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Prof. JUDr. Igor Tomeš, Csc. 

Odborný životopis (2012) 

 

 

Narozen 17. 4. 1931 v Brně. Mládí strávil v Číně, do vlasti reemigroval až v roce 1946. 

Zaměstnání: profesor sociální politiky, správy a práva ČR a evropské sociální politiky a 

práva filosofické fakulta a evropské sociální politiky na fakultě humanitních studií University 

Karlovy. Současně učí sociální právo a podnikovou sociální politiku a personalistiku na 

kursech „právo v podnikání“ na Universitě Jana Amose Komenského. 

Vzdělání: Navštěvoval základní školy v Brně a v Hongkongu. Vystudoval Anglické 

gymnasium v Praze (1951) a Právnickou fakultu UK (1955). Na PF UK po externí aspirantuře 

(1965) habilitoval na docenta pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení (1967). Po 

příchodu sovětských vojsk propuštěn z fakulty pro politické důvody. Profesorem Karlovy 

university byl jmenován Václavem Havlem v roce 1990.  

Odborná pracovní kariéra: V roce 1955 nastoupil jako asistent na Katedře občanského a 

rodinného práce do oddělení pracovní právo, kde začal vyučovat Právo sociálního 

zabezpečení. Do té doby se nevyučovalo jako samostatný předmět. 

Účastnil se veřejného konkursu na místo odborného referenta v odboru sociálního 

zabezpečení, který vypsal Mezinárodní úřadu práce (MÚP) v Ženevě. Konkurs vyhrál a 

působil jako mezinárodní úředník v operačním výzkumu MÚP 1959-1963. V rámci technické 

pomoci OSN působil jako poradce na sociální reformy v Súdánu (1962 - úrazové pojištění), 

Turecku (1963 - pojištění v nezaměstnanosti) a Japonsku (1966 - přídavky na děti). 

Krátkodobě pracoval jako senior expert MÚP (1969-1971) na projektu přeměny povinného 

spoření (provident fund) na důchodové pojištění v Keni a Ugandě. 

Po návratu ze Ženevy (1963) nastoupil na právnickou fakultu, dokončil externí aspiranturu 

(1965) prací „Podmínky nároku na starobní důchod“ (psaná v angličtině a vydaná Karlovou 

Universitou v sešitech Iuridica) a habilitoval na docenta (1966) knihou „Zabezpečení starých 

lidí v Evropě“ (vydaná nakladatelstvím ČSAV). Jako první vypracoval systém výuky 

samostatného kursu práva sociálního zabezpečení a editoval první čs. učebnici 

„Československého práva sociálního zabezpečení“ (vydalo nakladatelství Orbis, 1969). 

V roce lednu1969 byl vědeckou radou právnické fakulty University Karlovy navržen na 

jmenování profesorem, doporučen Vědeckou radou university, avšak ministr školství už 

jmenování z politických důvodů nepostoupil presidentu republiky. Rehabilitován byl v roce 

1990, a president Havel jmenoval profesorem. 

V roce 1968 byl zvolen místopředsedou Jednoty českých právníků, jmenován předsedou 

sekce práva Socialistické akademie, a stal se členem Demografické a Sociologické 

společnosti, členem redakčních rad odborných časopisů Právník (ČSAV) a Socialistická 

zákonnost (MS) a členem vědeckých rad právnické fakulty UK i University Karlovy. Jako 

místopředseda Jednoty právníků se v účastnil mezinárodního kongresu demokratických 

právníků ve Vídni (leden 1969), kde ve svém vystoupení označil „příchod sovětských vojsk“ 

jako nevyžádanou intervenci a okupaci, porušující úmluvy OSN. Po návratu do ČR resignoval 

na všechny své funkce. 

V letech 1970 -1971 pracoval na krátkodobém kontraktu v MOP v Ženevě na problému 

přeměny povinného spoření na pensijní pojištění pro Keňi a v Ugandu. 
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Po návratu ze Ženevy v roce 1971 musel z poltických důvodů universitu opustit (1971). Po 

roce nezaměstnanosti nastoupil jako sociální pracovník do výzkumného ústavu hutního 

průmyslu TEVÚH. Později přeřazen na pozici sociologa a výzkumného pracovníka. 

V hutnictví železa pracoval do roku 1989. Vypracoval zdravotní a sociální program pro hutní 

průmysl a metodiku sociálního plánování. Sestavil sociální normativy pro sociální a zdravotní 

činnosti (provozy) v hutním průmyslu. Metodiky byly publikovány v časopise Sociologie, 

vydávaného Sociologickým ústavem Akademie věd. 

Po revoluci v prosinci 1989 byl jmenován prvním náměstkem federálního ministra práce a 

sociálních věcí a připravil Scénář sociální reformy (schváleny parlamentem v srpnu 1990). Ze 

zdravotních důvodů na funkce resignoval v lednu 1991. Nastoupil do Výzkumného ústavu 

práce a sociálních věcí avšak ze zdravotních důvodů téhož roku odešel do důchodu. Rok se 

léčil. 

V roce 1992 založil s ing. Jaroslavem Berkou soukromou konsultační firmu PERSONNEL 

s.r.o. Od roku 2001 vedl firmu PERSONNEL CONSULTING, kterou v roce 2011 rozpustil. 

Po té působil jako expert Světové banky, OECD a Evropské unie na tématech sociální 

reformy, sociálního práva a sociální administrativa v Albánii (1992, s přestávkami do 2004), 

výstavby sociální pojišťovny na Slovensku (1992, s přestávkami do 2002), program sociální 

strategie vlády v Bulharsku (1992 a 1994), přestavbě důchodového pojištění a 

restrukturalizaci sociální pojišťovny v Litvě (1994 a 1995), věcný záměr reformy sociálního 

pojištění a reformy sociální péče v Iránu (1994 a 1995), věcný záměr zákona o federálním 

sociálním pojištění v Bosně a Hercegovině (1996), program sociálních reforem, 

financovaných EU ve Slovinsku (1996 a 1997), reorganizace výběru pojistného v Rusku 

(1997), věcný záměr pro reformu důchodů pro veterány v Chorvatsku (1998), spolupráce na 

reformě sociálního pojištění v Polsku (1999), věcný záměr sociálního pojištění pro zemědělce 

v Moldávii (2002), spolupráce na sociálním programu USAID v Arménii (2000 a 2002), 

věcný záměr pro zákony o veřejném zdraví, privatizaci zdravotnictví a zavedení zdravotního 

pojištění a sociální péče v Gruzii (2000, 2004, 2005, 2006), Rumunsko (2007) a aproximace 

pracovního zákonodárství v rámci procesu přípravy na vstup do EU Makedonie (2008 a 

2009).  Vypracoval strategie pro sociální reformu v postkomunistických zemích, pomohl 

s napsáním řady zákonů sociální ochrany a sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a 

sociální pomoci. Zaváděl sociální péči a pomoc v Arménii a Litvě. Projektoval a budoval 

sociálních pojišťovny v Litvě, na Slovensku a v Albánii. Za své působení v Albánii v roce 

1997 obdržel od presidenta Albánské republiky významné státní vyznamenání řád I. třídy 

(zlatý) „Naim Frasheri“.  

Přednášel jako jeden z hlavních lektorů na seminářích, organizovaných Sovětovou Bankou 

pro vedoucí politické činitele (vlády a parlamenty) v letech 1994-1998 v Bělorusku, Rusku, 

Ukrajině, Moldávii, Gruzii a Arménii v programu Světové banky SWIFT (Social Welfare 

Initiative and Financing Training). V letech 1999-2004 přednášel na Albánské letní škole 

v Tiraně, organizované National Albanian Centre for Social Studies. 

Až do roku 2010 byl registrovaným poradce Světové banky a Evropské unie pro problematiku 

sociálních reforem v post-komunistických zemích. V roce 2011 pro věk resignoval. 

