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Z domácího tisku
Dlouhodobé ošetřovné - nová dávka nemocenského pojištění / Jan Přib.
In: Práce a mzda. ISSN 0032-6208. Roč. 66, č. 5
(2018), s. 21−24.
Informace o nové dávce - dlouhodobém ošetřovném, které se zavádí v oblasti nemocenského pojištění s účinností od 1. června 2018.
(zákon č. 310/2017 Sb.)
Dlouhověkost jako nová otázka sociálních věd
/ Michaela Honelová, Marcela Petrová Kafková.
In: Sociální studia. ISSN 1214-813X. Roč. 14,
č. 2 (2017), s. 9−15.
Cílem textu je podnítit diskusi o dlouhověkosti
v kontextu České republiky. Zabývá se délkou
lidského života, dlouhověkostí, aktivním stárnutím a konceptem houževnatosti (schopnost
řešit aktuální události, problémy a krize) v pokročilém věku.
Zaměstnanec versus neplatící zaměstnavatel /
Richard W. Fetter.
In: Národní pojištění. ISSN 0323-2395. Roč. 49,
č. 6 (2018), s. 27−30.
Jsou uvedeny možnosti, jak řešit situaci, kdy zaměstnavatel nevyplatí mzdu nebo plat zaměstnanci po určitou dobu: Okamžité zrušení pracovního poměru, nárok na odškodnění při insolvenci, možnost získat dlužnou mzdu a náhradu mzdy na úřadu práce.
Jednočlenné domácnosti mladých lidí v České
republice / Michaela Kvapilová Bartošová, Petr
Fučík.
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In: Sociální studia. ISSN 1214-813X. Roč. 14,
č. 2 (2017), s. 49−72.
Studie se zabývá problematikou samostatných
domácností mladých lidí ve věku 18−35 let. Prostřednictvím deníkové metody a sledováním
vybraných aspektů životního stylu se snaží nalézt specifika tohoto fenoménu. Zaměřuje se na
pozici těchto lidí na trhu práce a na jejich životní styl. Pro kvantitativní sekundární analýzu využívá dva zdroje dat - českou verzi šetření EUSILC (EU-Statistics on Income and Living Conditions) a rozsáhlého panelového výzkumu
CHPS (Czech Household Panel Survey).
Dostupné z: https://journals.muni.cz/socialni
_studia/article/view/8953
Makroekonomické dopady rozšiřování sociálních služeb pro stárnoucí populaci České republiky / Jitka Langhamrová, Martina Šimková, Jaroslav Sixta.
In: Politická ekonomie. ISSN 0032-3233. Roč.
66, č. 2 (2018), s. 240−259.
Článek přispívá do diskuze o důsledcích stárnutí populace v jedné z nejdůležitějších oblasti sociální péče, a sice v problematice národohospodářských nákladů na uspokojení požadavků
na umístění seniorů v sociálním zařízení. Jsou
prezentované odhady na úrovni regionů. Cílem
článku je odhad dopadů rozšiřování sociálních
služeb na krajské ekonomiky, který je založen
na modelu regionální input-output analýzy
a o vyčíslení nákladů na uspokojení poptávky
všech žadatelů o pobytové sociální služby.
Dostupné z: https://www.vse.cz/polek/1186

Ze zahraničního tisku
The EU-wide income distribution: inequality levels and decompositions [Distribuce příjmů
v celé EU: úrovně nerovností a rozložení] / Stefano Filauro.
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018. 26 s. ISBN 978-92-79-85626-6.
Tato studie analyzuje distribuci příjmů v EU-28
a na úrovni eurozóny. Konkrétněji ukazuje
vývoj nerovnosti v oblasti čistých disponibilních příjmů v období před a po krizi
(2006−2014). Analýza ukazuje, že příjmová nerovnost v EU jako celku klesala až do krize a následně se stabilizovala. V eurozóně se ve stejném období mírně zvýšila.
Responding to child maltreatment: Comparison between the USA and China [Reakce na týrání dětí: Srovnání mezi USA a Čínou] / Yanfeng Xu, Charlotte Lyn Bright, Haksoon Ahn.
In: International Journal of Social Welfare. ISSN
1369-6866. Roč. 27, č. 2 (2018), s. 107−120.
Odhaduje, že více než jedna čtvrtina dětí
v Číně trpí špatným zacházením. Cílem této
studie bylo analyzovat americkou a čínskou politiku péče o děti, identifikovat mezery v oblasti syndromu týraného a zanedbávaného dítěte a vydat doporučení pro
zlepšení péče o děti v Číně na základě kulturních hodnot a stávajících politických
struktur.
Dostupné pouze na: https://onlinelibrary.wiley.
com/doi/epdf/10.1111/ijsw.12287

