Forum 1_2020_KOPIE.qxd

20.2.2020

9:33

StrÆnka 36

Informační servis čtenářům
korun. V obou případech by to znamenalo
zásadní strukturální přeměny české ekonomiky. Jedním z hlavních přínosů, které
Šteg vidí, je posílení koupěschopné poptávky, která by mohla dále stimulovat
ekonomický rozvoj.
Závěr konference patřil debatám nad
strategiemi, jak prosadit koncept nepodmíněného základního příjmu v českém
prostředí. Z této části pak vzešla také iniciativa pokračovat v odborných seminářích - Ekumenická akademie je bude pořádat v první polovině roku 2020. Z konference byl pořízen videozáznam a sborník
s kompletními příspěvky všech řečníků.
Obojí bude k dispozici na webových stránkách Ekumenické akademie, zmíněný videozáznam je již nyní volně dostupný zde:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL
CL1kzFgFWxTFIcJllVbXVDxPiZaeQ8AR.

Mgr. Jan Májíček
(jan.majicek@gmail.com) je doktorandem
na Ústavu politologie Filosofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze, pracuje jako
projektový koordinátor Školy alternativ
Ekumenické akademie, Přístavní 4, Praha 7,
170 00, Česká republika. Zaměřuje se na sociální hnutí a soudobou marxistickou teorii.

Z nových publikací
Výzkumného ústavu
práce a sociálních
věcí, v. v. i.
Mertl, Jiří − Bareš, Pavel: Sociální podnikání
v České republice: explorace (re)integračního
potenciálu sociálních podniků u marginalizovaných osob s ohledem na propuštěné z výkonu
trestu odnětí svobody. Praha: VÚPSV, v. v. i.,
2019. 57 s., lit. - ISBN 978-80-7416-347-0
Monografie seznamuje s výsledky výzkumu realizovaného v rámci projektu „Budoucnost práce
a nová strategie kolektivního vyjednávání v nastávající době digitalizace a revoluce dovedností“.
Autoři se věnovali zejména otázce, jakou roli
mohou při podpoře zaměstnávání lidí se záznamem v rejstříku trestů a dalších znevýhodněných
osob hrát ekonomické subjekty, které bu to nepůsobí na otevřeném trhu práce, nebo na otevřeném trhu práce sledují i jiné než ekonomické cíle.
Analýza integračního potenciálu sociálních podniků pro znevýhodněné skupiny hodnotí sociální
podniky pozitivně, nebo mohou vytvářet specifické nestigmatizující prostředí, v němž se se znevýhodněnými osobami může velmi dobře pracovat mj. kombinací terapie, sociální práce
a (alespoň částečného) řešení materiálních problémů. Za překážku v této oblasti autoři označu-

jí chybějící mapu sítě sociálních služeb v České
republice a velmi nesourodou, v některých případech neexistující spolupráci mezi jednotlivými
aktéry (zejména státními/veřejnými institucemi,
sociálními podniky, „klasickými“ podniky a neziskovými společnostmi).
Publikace je volně dostupná zde:
https://www.vupsv.cz/2020/02/12/nova-publikace-vupsv-25/
Rákoczyová, Miroslava − Sirovátka, Tomáš − Šimíková, Ivana: Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014-2020. Praha: VÚPSV,
v. v. i. - výzkumné centrum Brno, 2019. 71 s., tab.
- ISBN 978-80-7416-349-4
Monografie komplexně hodnotí vývoj v oblasti
Strategie sociálního začleňování 2014−2020 a mj.
přináší mezinárodní srovnání vybraných indikátorů a specifikaci pozice České republiky za roky
2010−2017. Publikace dokládá, že ve sledovaném
období došlo k celkovému snižování rizik chudoby a sociálního vyloučení, ale zaznamenává i některé přetrvávající nebo dokonce prohlubující se
problémy. Například indikátory deprivace v oblasti bydlení ukazují, že se podíl osob v domácnostech, jejichž náklady na bydlení přesahují
40 % jejich příjmů, sice snížil z 9,7 % na 8,8 %,
avšak mezi jednotlivci nad 65 let a osobami v neúplných rodinách dosahoval 27 %.
Publikace je volně dostupná zde:
https://www.vupsv.cz/2020/01/28/nova-publikace-vupsv-24/

Výzva k zasílání příspěvků na téma sociálně politických dopadů 4. průmyslové revoluce
Časopis Fórum sociální politiky (FSP) chystá své letošní 4. (srpnové) číslo jako tematické, věnované sociálně politickým důsledkům
Průmyslu 4.0.
Redakce přivítá příspěvky − recenzované i nerecenzované − zabývající se vlivy digitalizace například na tyto oblasti:
l
l
l

sociální dialog a pracovní vztahy
trh práce a zaměstnanost
sociální ochrana

l
l
l

příjmová a mzdová politika
rovné příležitosti
rodinná politika.

Vítany jsou i příspěvky nabízející makroekonomický pohled nebo přístup z pozic teorie sociální politiky. Otevřeni jsme i článkům prognostickým, stejně jako recenzím publikací věnovaných relavantním tématům.
Ohlášení příspěvku spolu se zasláním předběžné anotace v rozsahu cca 100 slov očekáváme do 31. března.
Termín k zaslání článků: 20. červen.
Pro další informace viz https://www.vupsv.cz/casopis/, část „Informace pro autory“.

Call for the submission of contributions on the theme of the socio-political implications
of the 4th Industrial Revolution
This year's 4th issue (August) of the Social Policy Forum journal, that will be dedicated to the theme of the socio-political implications of Industry 4.0., is currently under preparation
The editorial board would welcome contributions − both peer-reviewed and non-peer-reviewed − that address the impacts of digitalisation for example in the following areas:
l
l
l

social dialogue and industrial relations
the labour market and employment
social protection

l
l
l

income and wage policy
equal opportunities
family policy.

Contributions that offer a macroeconomic perspective or approaches based on social policy theory are also welcome. Moreover, we
are open to prognostic articles as well as reviews of publications on relevant topics.
We ask for the announcement of contributions from interested parties accompanied by a preliminary annotation of approximately
100 words by 31 March 2020. The deadline for the submission of articles is 20 June 2020.
For further information, please visit: https://www.vupsv.cz/casopis/ „Information for authors“ section.
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