Pracoval v ČR na programech MPSV (VaV). Významnější studie pro MPSV byly Systém 

vzdělávání sociálních pracovníků a studie k tematikám z oblasti invalidity, chudoby, 

starobních důchodů, regionální politiky a sociální ochrany. Pracoval i pro soukromé banky na 

projektech pro vytvoření 5 penzijních fondů (Vzájemný PF, PF Energie, PF ČKD, PF České 

spořitelny a slovenský fond Tatry Sympatia) 
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V roce 1990 inicioval zřízení katedry sociální práce na Filosofické fakultě University Karlovy 

a založení Společnosti pro pracovní právo a sociální zabezpečení. V roce 1991 odešel 

z právnické fakulty UK do důchodu. 

Od roku 1993 jako důchodce externě přednášel sociální politiku na katedře sociální práce 

filosofické fakulty University Karlovy, a od roku 1995 jako její zaměstnance. V letech 2000-

2011 přednášel na katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Vysoké škole 

aplikovaného práva v Praze. Od roku 2002 přednášel mezinárodní sociální politiku na Fakultě 

humanistickým studii UK, avšak tuto činnost v roce 2005 ukončil pro přílišnou zatíženost a 

přepracovanost. Znovu kurs zahájil v roce 2012. V letech 2010-2011 přednášel evropskou 

sociální politiku a sociální právo na teologické fakultě Palackého university v Olomouci.   Od 

roku 2010 přednáší v angličtině sociální politiku v kursech ERSASMU na Filosofické fakultě 

UK.  

V současné době je zaměstnán jako profesor a přednáší sociální politiku, sociální správu a 

sociální zabezpečení v magisterském studiu, garantuje výuku sociální politiky menšin a vede 

práce doktorandů na katedře sociální práce Filosofické fakulty University Karlovy. Letos 

oslavil 85 narozeniny, 60 let práce v oboru a 25 let práce profesora na FF UK. 
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Publikační činnost  

Bibliografie 1956-2013 (chronologicky, s tříděním podle formy) 

 

Knihy: 

1. „Právní otázky učebního poměru“, Praha, Acta universitatis Carolinae, Iuridica, č. 1, 1956 

str. 63-80 

2. Spoluautor „Základní předpisy pracovního práva“, Praha, PÚMS/Orbis, 1956, 710 stran 

Přeloženo do slovenštiny. Spoluautor, „Základné predpisy pracovného práva“, Bratislava, 

Slovenské vydavatelstvo politické literatury, 1957, 713 stran 

3. “Pracovněprávní předpisy Československa”, Praha, Orbis, 1958, 300 stran (formát A5) 

4. “Social security Measures in the Non-self-governing Territories”, New York, UN GA 

A/AC.35/L.333, 1959, 40 stran 

5. „National Law and Practices concerning benefits in the case of industrial accidents and 

occupational diseases”, ILO, Geneva, ILO GB 150/3/3, 1962, 70 stran  

6. „Principles of the International Instruments concerning Old-Age, Invalidity and Survivors 

Pensions“, ILO, Geneva,  CSSE D.2, 1962 80 stran  

7. Spoluautor D. H. Tran „Report to the Government of the Republic of Sudan on the Proposed 

Social Security Programme“, ILO Expanded Technical Assistance, R. 6, Geneva 1962, 131 

stran 

8. „Principles underlying Social Security for Teachers”, ILO, Geneva, Committee of Experts 

on Teachers Problems , Report III, Geneva 1963 60 stran 

9. Spoluautor G. Rohrlich „Benefits in Case Industrial Accidents and Occupational Diseases”, 

ILC, Report VII (1), Geneva, 1963, 121 stran 

10. Editor a spoluautor s J. Kolouškem, B. Šmídem a V. Vergeinerem „Sociální zabezpečení 

v socialistické společnosti“, Praha, SÚSZ a PF UK, Studie pro konferenci 17-20. 5. 1966, 

SÚSZ 1966 52 stran 

11.  „Problems of retirement age and related conditions for the receipt of old-age benefits“, 

Ženeva 1966, 97 stran, 19 tabulek 

12.  “Conditions for Eligibility for Old-Age Pensions”, Praha, Acta universitatis Carolinae, 

Iuridica, 1968, 200 stran 

13. “Zabezpečení starých lidí v Evropě”, Praha, Academia, 1969, 242 stran, 

14. „Některé právní aspekty koncepce sociálního zabezpečení“, Praha, ČSAV, Ústav práva 1969, 

24 stran, (jen pro vnitřní potřebu Ústavu státu a práva) 

15. Editor a spoluautor, sborník s více autory „Právní poradna všedního dne“ Praha 1969 Orbis, 

280 stran 

16. “Důchodci a důchody”, Orbis, 1971, 150 stran (pro politický zákaz vydáno pod jménem Eva 

Novotná) 
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17. Spoluautor s M. Matějů, L. Rýznarem a S. Dvořákem, „Tvorba a využití informační 

soustavy pro potřeby programování a plánování personálního a sociálního rozvoje“, 

Edice „Na pomoc podnikové praxe při řízení personálního a sociálního rozvoje“, svazek 

1, část 1 ČSTVS Praha, 1980 129 stran a část 2, 240 stran 

18. Editor a spoluautor s H. Šálkové, „Podniková sociální politika“, VŠCHT Pardubice 1983, 

161 stran 

19. Editor a spoluautor s K. Hekšem, a V. Plenertovou, „Péče o pracovníky v normativech pro 

podniky FMHTS“, Edice Ekonomika hutního průmyslu č. 177,  TEVUH Praha 1985, 50 

stran 

20. Editor a spoluautor s K. Hekšem a V. Plenertovou ., „Efekty sociálního rozvoje 

podnikového kolektivu v pracovním procesu“, Studie 1, Vstupní teoretické úvahy, Praha 

TEVÚH 1986 173 stran 

21. „Teoretické a metodologické otázky koncepce důchodového zabezpečení“, edice 

Výzkumné práce č. 113, VÚPSV Praha 1989, 85 stran 

22. Spoluautor s V. Tkáčem, “Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy”, Praha Progres, 

1994, 500 stran 

23.  „Sociální politika – teorie a mezinárodní praxe“, Praha Socioklub, I. vydání 1995, a 2. 

vydání 2001, 261 stran 

24. “E Drejta e Sigurimit Social”, v Albánštině, SII, Tirana, Sociální pojišťovna, 1997, 184 stran 

25. Editor a spoluautor s členy výzkumného týmu “Lékařské posudkové služby“,  Sociopress, 

1997, Praha, 294 stran 

26. Editor a spoluautor s členy výzkumného týmu “Vzdělávací standardy v sociální práci“, 

Sociopress, Praha 1997, 334 stran 

27.  „Úvod do teorie a metodologie sociální politiky“, Praha Portál, 2010, 440 stran 

28. „Obory sociální politiky,“ Praha Portál, 2011, 364 stran 

29. Spoluautor s K. Koldinskou „Právní a organizační aspekty posuzování zdravotního stavu 

v sociální oblasti“, Praha, Právnická fakulta Universita Karlova, 2011 

30. Spoluautor s Jakubem Rákosníkem a kol., „Sociální stát ČSR, Právně institucionální 

vývoj v letech 1918-1992“, AUDITORIUM 2012, 416 stran 

 

Učební texty a učebnice 

1. „Sbírka příkladů pro praktická cvičení z čs. Pracovního práva“, SPN 1957, 154 stran 

2. „Základy právní úpravy pracovních poměrů v Československu“, NPL, Praha 1959, 75 

stran 

3. Spoluautor „Základy československého pracovního práva, Praha, VŠE 1959 125 stran 

4. Kapitoly IV., XI, XII, XVI, XX a XXVI, in „Československé pracovní právo“, editor 

K. Witz, Praha Státní pedagogické nakladatelství, 1959 

5. Kapitoly II, XVIII a XXIV, „Československé pracovní právo“, editor K. Witz, Praha 

SPN, 1961 

6. Kapitoly IV., XI, XII, XVI, XX a XXVI, in „Československé pracovní právo“, editor 

K. Witz, Praha Státní pedagogické nakladatelství, 1959 
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7. Editor a autor kapitol I, VI, VII. XI, XII, XIV, XV XVI, in „Úvod do 

československého socialistického sociálního zabezpečení“, Praha SPN 1964, a druhé 

přepracované vydání 1965,  

8. „Správa sociálního zabezpečení“, in „Správa a správní právo“, Praha SPN 1966 str. 

