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Abstrakt 

Cílem předkládané disertační práce je poskytnout čtenáři co 

nejkomplexnější pohled na problematiku nemocnosti a úrazovosti 

pracovníků ve vztahu k docházce do zaměstnání. Práce se zabývá jak 

pracovní absencí nemocného jedince, tj. pracovní neschopností, tak 

prezentismem, tedy výkonem výdělečné činnosti navzdory akutně 

zhoršenému zdravotnímu stavu. Vzhledem k odlišnému charakteru 

a stupni poznání sledovaných jevů je každému z nich věnována rozdílná 

míra pozornosti.  

Problematika pracovní neschopnosti je rozpracována šířeji. Vývoj 

hodnot ukazatelů tohoto jevu je zasazen do kontextu administrativně 

právních změn, ke kterým v České republice od počátku 90. let došlo, 

a na základě individuálních anonymizovaných dat jsou dále zjišťovány 

podmíněnosti výskytu pracovní neschopnosti. V části týkající se 

prezentismu práce seznamuje čtenáře se základními poznatky, které 

byly o tomto způsobu řešení zdravotní indispozice dosud publikovány. 

Pozornost je věnována rovněž vzájemnému srovnání pracovní 

neschopnosti a prezentismu, a to jak na základě teoretických znalostí, 

tak empirických poznatků. V závěru práce je sledována úroveň absence 

a prezence nemocných pracovníků v zaměstnání v České republice 

v roce 2009 a vliv vybraných demografických a socioekonomických 

faktorů na výskyt obou jevů. 
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Abstract 

The aim of this doctoral thesis is to provide the readers with as 

comprehensive view of the issue of sickness and accident rate of 

workers in relation to work attendance as possible. The dissertation 

deals with both absenteeism of sick individuals, i.e. the incapacity for 

work due to disease or injury, and presenteeism, that is the performance 

of gainful employment despite acutely impaired health condition. Due 

to the different nature and level of knowledge of the examined 

phenomena, each of them is devoted a different level of attention.  

The issue of the incapacity for work due to disease or injury is 

analyzed in more detail. Development of the parametric values is set in 

the context of administration and legal changes, which have occurred 

in the Czech Republic since the early 1990s, and conditionality of the 

occurrence of the incapacity for work due to disease or injury are further 

investigated based on individual anonymized data. In the part dealing 

with presenteeism, the dissertation introduces the readers to the basic 

findings that have been published so far about this type of addressing 

health incapacitation. Attention is also paid to the mutual comparison 

of the incapacity for work due to disease or injury and presenteeism, 

both on the basis of theoretical and empirical knowledge. In conclusion 

of the thesis, the level of absence and presence of sick employees at 

work is observed in the Czech Republic in 2009, as well as the influence 

of selected demographic and socioeconomic factors on the occurrence 

of both phenomena.   
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Úvod 

Pracovní neschopnost a prezentismus je možné pokládat za dvě 

alternativy chování nemocného jedince ve vztahu k docházce do 

zaměstnání. Pracovník, jehož zdravotní stav je aktuálně zhoršen 

výskytem nemoci či úrazu, se na základě řady okolností rozhoduje, zda 

bude ve výkonu výdělečné činnosti pokračovat, či ji dočasně přeruší. 

Dochází-li do svého zaměstnání, ačkoliv by raději zůstal doma a léčil 

se, nazývá se tento jev prezentismem (např. Aronsson et al., 2000; Dew 

et al., 2005), přeruší-li výkon výdělečné činnosti za účelem léčby, jedná 

se o pracovní neschopnost (zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění). Míra dosavadního poznání a pozornosti věnovaná oběma 

jevům se výrazně liší; zatímco ke sledování vývoje pracovní 

neschopnosti a vytváření teorií o tomto jevu docházelo již od 70. let 20. 

století, zájem o prezentismus začal, a to ve velmi omezené míře, až na 

konci 90. let 20. století. 

 Oba způsoby chování mají vliv na řadu oblastí společenského života. 

Z ekonomického hlediska vedou ke snížení koupěschopnosti 

pracovníků v důsledku nižších příjmů, snížení produktivity práce 

a následnému poklesu hrubého domácího produktu (Klesla, 2010). 

