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PREZENTACE

Výzkumný tým z celé Evropy analyzoval v uplynulých 
dvou letech 602 kolektivních smluv. Zjištění této 

analýzy budou prezentovány 25. února během online 
konference “Srovnání obsahu kolektivních smluv v 
odvětví průmyslu, stavebnictví, obchodu a veřejné 
správy v EU”. Kromě panelové diskuse a možnosti klást 
otázky zveme účastníky zapojit se do diskuse zaměřené 
přímo na situaci v Polsku, Česku, Slovensku a Maďarsku. 
Samostatné diskuze budou také i o situaci v Itálii, 
Španělsku a Nizozemsku.                                                       

Témata konference:                                   

aKolektivní vyjednávání: nástroj proti chudobě?                                                                                                                  
aZajímá Vás kolik vydělávají Vaši kolegové jinde?                                                                                                              
aPotřebujeme evropskou a globální transparentnost v 
kolektivních smlouvách?                                                                
aMají kolektivní smlouvy regulovat práci z domova?                                                                                                              
aMohou moderní technologie a automatizace pomoci 
při sběru velkého množství kolektivních smluv do jedné 
společné databáze?         
                                                                                                                               
Zapojte se do online konference o kolektivních 
smlouvách v EU, kde se seznámíte s experty na téma 
kolektivních smluv a dozvíte se více! 

Registrujte se zde: https://wageindicator.org/
Wageindicatorfoundation/events/colbar-final-
conference-25february-2021

Janna Besamusca je socioložka věnující se následujícím 
výzkumným tématům: dopady mateřství na účast žen 
na trhu práce a mzdy, nedeklarovaná práce, kolektivní 
vyjednávání a sociální dialog. Působí jako post-doc 
výzkumnice na Univerzitě v Amsterdamu. Její prezentace 
“Mzdy v kolektivních smlouvách? Budete překvapeni!” 
slibuje zajímavé zjištění. 

Armanda Cetrulo působí na Scuola Superiore Sant’Anna 
v Pise v Itálii. Věnuje se regulaci práce z domova v 
italských kolektivních smlouvách. Zkoumá i jiné ustanovení 
týkající se pracovních podmínek, mezd, bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, rizika sociálního vyloučení 
a jiných aspektů ve vztahu mezi zaměstnavatelem a 
zaměstnanci.

POZVÁNÍ  

14.00 - 14.30 Vstup na online akci - neformální úvodní diskuse, nové 
projekty

Video snímek z COLBAR projektu14.30 - 14.36 

Janna
Besamusca

14.40 - 14.47

Armanda
Centrulo

14.50 - 15.20

SAMOSTATNÉ ONLINE MÍSTNOSTI

ITÁLIE



Matteo Rinaldini je docentem ekonomické sociologie a 
komunikace na Katedře ekonomie Univerzity v Modeně a 
Reggio Emilia. Je také členem vědecké komise Nadace 
Sabattini.

Matteo
Rinaldini

14.50 - 15.20

Gabriele Medas je hlavním analytikem globální 
databáze kolektivních smluv v nizozemské nadaci 
WageIndicator. Koordinuje sběr a analýzu kolektivních 
smluv v rámci projektu COLBAR-EUROPE.

Gabriele
Medas

14.50 - 15.20

ŠPANĚLSKO

Carles Català Pinyol je právníkem v španělské odborové 
organizaci Comisiones Obreras CCOO a Katalánské 
odborové konfederace od roku 1994. Je také členem 
různých Evropských komisí sociálního dialogu v oblasti 
zaměstnávání přes agentury dočasného přidělení, v 
bankovnictví, v obchodě a cestovním ruchu.

Carles Català
Pinyol

14.50 - 15.20

Eloisa Betti působí jako profesorka historie práce na 
Univerzitě v Boloni (Itálie). Je členkou Italské společnosti 
pro historii práce (SISLAV) a jednou z koordinátorů 
pracovní skupiny feministické historie práce v rámci 
Evropské sítě historie práce. Je výzkumnou ředitelkou 
historických archivů UDI v Bologni kde koordinuje 
projekt “Gender, práce a technická kultura” a projekt 
“Experiment zaměřený na násilí a obtěžování ve světě 
práce”, financovaný Mezinárodní organizací práce (ILO).