148-153 

9. Kapitola III § 3, in Československé pracovní právo, Praha, Orbis 1967 str. 61-67, 

10. Editor a autor kapitol I, V, VI, VII, VIII, XI, XIII, XIV, XVI A XVII „ 

„Československé právo sociálního zabezpečení“, Orbis Praha 1968, 329 stran, spolu 

s J. Kolouškem, B. Šmídem a V. Vergeinerem 

Přeloženo do Slovenštiny Obzor, 1969, Bratislava 

11. Kapitola I – V, VII, IX –XII, „Nástin československého práva sociálního zabezpečení“ 

skripta pro PF UK, 1972 111 stran 

12. Kapitola 4.2 „Normování v sociálním plánování“ in „ skripta „Sociální plánování“ FF 

UJEP Brno 1981, str. 90-99 

13. Editor a autor kapitol 1, 2, 3, 6, 7, 11, 14 a 18, “Právo sociálního zabezpečení” Praha 

Všehrd, 1994, 2. vydání 1995, dotisk 1998, 200 stran 

14. „Člověk, občan a lidská práva“, in „Základy práva pro posluchače neprávnických 

fakult“, editor Janků, 3. přepracované a doplněné vydání, C. H. Beck, 2008, 4. vydání 

2010 

15. Kapitoly VII a VIII, in "Sociální politika v Evropských zemích", editor Munková, 

Karolinum, Praha, 1995,  

16. Hlava VI, VIII, IX a X, in "Pracovní právo", Všehrd, Praha, 1994, 2. upravené vydání 

1995, a 3. upravené vydání 1996. 

17. Kapitola I. „Předmět práva sociálního zabezpečení“, in „Právo sociálního 

zabezpečení“, editor Petr Tröster Praha, C. H. Beck, 1. vydání 1996, 2. vydání 2002, 3. 

vydání 2004, 4. vydání 2008, a 5. vydání 2010 

18. “Social policy theory” a „Social policy of Central and Eastern European Countries in the 

21st Century “, in Albania Summer School, Course Book, Tirana, 2000 

19. Kap. IX. „Systémy sociálních dávek v zemích střední a východní Evropy“ a Kap. X, 

„Systémy doplňkového důchodového pojištění v zahraničí“, in Sociální politiky 

v Evropských zemích“, editor G. Munková a kol., Praha Karolinum, 2004  

20. Spoluautorka K. Koldinská, „Sociální právo Evropské Unie“, Praha C. H. Beck 2003,   

21. Úvod do teorie a metodologie sociální politik, Praha, Portál, 2010, 440 stran 

22. Editor a spoluautor s B. Čabanovou, K. Koldinskou, J. Šiklovou, L. Průšou a L. 

Benešovou, Sociální správa, Praha, Portál, 1 vydání 2002, 2. vydání 2010, 303 stran 

 

Kapitoly v knihách: 

1. „K některým sporným otázkám kodifikace čs. pracovního práva“ in „Stát a právo 2“, 

Praha NČSAV 1957, str. 103-150 

2. Kapitola VIII., in „Special study of Social advancement in non-self-governing 

Territories”, New York, UNO, 1962 178 stran 
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3. „Problém právní regulace rozdělování ze společenských spotřebních fondů ve prospěch 

spotřeby občanů“ in „Sociální práva občanů“, Praha, Socialistická akademie, 1966, str. 

61 - 80 

4. „Leninský program sociálního zabezpečení“, in „Padesát let sovětské sociální politiky“, 

SÚSZ, Praha 1967, str. 2-10 

5. „Stěžejní myšlenky národního pojištění stále aktuální“, in „20 let národního pojištění“ 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha 1968 str. 44-58 

6. „Vývojové tendence nemocenského pojištění, in „Sociální studie“, č. 5, 1968, str. 14-31, 

Praha SÚSZ 

7. Stránky 64-72, 105-148 a 256-296 in „Žena a právo“, Praha, Orbis, 1971, 304 stran  

8. „Poznatky z organizované péče o pracovníky v hutích“, in „Problémy řízení sociálně 

ekonomických procesů v chemickém průmyslu“, Pardubice, Dům techniky, 1974, str. 69-

81 

9.  „Plánování sociálního rozvoje na nadpodnikové úrovně“ in „Sociální rozvoj pracovních 

kolektivů“, Praha, VÚPSV 1981 str. 78-84 

10. „Zlepšování podmínek života a práce pracovníků“, in J. Berka a kol., Koncepce 

kádrového, personálního a sociálního rozvoje resortu HTS“, TES 1987, str. 34-59 

11. Spoluautor „Úvod do sociální politiky“ in Sociální politika č.6/1987, samostatná příloha 

12 stran 

12. “Political Constraints on Change” a “Institutional Constraints on Change”, in “Labour 

Markets and Social Policy in Central and Eastern Europe, Transition and Beyond”, editor 

Nicolas Barr, A World Bank Book, London Oxford University Press, 1994,  

také přeloženo do ruštiny a rumunštiny 

13. “The case of Czechoslovakia” in  “Industrial Relations in Central and Eastern Europe: case 

of   Czechoslovakia, Hungary  and Poland”,  Bari, Italy, 1996, 

14. “Industrial Relations in Former Czechoslovakia”, (v angličtině), in “New Pattern of 

Collective Labour Law in Central Europe”, edited by U. Carabelli and S. Sciarra, Giuffre  

Editore, Milano 1996, 

15. „The Czech Republic“, in „Financial Times International Benefits Yearbook“, London, 

Financial Times, 1997 

16. “Central and Eastern Europe – an overview” in “The Future of Social Security”, ISSA, 
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sociálního rozvoje“, in Edice na pomoc podnikové praxi při řízení personálního a 

sociálního rozvoje 1981 svazek 1, 60 stran (výsledky výzkumu) 

96. „Vývoj fluktuace ve VHJ HŽ 1976-1978“ in Kádrová a personální práce Informetal, 

č.1/1981 str. 17-31 (výsledky výzkumu) 

97.  „Metoda normování sociálních nákladů“ in Svět hospodářství, č.122/1983 roč. XXIV, 

(výsledky výzkumu) 

98. „K programování a prognózování personálního a sociálního rozvoje“, in Člověk a práce, 

č.8/1983 str. 55-67. (výsledky výzkumu) 

99. „Racionalizace sociálních nákladů organizací“, in Svět hospodářství, č.122/1983, 

(výsledky výzkumu) 

100. „Metoda norování sociálních nákladů organizací“, in Svět hospodářství, č.122/1983, 

příloha (výsledky výzkumu) 

101. Vybrané problémy sociálního plánování pracovních kolektivů a péče o pracovníky“ in 

Člověk a práce, č.9/1984 str. 5-21 (výsledky výzkumu) 

102. „Programování a plánování KPSR v resortu FMHTS“ in Člověk a práce, č.10/1984 

str. 87-94 (výsledky výzkumu) 

103. „Sociální politika jako integrální součást rozvojové politiky resortu“ in Člověk a 

práce, č.11/1984 str. 25-39 (výsledky výzkumu) 

104. „Cílové normativy sociální vybavenosti podniků“ in Hutnická ekonomika, č.5/1984 

str. 26-30 (výsledky výzkumu) 

105.  „Nové prvky v sociálním rozvoji pracovních kolektivů“ in Ekonomika práce, 

č.6/1985, str. 19-25  (výsledky výzkumu) 

106.  „Předpoklady personálního a sociálního rozvoje v organizacích a jeho úspěšné 

plánování“ in Člověk a práce, č.12/1985, str. 19-39 (výsledky výzkumu) 

107. „Sociální souvislosti technického rozvoje a technologických inovací v resortu“ in 

Člověk a práce, č.13/1986, str. 38-46 (výsledky výzkumu) 

108. „Některé metodické otázky tvorby programu zdraví“ in Člověk a práce, č 14/1987 str. 

