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Posudek vedoucí diplomové práce 

 

„Pracovní absence“ – Michaela Zahradníková 

 

Předložená diplomová práci je věnována problematice pracovní absence. Jedná se o 

ojedinělé téma diplomové práce, které je často diskutované na odborné úrovni i 

v praxi, avšak odborná literatura mu příliš mnoho pozornosti nevěnuje.  

 

Za cíl své diplomové práce si Michaela Zahradníková stanovila shrnout a představit 

problematiku pracovní absence, vymezit související pojmy a rovněž příčiny a 

následky pracovní absence. 

 

Soupis bibliografických citací předložené diplomové práce obsahuje celkem 30 

položek včetně internetových zdrojů, z toho 8 cizojazyčných zdrojů. Rozsáhlejší 

soupis bibliografie obsahuje v rozporu s formálními nároky i tituly uvedené v Soupisu 

bibliografických citací. Součástí práce jsou tematicky relevantní přílohy. 

 

Práci Michaela Zahradníková logicky strukturovala do šesti tematických kapitol. 

V první z nich vymezuje pracovní absenci a příslušnou legislativu. V následujících 

dvou kapitolách se zaměřuje na oprávněnou pracovní absenci – na peněžité dávky 

v nemoci a mateřství v ČR a ve vybraných státech Evropy a na osobní překážky 

v práci na straně zaměstnance a na neoprávněnou pracovní absenci – neochotu 

pracovat, potřebu volného času, podmínky pracovního prostředí, psychosociální 

faktory a v závěru podkapitoly na důsledky vysoké pracovní absence. Navazující 

čtvrtá kapitola postihuje ekonomické dopady pracovní absence, a to do veřejných 

financí, na zaměstnavatele a zaměstnance. Tzv. prezentismus – působení na 

pracovišti se zdravotními a jinými komplikacemi – je obsahem páté kapitoly. V 

závěrečné tematické kapitole zaměřila Michaela Zahradníková pozornost na možnosti 



snižování pracovní absence a nemocnosti. Zabývá se legislativními a sankčními 

opatřeními a tzv. absence managementem. 

 

Vzhledem k již zmíněné skutečnosti, že se jedná o významné a přitom v odborné 

literatuře nedostatečně rozpracované téma (o čemž svědčí i charakter zdrojů v této 

práci), považuji takto komplexně zpracovanou problematiku pracovní absence za 

přínosnou. Z obsahového hlediska považuji práci za zdařilou, může být k tématu 

vhodným zdrojem. Práce je zpracována s pečlivostí. K formální stránce práce 

zásadní připomínky nemám, pouze poukazuji na již zmíněný nedostatek týkající se 

Bibliografie. 

 

Předloženou diplomovou práci Michaely Zahradníkové doporučuji k přijetí k obhajobě.  
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