsou z řad státních příslušníků třetích zemí, jsou dlouhodobě z této
ochrany vyloučeni. Tento článek ukazuje, že
vysvětlení tohoto vyloučení lze nalézt v právním základu předpisů EU. Tento článek také
ukazuje, jak vývoj v primárním právu v posledních dvou desetiletích připravil cestu pro
rozšíření předpisů EU na státní příslušníky
třetích zemí.
Shifts in the realized retirement age: Europe
in times of pension reform and economic
crisis [Posuny v realizovaném věku odchodu
do důchodu: Evropa v dobách důchodové reformy a hospodářské krize] / Kathrin Komp.
In: Journal of European Social Policy. ISSN
0958-9287. Roč. 28, č. 2 (2018), s. 130−142.
Mnoho nedávných politických reforem mělo
za cíl odložit odchod do důchodu. Takové odložení se zdá důležité, protože stárnutí populace způsobuje nutnost finančně zdravých
důchodových systémů a dostatečně velké
pracovní síly. Důchodové reformy však neovlivňují pouze to, kdy lidé odcházejí do důchodu, ale také ovlivňují to, co má vliv na realizovaný věk odchodu do důchodu. Navíc
ekonomická krize v roce 2008 restrukturalizovala trhy práce, což ovlivnilo odchod do
důchodu. Tento článek zkoumá nedávné
změny v realizovaném věku odchodu do důchodu a co na to má vliv prostřednictvím víceúrovňových analýz mezinárodních údajů
z průzkumu o zdraví, stárnutí a odchodu do
důchodu v Evropě.
Odkladanie materstva na Slovensku v generačnej perspektíve / Branislav Šprocha,
Pavol Ďurček.
In: Sociológia. ISSN 0049-1225. Roč. 50, č. 5
(2018), s. 550−578.
V příspěvku se řeší problém, jak proces odkládání mateřství ovlivnil a ovlivňuje demografickou reprodukci a jaké dopady s ním
spojené je možné očekávat. Autoři poukazují na některé faktory, které posun reprodukce
do vyššího věku na Slovensku ovlivňují.