38-45 (výsledky výzkumu) 
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109. „Vytvořit nový program personálního řízení FMHTS“ in Člověk a práce, č.15/1987 

str. 16-30 

110. „Změny v rolích subjektů sociální politiky“, in Automatizované systémy řízení a 

inovace v řízení sociálního rozvoje – ASŘ/IŘSR ´88, Dům techniky Praha;1988, str. 23-28 

111. „Problémy a cíle personálního řízení koncem 80 a v 90. letech“, in Člověk a práce 

č.17/1988 str. 40-53 

112. „Tendence sociálního rozvoje v současné a budoucí podnikové praxi“ in Sborník 

Sociologického ústavu ČSAV, 1988 str. 1-15 (výsledky výzkumu) 

113. „Podniková personální a sociální politika v podmínkách přestavby hospodářského 

mechanismu“ in Člověk a práce, č.6/1988, str. 37-43 (výsledky výzkumu) 

114. „Normování sociální vybavenosti organizací“ in Sociológia, č. 3/1988 Bratislava 

115. „Nové trendy v personálním řízení v průmyslu“ in Ekonomika práce, č.2/1988 16-21 

116. „Péče o pracovníky v normativech pro podniky FMHTS“, in Podniková organizace, 

č.5/1988, str. 231-235 (výsledky výzkumu) 

117. „K sociální reformě“, in Automatizace, sociální otázky a práce AUT/SOP ´90, ČSTVS 

1990 Praha ISBN 80-02-00717-4 str. 15-22 

118. „O minimálních mzdách (1)“ in Národní hospodářství, č.3/1991 str. 12-14 

119. „Sociální souvislosti nových ekonomických podmínek“, in Národní hospodářství, 

č.9/1991str.18-23 

120. “Social Reform: Corner stone in Czechoslovakia”, in International Labour Review, 1991 

121. “Social Policy in Czechoslovakia",  in International  Social Security Review, 1992 

122. “Social Security in Albania”, (1995) in International  Social Security Review, 1995 

123. “Das Sozialrecht der Tschechisches Republik im Wandel", in Zeitschrift für 

ausländisches und internationales Arbeits- und Sozialrecht, April/Juni 1995, , strany 127-

170, (Německo) 

124. “Supplementary Pension Insurance with State Allowance in the Czech Republic”, in 

„A Case Study, in Complementary pension in Europe“, IBC, London, 1996 

125. "Ubezpieczenia spoleczne po cesku", in Zycie Gospodarcze, č.5, 2. února 1996, str. 27. 

126. “Benefits in the Czech Republic” a “Benefits in the Slovak Republic”, in International 

Benefit Guide, MERCER, London, 1996  

127. „Evropský sociální svět a my“, in Sociální politika č. 7-8/1997 

128. “Overview of the Social Income Reform Approaches in the Countries of Central and 

Eastern Europe” (in English), in “Future of the Welfare States”, Social Research 

International Quarterly of Social Sciences, Vol. 64, no.4, 1997, pages 1471 to 1499, 

129. „Na počátku byly myšlenky národního pojištění“, in Národní pojištění, Jubilejní číslo 

1999, str. 2 – 7 

130. „Reforma důchodového zabezpečení v Polsku: Inspirace a poučení“, in Sociální 

politika, čís. 5, 1999, str. 7-10 

131. „Ještě jednou o sociální doktríně“, in Sociální politika č. 5/2000, str. 2-5 
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132. „Social Reform in Central and Eastern European Countries in the Light of Accession 

to EU”, in Deutscher Verein Archive, Frankfurt, IV 2000   

133. „Sozialreform in mittel- und osteuropäischen Länder im Licht des EU-Beitritts“, in 

ARCHIV für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit, Frankfurt, 3-4/2000 (vyšlo až 

2001) 

134. „Nová dimenze chudoby a chudinství“, in Sociální politika 5/2002, str. 2 – 4 

135. „Sociální soudržnost, vyloučenost a tvorba sociální politiky kraje a obce“, in Veřejná 

správa 30/2002, ročník XIII, str. I – II přílohy 

136. „Potřebujeme vědeckou nauku o sociální práci a sociálních službách?“, teze k diskuzi, 

in Sociální politika 10/2002, ročník 28, str. 3-5 

137. „Jak reformovat důchodové pojištění?“, in Parlamentní listy 1/2003, str. 36-38; 

evidenční číslo MK ČR E 14041 

138. „Ekonomické reformy v EU“ in Aplikované právo 1/2004 

139. „Vyvíjející se struktury kolektivního vyjednávání“, in Aplikované právo, č. 2/2004 - 

str. 105 – 107 

140. „Ekonomické reformy v Evropě: příležitost k růstu v rozšířené Evropské unii“, in 

Aplikované právo, č. 2/2004str. 107 – 108 

141.  „Ekonomické reformy v EU“ in čas. Aplikované právo, č.1/2004  

142.  „Ekonomické reformy v Evropě: příležitost k růstu v rozšířené Evropské unii, in 

Aplikované právo, č.2/2004str. 107 – 108 

143. „Dlouhodobá péče o starší osoby“, in Aplikované právo, č.1/2005, str. 113 – 114 

144. „Vedení doktorandských prací v zahraničí“, in Aplikované právo, č.2/2005str. 91 - 97 

145. „Nejnovější trend v sociální ochraně je diverzifikace soustav“, in Aplikované právo, 

č.1/2006 

146. „Thoughts on the future of Labour Law“, in Aplikované právo, č.2/2006  

147. „Potřeba změn sociálních systémů v reakci na stárnutí obyvatelstva“, in Aplikované 

právo, č.1/2007 

148. „Soudobé sociální a zdravotní reformy v Gruzii“, in Aplikované právo, č.2/2007 

149. „Úvahy nad současnou reformou podpory rodinám“, in Fórum sociální politiky, č. 4, 

2008 

150. „Jednotný výběr příspěvků na zdravotní a sociální pojištění a daně z příjmů 

obyvatelstva“, in Fórum sociální politiky, č. 1, 2008, str. 2-5 (výsledky výzkumu) 

151. “Aging is a determinant than needs to be managed within an overall reform of social 

legislation”, in Aplikované právo, č.1, 2008. str. 5-12 

152. „Zpráva o socioekonomických politikách a strukturách české společnosti za poslední 

dvě desetiletí“, in Fórum sociální politiky Praha, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 

č. 6/2009 str. 28-29  

153. spolu s Veselým Jiřím, „Sjednocení posudkové činnosti pro veřejnoprávní 

rozhodování o dávkách a službách podmíněných změnou zdravotního stavu“, in 

Zdravotnictví a právo, ročník 2009, č. 1-2 str. 7-16 
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154. „Společenská odpovědnost za pomoc dlouhodobě nemocným“, in časopis Fórum 

sociální práce, č.1/2010 

155. „Postavení sociálních pracovníků ve vybraných státech Evropy“, in časopis Fórum 

sociální práce, č.2/2010 

156. „Československý sociální stát v období normalizace (1969-1989)“ in Fórum sociální 

práce, 2011, č. 1 str. 51-78 

157. „Širší sociální souvislosti stárnutí obyvatelstva“, in Fórum sociální práce 1/2012, str. 

str. 63-79 

158. „Otázky realizace povinné sociální solidarity sociálním státem“ (in Fórum sociální 

práce č. 2/2012, str. 49-70) 

159.  „Problémy s realizací koncepce evropské povinné sociální solidarity I“, in Fórum 

sociální práce 1/2013, str. 15-34 

160. „Problémy s realizací koncepce evropské povinné sociální solidarity II“, in Fórum 

sociální práce 2/2013 

161. METAMORFÓZY SOCIÁLNÍ STÁTU V ČESKOSLOVENSKU V LETECH 1956-1989, in 

časopise Soudobé dějiny č. 1-2/2013, číslo věnované Státní sociální politice 

v Československu (1918-1989). Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. str. 65-

89 

 

 

Příspěvky v protokolech a sbornících konferencí a seminářů: 

(nezahrnuje nepublikované přednášky na universitách v Ženevě, Lyonu, Varšavě, Lodži, 

Terstu, Moskvě, Leningradě (dnes Petrohradu), Kyjevě, Alma-Atě, Berlině, Mnichově, 

Frankfurtu, Paříži, Římě, Boloni, Bari, Florencii, Vídni, Kodani, Oslu, Budapešti, Szegedu a 

Trevíre, jakož i přednášky na universitách, konferencích a seminářích, které nebyly 

publikované) 

1. „L´OIT, ses buts, son fonctionnement,“ a „Adoption et application des conventions et 

recommendations d´OIT“, in sborník ze semináře „Stage syndical international sur la 

securite sociale“ Protokol semináře Leningrad 3-30 srpen 1964, část;I, str. 115-155 

2. „Problém právní regulace rozdělování ze společenských spotřebních fondů ve prospěch 

spotřeby občanů“, in sborník „Sociální práva občanů“, sborník ze semináře 12-13. 4. 

