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Autorka v diplomové práci popisuje problematiku pracovní neschopnosti jako 

faktor, který ovlivňuje fungování každé organizace a jejího dopadu na ekonomiku. Dále 

zkoumá pracovní absenci z legislativního pohledu, popisuje její příčiny, ale také se 

zaobírá jejím vlivem na psychosociální oblast jedince. Aktuálně zasazuje problematiku 

pracovní absence do kontextů finanční krize. První část práce je věnována systému 

sociálního zabezpečení, autorka se také pokusila porovnat sociální politiky s některými 

vybranými státy v Evropě.  

 

Téma diplomové práce je relevantní pro studovaný obor. Práce je rozčleněna do 

šesti tematických kapitol a je doplněna jedenácti přílohami. Rozsahem splňuje nároky 

dané na magisterskou práci. Formální stránka magisterské práce je v pořádku. V soupisu 

bibliografické citace je celkem uvedeno 30 zdrojů, z toho 8 cizojazyčných, v bibliografii 

poté 30 zdrojů.  

 

V úvodu práce autorka seznamuje čtenáře s hlavním cílem, a to „...shrnout a 

představit problematiku pracovní absence, vymezit pojmy s touto problematikou úzce 

spojené a definovat její původ i následky. Autorka v úvodu nezmiňuje práci s použitou 

literaturou, ani motivaci pro vybrání tohoto tématu.  

 

V první kapitole se autorka věnuje sociálnímu zabezpečení v ČR a jejímu členění. 

Zde bych navrhovala využít například různých grafických přehledů tak, aby byla členění 

naznačena i vizuálně (například www.pravodoskol.cz) pro lepší názornost. V navazující 

subkapitole autorka popisuje sociální zabezpečení například v Itálii, v Německu, 

v Dánsku, Finsku, Norsku, Švédsku a ve Velké Británii a porovnává jejich struktury. I zde 

bych pro přehlednost doporučovala krátkou shrnující tabulku porovnávající jednotlivé 

země. Stejný postup bych zvolila i pro kapitolu 2.2 Peněžité dávky v nemoci a mateřství 

ve vybraných státech. Dále v celé kapitole 1.4 věnované Reformě systému 

nemocenského zabezpečení není citován žádný zdroj.  

 



Velmi se mi líbí kapitola 3 Neoprávněná pracovní absence, kdy autorka nabízí 

ucelený přehled na tuto oblast. Věnuje se jak legislativní stránkou, tak i osobností 

(neochota pracovat, problematika volného času, atd.). Autorka také text „okořeňuje“ 

zajímavými informacemi, které jsou ovšem relevantní (například pracovní neschopnost 

v důsledku sportovních utkání v anglicky hovořících zemí).  

 

Autorka se v textu věnuje i novým pojmům jako je například prezentismus, 

employee assistance a absence management, popisuje problematiku v kontextu celé 

firmy a jejího života. Zmiňuje zajímavé projekty z praxe typu Zdravá a Dny zdraví.  

 

Celá práce nabízí komplexní pohled na problematiku pracovní absence a je zde 

patrné, že autorka vybranému tématu rozumí. Jediné moje doporučení v návaznosti na 

stanovené cíle je tvorba klíčových pojmů týkající se především první části práce a jejich 

vysvětlení (například sociální politika, podpůrčí a čekací doba, hmotná nouze, redukční 

hranice, apod.).  

 

Práce je promyšleně strukturovaná, velmi aktuální a přináší zajímavé informace. 

Proto práci hodnotím jako velmi přínosnou a podle mého názoru byly stanovené cíle 

naplněny. 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě.  
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