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Název v jazyce 
výuky: 

Evropská strategie v sociální politice 

Název česky: Evropská strategie v sociální politice 

Název 
anglicky: 

European strategy in social policy 

Způsob 
ukončení 
a počet 
kreditů: 

zkouška ECTS (4 kredity) 
(Jeden ECTS kredit odpovídá 26 hodinám studijní zátěže průměrného studenta.) 

Forma výuky: Prezenční studium: 0/4 
(počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně) 

Jazyk výuky: čeština 

Vyučující: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (garant) 

  
 

Zaměření 
předmětu: 

Předmět studentům představuje komplexní problematiku soudobých trendů 
v evropské sociální politice. Seznamuje studenty se změnami jak v teoretických 
náhledech, tak i v praktickém řešení problémů jednotlivých oblastí sociální politiky.  

Výstupy 
předmětu: 

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni identifikovat a vyhodnocovat 
procesy, které v současné době probíhají v evropské sociální politice. Studenti se 
zorientují v přístupech k řešení problémů v hlavních oblastech sociální politiky, mezi 
které patří důchodová reforma, zajištění dlouhodobé zdravotní péče, vysoká 
zaměstnanost a začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva do společnosti. 

Obsah 
předmětu: 

1. Evropská sociální politika. Evropské charty a listiny upravující sociální tématiku. 
Instituce a nástroje sociální politiky EU.  
2. Vývoj evropské sociální politiky. Evropský sociální model. Sociální agenda EU.  
3. Strategie modernizace sociální ochrany. Měnící se prostředí sociální ochrany. 
Základní cíle modernizace sociální ochrany.  
4. Koordinace sociálních politik členských zemí EU. Teoretická východiska 
koordinovaného postupu členských zemí EU při řešení jednotlivých problémů 
v sociální oblasti (důchodová reforma, nezaměstnanst, apod.)  
5. Otevřená metoda koordinace. Příklady "dobré praxe" (good practices).  
6. Evropská strategie v oblasti důchodů a dlouhodobé zdravotní péče. Cíle, vývoj, 
soudobé trendy, praktická řešení.  
7. Možnosti aplikace zahraničních zkušeností z důchodových reforem ve vybraných 
zemích.  
8. Zdravotní péče. Zdravotní pojištění jako zdroj financování. Nezbytnost zdravotních 
reforem.  
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9. Evropská strategie zaměstnanosti. Teoretické přístupy a praktická řešení k zajištění 
vysoké zaměstnanosti. Koncept flexicurity a CSR (společenská odpovědnost podniků).  
10. Evropská strategie sociálního začleňování. Zněvýhodněné skupiny obyvatelstva. 
Dlouhodobá nezaměstnanost a sociální vyloučení.  
11. Vzájemné vazby mezi Evropskou strategií zaměstnanosti a Evropskou strategií 
sociálního začleňování. Výsledky uvedených strategií: snižování celkové 
nezaměstnanosti a snižování dlouhodobé nezaměstnanosti.  
12. Strukturální fondy Evropské unie. Cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti.  
13. Evropský sociální fond. Historický vývoj. Cíle, institucionální a finanční 
zabezpečení, programové období.  

 
Metody výuky a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže): 

Druh 
Prezenční 
studium 

Účast na cvičeních/seminářích/tutoriálech 52 h 

Příprava na závěrečný test 26 h 

Příprava na závěrečnou ústní zkoušku 26 h 

Celkem 104 h 

 
Požadavky na ukončení (váha): 

Druh 
Prezenční 
studium 

Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích 50 % 

Absolvování závěrečného testu 25 % 

Absolvování závěrečné ústní zkoušky 25 % 

Celkem 100 % 

 
Zvláštní podmínky a podrobnosti: 
Při hodnocení 4+ opakuje student závěrečný test a rozhoduje se mezi hodnocením 3 (dosáhne-li z 
opravného testu 60 % a více) a 4 (dosáhne-li z opravného testu méně než 60 %). 
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Literatura: 

Typ Autor Název 
Místo 
vydání 

Nakladatel Rok ISBN 

Z 
KREBS, V. -- DURDISOVÁ, J. 
-- KOTÝNKOVÁ, M. -- 
POLÁKOVÁ, O. 

Sociální politika Praha 
Wolters 
Kluwer ČR 

2010 
978-80-
7357-
585-4 

Z KOTÝNKOVÁ, M. Trh práce na přelomu tisíciletí Praha Oeconomica 2006 
80-245-
1149-5 

Z KREBS, V. 
Solidarita a ekvivalence 
v sociálních systémech 

Praha VÚPSV 2009 
978-80-
7416-
044-8 

Z 
HOLZMANN, R. -- PALMER, 
E. 

Pension reform : issues and 
prospects for non-financial 
defined contribution (NDC) 
schemes 

World 
Bank 

2006 
  

D 
 

Kotýnková, M. (2011) . Evropská strategie v oblasti zaměstnanosti 

D 
 

Krebs, V. a kol. (2011) . Evropská strategie v oblasti důchodové 
a zdravotni péče 

D 
 

Rys V. (2010) . Reinventing Social Security Wordwide, University of 
Bristol 

D 
 

Sen, A. (2010) . Social Exclusion: Concept, Application and Scrutiny. 
Asian Development Bank 

Z 
základní 
literatura 

D 
doporučená 
literatura 
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