1966 Socialistická akademie 1966 str. 61-81 

3. „Education and research in labour law and social security“, in sborník 6th Congress of 

Social Law, Stockholm 1966 

4. „Některé problémy sociálněprávního postavení žen v naší společnosti“, in sborník 

semináře „Právní postavení žen v našem státě“, Živohošť 23-24. 11. 1967, Str. 30-42 

5. „Sociální politika v hutnictví železa a její plánování“, Písemný diskusní materiál pro 

Odborovou konferenci „O sociální politice a sociálním plánování“ Ostrava, 1972, 29 stran 

(jen pro vnitřní potřebu)  
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6. „Plánování sociálního rozvoje kolektivů v hutních podnicích“ in sborník „ Problémy 

stabilizace pracovníků v hutnictví a tvorba sociální politiky“, GŘ HŽ spolu s VŽKG 

Ostrava, 1972 str. 20-23 

7. “Metodika pro sestavování bilance péče o pracovníky na úrovni podniku“, in sborník 

semináře VTS Košice, „Sociálny plán ako nástroj vedeckého riadenia sociálnych 

procesov v podnikovej praxi“ 1975, str. 41-80 

8. „Rozvoj informační základny pro řízení sociálních procesů v organizacích“, in sborník 

konference Socialistické akademie Brno, 1977 „Socioekonomické informace v průmyslové 

sociologie“, str. 30-43 

9. „Řízení sociálních procesů v Hutnictví železa“, in sborník konference u příležitosti 25. 

výročí TEVÚ, Praha, 1977, str. 127-134  

10. „Komplexní informační systém pro potřeby sociální politiky“ in sborník „Člověk 

v socialistickém hutním podniku“, in sborník ze semináře VTS VSŽ Košice 1977, str. 131-

154 

11. „Problémy sociální analýzy a informační systém“ a „Některé problémy budoucího 

efektivního informačního systému pro řízení a plánování sociálního rozvoje pracovních 

kolektivů ve světle zkušeností Hutnictví železa“, in sborník konference „Zkušenosti 

s experimentálním zaváděním sociálního plánování, VTS NHKG Ostrava, 1977, str. 70-90  

12. „Budování informačního systému v oblasti podnikové sociální politiky“ in sborník 

„Sociálna analýza podniku“, VÚPSV Bratislava 1977, str. 101-142 

13. “Některé poznámky k ekonomickým aspektům řízení sociálního rozvoje“ in sborník 

konference „Výměna zkušeností z plánování sociálního rozvoje“ ze semináře Domu 

Techniky Bratislava, 1978, str. 137-147 

14. „Normy a normativy vybavenosti“ in sborník „Normování sociálního rozvoje“, ČSVTS, 

Komitét pro vědecké řízení, Praha, 1979, str. 1-17 

15. „Vliv kvalifikační struktury pracovníků na ekonomické výsledky podniku“ in sborníku 

konference ČSVÚPS a DT Bratislava, 1980 

16. „Možnosti modelování vzájemných vztahů mezi prvky ekonomického a sociálního 

subsystému podniku“ in sborníku „Úlohy sociologie při zvyšování efektivnosti a kvality 

práce“, ČSVÚPSV Bratislava (řada A č. 48, str. 41-55), 1980 

17. spolu s K. Hekšem, „Tvorba normativů sociální vybavenosti“ in sborník „Sociální a 

psychologické aspekty ASŘ“ konference Brno 1980, str. 130-136 

18. „Východiska a předpoklady plánování kádrové přípravy, personálního a sociálního 

rozvoje“ in sborníku „Sociolog v hospodářských organizacích a příprava 7, pětiletky“, 

Socialistická akademie Brno, 1980, str. 37-47 

19. „Plánování a řízení sociálního rozvoje kolektivů organizací a rozvoj osobnosti člověka“ in 

Koordinačního soustředění VÚPSV Praha 1980 15, č. 15 

20.  „Normy a normativy sociální vybavenosti“, in sborník konference Slovanský dům Praha 

9. 12. 1981, ČSTVS. 16 stran 

21. „Normy a normativy sociální vybavenosti“ in sborník „Člověk v systému práce“, DT 

Bratislava1981, str. 70-88 
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22. Úloha výzkumu a jeho aplikace v podnikové praxi při stabilizaci pracovníků“, in sborník 

„Úloha sociální práce v systému řízení stabilizace pracovních sil ve VHJ HŽ“ seminář GŘ 

HŽ Praha, 1981 str. 108-123 

23. „Modelování sociální vybavenosti průmyslových podniků“ in sborník „Automatizované 

systémy řízení a modelování socialistických procesů“, DT Praha, ASŘ/NSP 1981, str. 72-

82 

24. „K problematice vztahů mezi cíli sociálního rozvoje a předpoklady realizace“, in sborník 

„Plánování sociálních procesů v socialistické organizaci“, VTS Brno a VŠE Praha, 

Gottwaldov, 1982 

25. „Normování materiálně technických předpokladů realizace cílů v sociálním plánování“ in 

sborník „Automatizované systémy řízení a implementace sociálních plánů“ DT Praha 

(ASŘ/IMP 82), 1982 str. 61-65 

26. „Prognóza personálního a sociálního rozvoje HŽ“, in sborník: ´“Ke kádrové a personální 

práci na rozvoji společnosti v 80tých letech“, díl II,  GŘ HŘ Vysoké Tatry 1983, str. 78-

88 

27. „K problematice objektivizace vztahů mezi cíli sociálního rozvoje a předpoklady jejich 

realizace“ in sborník přednášek „Řízení sociálních procesů v socialistických 

hospodářských organizacích“, VTS Brno 1983 

28. spolu s K. Hekem, „Struktura společenské spotřeby“ in sborník „Modelování složitých 

společenských procesů“, Brněnská pobočka Národní banky a VTS Brno, Valtice 1983 

29. Sociální aspekty technického rozvoje“ in sborník „Technické inovace a jejich dopady na 

sociální systém podniku“ ČSTVS VŽKG, 1983 str. 22-32  

30. „Podnik a jeho zázemí“ in sborník Automatizované systémy řízení a plánování sociálního 

rozvoje v územních celcích, DT Praha 1983 str. 108-133 

31. „Sociální politika podniku v podmínkách intenzivního rozvoje národního hospodářství“ in 

sborník ze semináře DT Pardubice 1984 

32. „Role cílových normativů v programování sociálního rozvoje resortu“ in sborník 

konference „ASŘ/PROG 1984“, DT Praha 1984 

33. „Sociální rozvoj podniku jako nástroj ovlivňování životního způsobu“, in sborník 

„Socialistický způsob života jako sociální realita“ II, FF ULEP Brno, 1984, str. 119-126 

34. Některé problémy tvorby dlouhodobých programů personálního a sociálního rozvoje 

pracovnicích kolektivů“, in sborník „“Úkoly sociologie a sociální psychologie v plánování 

a řízení sociálních procesů“, DT Pardubice a Čs. Sociologická společnost, 1984 str. 88-93 

35. „Sociální rozvoj podniku se sociálním kontextem území“, in sborník „Sociální rozvoj 

území“, ČS. sociologická společnost, pobočka Ostrava, 1984, str. 84-96 

36. „Sociální důsledky technických inovací v 70. letech v hutním průmyslu“ in sborník 

„Sociálne súvislosti vedecko-technického rozvoja v hospodárskych organizáciách“, VI. 

celostátní konference podnikových sociologů, VÚPSV Bratislava (řada Výzkum a prax č. 