Eloisa
Beti

14.50 - 15.20

VISEGRÁDSKÉ ZEMĚ

Gábor Szüdi získal doktorát na Ekonomické univerzitě v 
Bratislavě. Momentálně pracuje jako výzkumný pracovník 
v Středoevropském institutu pro výzkum práce (CELSI) v 
Bratislavě. Spolupracuje na mezinárodních výzkumných 
projektech, např. COLBAR-EUROPE, zaměřených na 
inovativní přístupy k politikám trhu práce. Během online 
konference nabídne autor odpověď na otázku: Kolektivní 
smlouvy ve visegrádských zemích - stejný záměr nebo 
odlišné cesty?

Gábor
Szüdi

14.50 - 15.20

Účastníci panelové diskuse                                                                                                                                                              
Maďarsko: Gábor Kártyás, expert na pracovní právo, Katolická univerzita P. Pazmánya                                                                      
Česká rep.: Alena Paukrtová, odbornice OS KOVO na kolektivní vyjednávání                                                                                      
Polsko: Danuta Wojdat, odbornice na kolektivní vyjednávání                                                                                                           
Slovensko: Monika Benedeková, viceprezidentka a hlavní vyjednavačka OZ KOVO                                                                        
Tlumočení panelové diskuse bude zajištěno do maďarštiny, polštiny a slovenštiny.

Moderátorka v italské online místnosti, působí jako 
novinárka v nadácii Wageindicator

Valeria
Tonella

14.50 - 15.20



Niels Jansen působí od roku 2012 na Fakultě práva 
Amsterdamské univerzity v Nizozemsku. Spolupracuje 
také s univerzitním institutem pro výzkum práce AIAS. 
Předtím působil jako právník v oblasti pracovního 
práva, přes 8 let se věnoval kolektivnímu pracovnímu 
právu. Na univerzitě přednáší v oblasti kolektivního 
pracovního práva a na toto téma i publikuje. Během 
online konference zodpoví otázku proč jsou nizozemské 
kolektivní smlouvy specifické.

Niels
Jansen

14.50 - 15.20

Kea Tijdens je výzkumnou ředitelkou holandské nadace 
WageIndicator a dlouholetou profesorkou na Univerzitě 
v Amsterdamu. Na online konferenci představí kolektivní 
smlouvy ve čtyřech odvětvích: průmyslová výroba, 
stavebnictví, obchod a veřejná správa. Pozornost 
zaměří i na agendu kolektivního vyjednávání a úlohu 
mezinárodních kolektivních smluv v nadnárodních 
korporacích.

Kea
Tijdens

15.25 - 15.35

PANELOVÁ DISKUSE

Moderátorka: Stephanie Steinmetz, docentka sociální 
stratifikace na Univerzitě v Lausanne, Švýcarsko a 
výzkumná spolupracovnice na Univerzitě v Amsterdamu 
kde spolupracuje s nadací WageIndicator.

Stephanie
Steinmetz

15.35 - 15. 55

Vývojář databáze kolektivních smluv holandské nadace 
WageIndicator

Huub
Bouma

16.00 - 17.05

Stefano Ceccon získal doktorát v strojovém učení. 
Věnuje se následujícím výzkumným tématům: strojové 
učení, probabilistické grafické modely, hloubkové učení. 
Specializuje se také na žurnalistiku dat a data týkající se 
financí a zdraví.

Stefano
Ceccon

16.00 - 17.05

VOLNÁ DISKUZE O STROJOVÉM UČENÍ A ZÍSKÁVÁNÍ DAT MODERNÍMI TECHNOLOGIEMI PRO DATABÁZI KOLEK-
TIVNÍCH SMLUV V 48 JAZYCÍCH

NIZOZEMÍ

Moderátorka panelové diskuse ve visegradské skupině: 
Marta Kahancová, zakladatelka a výkonná ředitelka 
Středoevropského institutu pro výzkum práce (CELSI), 
Bratislava, Slovensko

Marta
Kahancová

14.50 - 15.20

15.55 - 16.00 Video snímek: strojové učení a kolektivní smlouvy