V případě pracovní neschopnosti jedinec přidanou hodnotu nevytváří 

vůbec, v případě prezentismu sice určitou práci odvádí, ale jeho 

výkonnost je v důsledku horšího zdravotního stavu snížená; při stálém 

platovém ohodnocení tak pracovník vyprodukuje méně než obvykle, 

čímž zaměstnavateli vznikají tzv. nepřímé náklady (Hemp, 2004). Při 

výše popsaném snižování příjmů do státního rozpočtu současně dochází 

ke zvyšování výdajů ve zdravotnickém a sociálním sektoru. Tyto 

výdaje vznikají v souvislosti s léčbou nemocných pacientů, 

financováním kompenzace ušlé mzdy z výdělečné činnosti v době 

pracovní neschopnosti, popř. dalšími nepřímými dopady obou 
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sledovaných jevů (např. podpora v nezaměstnanosti při ztrátě 

zaměstnání).  

Důsledky obou jevů nejsou pouze finanční povahy, ale projevují se 

rovněž v oblasti sociální či zdravotní. Nemocný jedinec, ať již pracující 

nebo absentující, je ohrožen ztrátou sociálních kontaktů a horším 

uplatněním na trhu práce. Častá či dlouhodobá pracovní absence ze 

zdravotních důvodů může vést až ke ztrátě pracovních návyků, 

opakované vykonávání práce navzdory nemoci může následně zhoršit 

celkový zdravotní stav jedince. Z pohledu zaměstnavatele vyžaduje 

výskyt obou jevů vhodné manažerské zásahy – provedení práce za 

absentujícího nebo prezentujícího jedince s nižší výkonností je třeba 

zajistit přijetím dočasných organizačních změn (Kivimäki et al., 2005).  

Pracovní neschopnost a prezentismus jsou jevy, jejichž výskyt do 

určité míry vyjadřuje úroveň zdravotního stavu dané populace. Dříve 

byla tímto ukazatelem výhradně úroveň pracovní neschopnosti. Poté co 

začalo docházet k výraznějším změnám chování nemocných jedinců ve 

vztahu k jejich docházce do zaměstnání a prezentismus se stal nedílnou 

součástí pracovního života části osob, přestala úroveň pracovní 

neschopnosti věrohodně odrážet zdravotní stav populace, neboť při 

stejné úrovni zdravotního stavu četnost jejího výskytu klesala (Caverley 

et al., 2007).  

Z výše uvedených důvodů je vhodné věnovat pozornost vývoji 

a trendům obou sledovaných jevů a přijmout vhodnou strategii pro 

jejich ovlivňování a prevenci. Základem této strategie by mělo být 

nezaujaté vnímání obou problematik, které bude vycházet ze 

zhodnocení jejich příčin a důsledků. Předkládaná práce by mohla 

přispět k diskusi na toto téma, popř. tuto diskusi nově otevřít. 

Cíle práce 

Cílem předkládané práce bylo analyzovat pracovní neschopnost 

a prezentismus v České republice od počátku 90. let. Vzhledem 
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k odlišnému charakteru obou sledovaných jevů a rozdílnému stupni 

poznání jim byla věnována různá míra pozornosti. Institut pracovní 

neschopnosti má dlouhodobý legislativní základ, který jej přesně 

vymezuje a umožňuje tak nejen statistickou evidenci jeho výskytu, ale 

rovněž dalších souvisejících skutečností (např. počet kontrol 

práceneschopných osob). Prezentismus je naopak relativně novým 

jevem, který není zcela přesně definován a v jeho určení je ponechána 

značná míra subjektivity. 

 Problematice pracovní neschopnosti je v předkládané práci 

věnována větší pozornost a je představena z více úhlů pohledu. Hlavním 

záměrem práce bylo popsat její vývoj v České republice v čase, 

s ohledem na odlišnosti dané pohlavně věkovou a zejména regionální 

strukturou; zasadit vývoj pracovní neschopnosti do určitého 

legislativního rámce a nastínit možnosti ovlivňování její úrovně. Cílem 

bylo rovněž analyzovat podmíněnosti jejího výskytu, a to na základě 

individuálních anonymizovaných dat pocházejících z Výběrového 

šetření pracovních sil.   

Výše popsaný hlavní záměr byl v průběhu zpracovávání práce 

rozšířen o opačný pohled na problematiku zdravotního stavu 

pracovníků ve vztahu k jejich docházce do zaměstnání, a to 

o přítomnost nemocných pracovníků v zaměstnání, tzv. prezentismus. 