7, str. 121-130) 1985 

37. „Normy a normativy sociální vybavenosti“ in sborník seminář TES str. 263-272, 1985 

38. Normativy sociální vybavenosti v resortu FMHTS“ in sborník „Sociální rozvoj 

pracovních kolektivů v 8. pětiletce“, VTS VÚHŽ, 1985, str. 85-100,  
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39. „Nové trendy v personálním řízení a ASŘ v průmyslu“, in sborník Automatizované 

systémy řízení a řízení oblasti práce, Dům Techniky Praha 1986 str. 42-30 

40. „Efektivita sociálního rozvoje pracovních kolektivů podniku“ in sborník „Socialistický 

způsob života jako sociální realita“ III. konference, FF UJEP  Brno 1986, str. 126-137 

41. „Současný model závodního zdravotnictví v resortu FMHTS“ in sborník z konference „Za 

rozvoj zdraví v resortu HTS“,  FMHTS Praha 1986 

42. „Výsledky prověrek personální práce v resortu“, in sborník konference FMHTS, Brno 

1987 

43. „Sociální projekty v průmyslové praxi“ in sborník „Teorie a praxe sociálního 

projektování“, DT Pardubice, březen 1987, str. 29-32 

44. Příprava písemného návrhu „Programu rozvoje péče o zdraví pracovníků a zlepšení 

pracovního prostředí v organizacích FMHTS“ pro resortní konference Plzeň Únor 1987 

45. „Sociální práce v podnikovém kontextu“ in sborník Význam organizace sociálních služeb 

ve zdravotnictví, v sociální péči a v hospodářských organizacích, Česká lékařská 

společnost, Praha, 1987, 10 stran 

46. Příprava písemných tezí „Personálního a sociálního rozvoje v podmínkách státního 

podniku“, pro resortní konferenci FMHTS, 30.11. - 1. 12. 1988, Ostrava 

47. „Nové cíle a přístupy v řízení personálního a sociálního rozvoje“, in sborník VII. 
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57. „Potřebuje Česká republika reformu důchodového pojištění?“ in Parlamentní zpravodaj č. 

2/2001 

58. „Renesance starých časů“, in časopis Listy sociální práce, MPSV spolu s Asociací 

sociálních služeb, Praha 2014 

 

Vybrané recenze a oponentní posudky: 

1. „Možnosti prodlužování pracovní aktivity starších občanů“, oponentní posudek na 

výsledky výzkumu J. Ambrože, VÚPSV. 1967 

2. Koloušek-Orel Organizace sociálního zabezpečení, VÚSZ oponentura výzkumu, 1968 

3. Bureš a Brejla, Invalidita, VÚSZ oponentura výzkumu, 1968 

4. „Vzájemná podmíněnost vývoje vybraných složek životního prostředí a vývoje podmínek 

zabezpečujících jejich realizace“ oponentní posud na studii právnické fakulty University 

J. E. Purkyně, Brno, 1981 

5. „Údajová základna pro řízení personálního a sociálního rozvoje resortu“, oponentní 

posudek na studii TES Praha, 1981 

6. „Tvorba informační soustavy o chování a vědomí pracovníků“ oponentní posudek na 

závěrečnou zprávu výzkumu Výzkumného ústavu Hutnictví železa, Dobrá Voda, 1983 

7. „Tvorba informační soustavy o chování a vědomí pracovníků“ oponentní posudek na 

závěrečnou zprávu výzkumu VÚHŽ, Dobrá 1983 

8. „Tvorba normativů sociální vybavenosti“, oponentní posudek na výzkumnou zprávu VÚ 

spojů, Báňská Bystrice, 1983 

9. „Problémy sociální infrastruktury a řízení činnosti orgánů a organizací. Zabezpečujících 

5. – 6. 9. 2002, rozvoj životní úrovně“, oponentský posudek na zprávu z výzkumu UJEP 

Brno, 1984 

10. Oponentní posud na závěrečnou zprávu “Průřezové otázky v oblasti důchodového 

pojištění, zdravotní politiky a politiky trhu práce”, Praha, sítě SPECIAL (Social Protection 

in Europe. Convergence, Integration, Accession and Labour), přednesený na konferenci 

VÚPSV v Praze5. – 6. 9. 2002, 

11. Oponentní posudek pro habilitační řízení na práci: PhDr. Martiny Hrozenské, PhD. 

Kvalita života starších ľudí v priestore spoločenských vied, Vydané jako monografie 

Vydavatelstvím Effeta v Nitře, 2011  

12. Recenze: Dôstojné zomieranie v hospicoch v Českej republike a na Slovensku. Katarína 

Sedlárová, článek v Časopise Fórum sociální práce 1/2012 

13. Recenze: Petr Víšek a Ladislav Průša, Optimalizace sociálních služeb, VÚPSV vydalo 

jako 432. publikaci v roce 2012, ISBN 978-80-7416-099-8 http://www.vupsv.cz 

14. FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VYŽADUJE NOVOU ÚPRAVU (RECENZE) In Fórum 

sociální politiky, roč. 7, č.3/2013 str. 30-31, a také přetištěno in “Sociální služby roč, XV, 

srpen-září 2013 ISSN 1803-7348 Str. 52-54, 

http://www.vupsv.cz/
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15. Lektoroval hesla encyklopedie:  Domácí historie sociální práce do roku 1989, 

Mezinárodní sociální práce, Teorie společenské soudržnosti, Vytváření sítí podpory 

(síťování), In Oldřich Matoušek „Encyklopedie sociální práce“, PORTÁL Praha 32013 

16. ODBORNÝ POSUDEK NÁVRH KOMPLEXNÍHO ŘEŠENÍ SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ (nezávislé 
stanovisko) Na žádost náměstka ministra pro místní rozvoj (dopis čj. 26 822/2013-84 ze 

dne 17. 9. 2013) jsem vypracoval kritické stanovisko k navrhovanému materiálu 

„Strategie komplexního řešení sociálního bydlení“. 

 

 

Projekty a výzkumné zprávy: 

1. „The Administration of Social Security in Great Britain, with particular reference to the 

National Insurance Scheme”,  Geneva ILO 1960, 31 stran (jen pro vnitřní potřebu) 

2. Kádrové a personální útvary ve VJˇHGJ HŽ, studie, 1970 108 stran, 50 stran přílohy 

Projekt pro VHJ HŽ: ROZVOJ PÉČE O PRACOVNÍKY VE VHJ HŽ 1971-1974 (hlavní 

řešitel) 

3. 1. etapa „Topografie základních podnikových sociálních služeb ve VHJ HŽ,“ 1971, dílčí 

etapová zpráva 113 stran 144 příloh 

4. 2. etapa. „Demografická struktura a postoje dělníků v podnicích VHJ Hˇ, 1972, dílčí 

etapová zpráva 301 stra a 158 tabulek 

5. 3. etapa „Informační systém pro řízení sociálních procesů ve VHJ HŽ“, 1973, dílčí 

etapová zpráva 100 stran a 22 tabulek 

6. 4. etapa „Metodika bilancování péče o pracovníky v systému výročních zpráv 

personálních úseků VHJ HŽ“ 1974, dílčí etapová zpráva 80 stran, příloha (22 stran) a 50 

tabulek 

7. Organizovaná péče o pracovníky – závěrečná zpráva – 1975, 152 stran a 2 přílohy 

8. Informatórium o výsledcích výzkumu 1972-1974 pro REV a ČSVÚPSV, 54 stran 

Další dílčí výzkumné úkoly v 1971-1974 (sám) 

9. Projekt sledování důvodů fluktuace v podnicích VHJ HŽ, 1971, 20 stran a přílohy (jen pro 

vnitřní potřebu) 

10. Průzkum příčin fluktuace v Železárnách Bílá Cerkev u Rokycan, Praha, TEVUH 

(Technickoekonomický výzkumný ústav hutnictví), 1971, 98 stran 

11.  Soustava námětů na zvýšení přitažlivosti práce v Hutnictví železa, Praha,  TEVÚH, 1971, 

101 stran 

12. Projekt výzkumu organizované péče o pracovníky, 1971, 27 stran 

13. Projekt účelového demografického šetření sociální struktury dělníků podniků VHZ HŽ, 

1972, 15 stran a 2 přílohy 

14. Projekt výběrového sociologického šetření postojů dělníků k podnikové zdravotní a 

sociální činnosti a péči podniku o pracovníky (metodika výzkumu sociálního klimatu) 

1972,15 stran a 2 přílohy 
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15. Metodická doporučení pro periodické šetření sociálních aspektů fluktuace, studie pro 

Ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství, 1972, 29 stran a 3 přílohy  

16. Plánování sociální politiky v Hutnictví železa, Praha,  TEVÚH, 1972, 89 stran 

17. Sociální politika v hutnictví železa a její plánování, Praha, TEVÚH, 1972, 121 stran  

18. Rozbor sociální situace ve VHJ Hutní druhovýroby výzkum pro GŘ Hutní 

druhovýroby1973, 22 stran a 4 přílohy 

Projekt pro VÚPSV/TEVÚH: ORGANIZOVANÁ PODNIKOVÁ PÉČE O PRACOVNÍKY“  

1973-1975, (Hlavní řešitel) 

19. 1. etapa:  Přípravná studie a rešerše odborné literatury, 1973 dílčí etapová zpráva 219 

stran a příloha 48 stran 

20. 2. etapa:  Sociálně ekonomická analýza současného stavu ve vybraných podnicích HŽ, 

chemie a strojírenství“ dílčí etapová zpráva 1973, 282 stran, 30 tabulek 

21. 3. etapa Šetření názorů a postojů pracovníků k organizované péče o pracovníky podniků, 

1974, dílčí etapová zpráva 209 stran a 18 tabulek 

22. 4. etapa Sociální dimenze jednotlivých služeb péče o pracovníky, dílčí etapová zpráva 97 

stran 27 tabulek 

Další dílčí výzkumné úkoly v 1974-1976 (sám) 

23. „Informační systém pro řízení sociálních procesů“, Praha,  TEVÚH 1973, 122 stran 

24. „Podniková sociální politika hutních podniků v kapitalistických zemích Evropy (odborná 

analýza dostupné literatury), 1976, 17 stran a 4 příloha (60 stran) 

Projekt pro VHJ HŽ: ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

V HUTNICTVÍ ŽELEZA, TEVÚH 1974-1980 (Hlavní řešitel) 

25. 1. etapa. Bytová politika ve VHJ HŽ, 1974 72 stran příloha a 24 tabulek 

26. 2. etapa Rozvoj závodního stravování ve VHJ HŽ, 1975 78 stran 2 přílohy a 20 tabulek 

27. 3. etapa Závodní rekreace ve VHJ HŽ, 110 stran 4 statistické a metodické přílohy 

28. 4. etapa rozvoj závodního zdravotnictví ve VHJ HŽ, 1976, 69 stran a jedna příloha 

29. 5. etapa Sociální práce v hutním podniku 1977, 126 stran a 4 statistické přílohy 

30. 6. etapa Péče o občany se změněnou pracovní schopností ve VHJ HŽ, 1978, 87 stran  

31. 7. etapa Péče o mladé dělníky ve VHJ HŽ, 1977 48 stran a 9 tabulek 

32. 8. etapa Péče o společensky nepřizpůsobivé pracovníky ve VHJ HŽ, 1979, 132 stran a 

metodická příloha 

33. 9. etapa, Péče o mladé dělníky vyučené v podnicích VHJ HŽ, 1980 112 stran a příloha 

34. Rozvoj zdravotnických a sociálních služeb ve VHJ HŽ, 1980, závěrečná zpráva 57 stran 

Projekt pro REV/VÚPSV/TEVÚH „ZDOKONALENÍ ŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH PROCESŮ“, 

1976-1980  (Hlavní řešitel) 

35. studie 1. Informační potřeby při řízení péče o pracovníky, 1976, 86 stran a 48 stran příloh 

36. studie 2. stanovení ekonomického rozsahu péče o pracovníky, 1976 32 stran a 13 tabulek 

37. studie 3. Zásady tvorby normativů sociální vybavenosti podniků, 1976 35 stran 
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38. studie 4. Normativy materiálně technické vybavenosti péče o pracovníky ve VHJ HŽ, 

197828 stran 87 stran příloh (experimentální aplikace zásad na jedné VHJ) 

39. studie 5. Analýza obsahu podnikové péče o pracovníky (návrh metodiky 

mezipodnikového srovnávání) 1978, 29 stran a 33 tabulek 

40. studie 6. Informační systém pro rozvoj péče o pracující ve středním článku řízení, 1977, 

72 stran a metodická příloha 

41. studie 7. Modle informačního systému péče o pracovníky ve velkém hutním podniku (s 

VÚHŽ Ostrava), 1979, 62 stran a 5 příloh o 390 stránkách 

42. studie 8, Upřesnění metodiky tvorby normativů sociální vybavenosti pro 7. pětiletku, 

1979, 100 stran 

43. Zdokonalení řízení sociálních procesů – závěrečná zpráva, 1980 61 stran 

Další dílčí výzkumné úkoly v 1976-1980 (sám) 

44. Analýza vývoje fluktuace v 11 podnicích HŽ 1971-1975, 21 stran a statistická příloha 

45. Sociální aspekty fluktuace ve VHJ HŽ v roce 1976, 1977, 36 stran a statistická příloha 

46. Sociální aspekty fluktuace ve VHJ HŽ v roce 1977, 1978, 43 stran a statistická příloha 

47. Sociální aspekty fluktuace ve VHJ HŽ v letech 1976-1978, 1980, 58 stran a statistická 

příloha 

48. Úvodní projekt výzkumu norem a normativů sociální vybavenosti organizace a změření 

její efektivity, 1980, 28 stran 

49. Úvodní projekt: Prognózování personálního a sociálního rozvoje VHJ HŽ 1980 20 stran 

Projekt pro REV/VÚPSV/TEVÚH: „NORMY A NORMATIVY SOCIÁLNÍ 

VYBAVENOSTI“ 1977-1985 (Hlavní řešitel) 

50. Souhrnný materiál pro REV – metodika tvorby normativů sociální vybavenosti – 1977 41 

stran a 3 přílohy, jako podklad pro zařazení do státního výzkumu 

51. Díl I. Resortní, oborové a podnikové normy sociální vybavenosti organizací (metodika) 

1982, 124 stran 

52. Díl II. Resortní, oborové a podnikové normy sociální vybavenosti organizací (‚výsledky 

terénního výzkumu), 1983 110 stran 

53. Díl III. Model péče o pracovníky, 1983, 78 stran 

54. Díl IV. Normy a normativy sociální vybavenosti v závodním stravování a závodní 

rekreaci 1984, 103 stran 6 samostatných studií (celkem 250 stran) 

55. Závěrečná zpráva, 1984, 62 stran 

Projekt pro VHJ HŽ: „PROGNÓZA PERSONÁLNÍHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE VHJ 

HŽ“ 1982-1983 (Hlavní řešitel) 

56. Studie: Sociální souvislosti z´technického rozvoje HŽ, 1982, 78 stran 7 příloh (250 stran) 

57. studie Formulace stromu cílů personálního a sociálního rozvoje VHJ HŽ, 1983 107 stran 

Další dílčí výzkumné úkoly v 1980-1985 (sám) 

58. Pohyb pracovníků ve VHJ HŽ,´v roce 1981, 1982, 48 stran a příloha 
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59. Projekt tvorby koncepce personálního a sociálního rozvoje FMHTS, 1984, 12 stran (jen 

pro vnitřní potřebu FMHTS) 

60. Úvodní projekt výzkumu efektů sociálního rozvoje podnikových pracovních kolektivů 

v pracovním procesu, 1985, 36 stran 

61. Úvodní projekt resortní prověrky a analýzy stavu závodních pracovních kolektivů 

v resortu FMHTS 1985 12 stran (jen pro vnitřní potřebu FMHTS) 

Projekt pro REV/VÚPSV/TEVÚH: EFEKTY SOCIÁLNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍCH 

KOLEKTIVŮ, 1986- 1990 (Hlavní řešitel) 

62. studie 1. Vstupní teoretické úvahy, 1986, 191 stran 

63. studie 2. Syntéza výsledků sekundárních analýz sociologických výzkumů 1970-1985, 

1986 166 stran 

64. studie 3. Sekundární analýza k problematice sociálních předpokladů pracovních výkonů, 

1986 72 stran 

65. studie 4. Některé sociologické aspekty výdělku a výdělkových efektů – sekundární 

analýza. 1986 72 stran 

66. studie 5. Současné informační systémy a jejich využití pro hodnocení efektů sociálního 

rozvoje podnikových kolektivů, 1987, 90 stran 

Projekt VÚPSV: KONCEPSE DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ, 1988-1989 (Hlavní 

řešitel) 

67. studie 1. Teoretická a metodologická východiska, 1988 

68. studie 2. Prognóza sociální rozvoje společnosti, 1988 

69. studie 3. Sociální potřeby starých občanů, 1988 

70. studie 4. Zdravotně postižení, 1988 

71. studie 5. Ekonomická situace důchodců, 1989 

72. studie 6. Identifikace aktuálních sociálních problémů sociálního zabezpečení, září 1989 

Další dílčí výzkumné úkoly po 1985, do 1989(sám) 

73. Úvodní projekt metodiky tvorby modelu personálního řízení (jen pro vnitřní potřebu 

FMHTS) 1986. 18 stran a přílohy 

74. Projekt koncepce „Za rozvoj zdraví v resortu HTS“, návrh organizačního zabezpečení, 

návrh tezí hlavního projektu, návrh „Zásad programu zdraví FMHTS, 1986. Návrh zásad 

17 stran. 

75. Studie „Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“, 1986, 129 stran 

76. Studie „Závodní zdravotnictví FMHTS“, 1986, 101 stran 

77. Návrh referátu delegace HŽ na VII. světovou konferenci o bezpečnosti práce“, 

Stockholm, 1986, 65 stran 

78. 72. Návrh soustavy normativů sociální vybavenosti pro podniků VHJ Závody ťažkého 

strojárenstva, 1986, 95 stran 

79. Projekt koncepce „Za nový model personální práce v resortu FMHTS“ 1987, 18 stran (jen 

pro vnitřní potřebu), se stal východiskem pro resortní konferenci v Brně 1989. K tomu 
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podkladový materiál „ Usměrňování personálního rozvoje pracovních kolektivů“, 1987, 

20 stran 

80. Studie „Kolektivní smlouvy v nové roli“ pro FMPSV, 1987, 24 stran 

 

Granty a projekty po 1990: 

1. Chief consultant „Social reform in Albania“, „Developing the Social Insurance Institute“, 

„Social assistance institutional development at central, regional and local level”, “Health 

Insurance Act”, “Development of a training institution for the MOLSA”, “Employment 

and labor inspection legislation”,  1992- 1999, grant of World Bank 

2. Member of team „Social assistance in Lithuania“, „Social assistance institutional 

development at central level in Lithuania” , “SODRA social insurance agency 

restructuring“, project financed by EEC and World Bank , 1993-1995,  

3. spoluřešitel, „High-level seminars on needs and possibilities for pension reform” project 

World Bank Institute, 1993-1996 in Armenia, Georgia, Moldova, Ukraine, Belorussia 

Kazakhstan, and Uzbekistan  

4. Project manager, “Project for Social Insurance Bill and Social Insurance Bill for Iran”, 

World Bank, 1993-1994, Teheran 

5. Consultant “Development of a strategy for social protection development for Phare 

financing in Albania, Czech Republic, Slovakia, Slovenia and Lithuania”, project financed 

by European Economic Committee, 1993-1996 

6. Consultant „Identification of major health and social problems for USAID involvement”, 

project financed by USAID,  Armenia, 1994-1995 

7. Senior Advisor “Identification of social needs and progress made with WB financing”, 

and “Employment and labor inspection legislation" World Bank financed, Bulgaria, 1994-

1995 

8. Projekt CZ9304/WP2/03-03: Studie posuzování zdravotního stavu pro posudkovou službu 

sociálního zabezpečení MPSV ČR, 1997 

9. Senior advisor “Technical assistance to National Social Insurance Institute and MLSAF”, 

and  “Development of a training institution for the MOLSAF” financed by WB and EEC, 

1994-1999 

10. Konsultant “Právní a administrativní projekt na založení DDP Tatra Sympatia“, Bratislava 

2000 

11. “Social problems of Armenia”, Project commissioned by USAID/Armenia under Purchase 

order no.111-0-00-00-00009.01  

12. Konsultant „Improving collection of contributions for social insurance in Russia”, project 

managed by GVG and financed by ECC TACIS fund, 2000 

13. “Improving access to Social Protection in the Russian Federation” in  “Common Problems 

and Solutions”, commissioned by EU/GVG  as Outline for a Seminar in Penza (Russia) 

April 9 and 10, 2001. 

14. „Analýza vývojových trendů a potřeb územní distribuce služeb sociální intervence“, 

MPSV čís. GK MPSV-01-44/99 

15. “Strengthening of Institutional and Administrative Capacity for the Implementation of 

Acquis Communautaire”, Projekt EU CZ 9808.01 
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16. „Policy reform: broadening the tax base and increased capacity for contribution 

collection” in Governance of Social Security: Social Insurance, Medical Insurance and 

Pensions, CVG EU TACIS EDRUS 9605 

17. „Funkcie a kompetencie štátneho dozoru vo verejnoprávnych inštitúciách  a doplnkových 

dôchodkových poisťovniach“, štúdie pre MPSVR Slovenské republiky, financované IFC 

18. Project “Health care and financing, review of legal environment”, financovaný EU Phare 

Albania, 2002 

19. Consultant, “Development of a pension plan for European Human Rights Judges, project 

of the Council of Europe, 2002 

20. Senior Advisor “Draft bill on pensions for farmers”, project financed by WB. Moldova, 

2003 

21. „Analýza „chudinského prvku“ v systému státní sociální podpory a návrhy na převedení 

vybraných dávek státní sociální podpory do systému dávek sociální potřebnosti“, grant 

MPSV ČR, listopad 2003 

22. „The Role of Social Services in the Transformation Process – Legal Framework and 

Forms of Organisation”, národní zprávy za ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko, pro 

Institute for Social Work and Social Education, Frankfurt am Main, grant německé vlády, 

publikováno jako sborník v němčině, srpen 2003 

23. „Tvorba a uplatnění práva v kontextu společenských proměn a přípravy na vstup do EU“, 

grant v rámci výzkumu Programu výzkumu pro státní správu „Moderní společnost a její 

proměny“ (ZVZ MS2), listopad 2003 

24. „Indikátory výkonnosti České správy sociálního zabezpečení“, grant MPSV ČR, srpen 

2003 – únor 2004. Studie navrhuje a zdůvodňuje soubor indikátorů pro pravidelné 

sledování efektivnosti ČSSZ ministerstvem práce a sociálních věcí. 

25. Consultant, “Unification of contribution and tax collection in Rumania”, ECC Phare 

financed, project managed by GVG, Germany, 2007 

26. “Czech expert in TRESS-EU Network”, coordinated by  University of Gent, 2005-2008 

27. „Analýza nových forem pomoci v hmotné nouzi v systému sociální péče“, grant MPSV 

ČR, leden 2004 

28.  „Garance penzijního připojištění“, grant MPSV ČR, Studie navrhuje a zdůvodňuje změny 

v zákoně a praxi sledování činnosti penzijních fondů s cílem zvýšit garance jejich 

solventnosti pro pojištěnce. 2004 

29. „The evolving structure of collective bargaining in Europe (1990-2003), National report – 

Czech Republic“, pro EU Project „The evolving structure of collective bargaining. A 

comparative analysis based on national reports in the countries of the European Union", 

vedený Universitou ve Florencii, studie vypracovaná v lednu a účast na konference 
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