Práce seznamuje čtenáře s tímto v České republice nepříliš známým 

jevem a se základními poznatky, které byly na základě zahraničních 

studií dosud publikovány. Na základě dat pocházejících z Evropského 

výzkumu pracovních podmínek byla provedena analýza vlivu vnějších 

faktorů na úroveň prezentismu a pracovní neschopnosti v České 

republice a jejich vzájemné srovnání. Hodnoty naměřené v České 

republice byly dále porovnány s ostatními státy Evropské unie. 

Předkládaná dizertační práce poskytuje informace o vývoji pracovní 

neschopnosti v České republice a její regionální diferenciaci po roce 

1990. Umožňuje tak zhodnotit důsledek přijatých opatření a nepřímo 
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také vliv určitých regionálních charakteristik na úroveň sledovaného 

jevu. Může sloužit rovněž jako jeden z podkladů při hodnocení 

aplikování zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který 

nabyl účinnosti dne 1. 1. 2009, a s ním souvisejících změn zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. 

Představení prezentismu, jakožto nového pohledu na problematiku 

nemocnosti pracovníků ve vztahu k jejich docházce do zaměstnání, 

dává možnost českému čtenáři oprostit se od převládajícího vnímání 

pracovní neschopnosti jako způsobu pro zneužívání dávek 

nemocenského pojištění a zdůrazňuje vliv zdravotního stavu na výskyt 

obou jevů. 

Analýza pracovní neschopnosti a prezentismu, včetně představení 

obou těchto institutů, dosavadních zjištění a jejich vzájemného srovnání 

na teoretickém i empirickém základě může přispět k diskusi v otázce 

nastavení systému sociálního zabezpečení v České republice, zejména 

efektivitě dalšího snižování dávek poskytovaných v nemoci.  

Práce může být přínosem rovněž při hledání vhodné strategie pro 

ovlivňování a prevenci výskytu obou sledovaných jevů, jejímž 

základem by měl být komplexní, nezaujatý pohled na obě studované 

problematiky, aby nedocházelo ke zkresleným a jednostranným 

závěrům. 

Metodologie a zdroje dat 

Datovým podkladem pro předkládanou práci byla celostátní evidence 

pracovní neschopnosti z let 1990 až 2010, kterou v České republice 

provádí Český statistický úřad a Česká správa sociálního zabezpečení.  

Tyto agregované údaje byly dále doplněny anonymizovanými 

individuálními daty pocházejícími z Výběrového šetření pracovních sil 

z let 2002 až 2008, které je rovněž zajišťováno Českým statistickým 

úřadem.  
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Informace o výskytu prezentismu v České republice a ostatních 

státech Evropské unie byly ve formě anonymizovaných individuálních 

dat získány výlučně z mezinárodního výběrového šetření – Evropského 

výzkumu pracovních podmínek z roku 2010. Toto šetření realizuje 

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek a jeho 

součástí jsou rovněž údaje o výskytu pracovní absence ze zdravotních 

důvodů.  

Agregované údaje pocházející z celostátní evidence, a to téměř 

výlučně data Českého statistického úřadu z publikace „Pracovní 

neschopnost pro nemoc a úraz“, byly použity v částech práce věnujících 

se vývoji pracovní neschopnosti v České republice a jejím regionálním 

odlišnostem. Regionální diferenciace základních ukazatelů pracovní 

neschopnosti, tj. počtu případů přepočtených na 100 nemocensky 

pojištěných osob, průměrné doby trvání jednoho případu a průměrného 

procenta pracovní neschopnosti, které udává průměrný podíl osob 

denně nepřítomných v zaměstnání z důvodu pracovní neschopnosti, 

byla analyzována využitím jednorozměrných i vícerozměrných 

statistických metod.  

Na základě individuálních anonymizovaných dat z Výběrového 

šetření pracovních sil byla provedena analýza vlivu vnějších faktorů na 

výskyt pracovní neschopnosti v České republice. Podmíněnosti výskytu 

a celkové úrovně absence a prezence nemocných pracovníků 

v zaměstnání byly dále analogicky zjišťovány na základě 

individuálních dat pocházejících z Evropského výzkumu pracovních 

podmínek. Výše popsané bylo realizováno metodou binární logistické 

regrese, jejímuž provedení předcházelo vytvoření dvourozměrných 

tabulek četností. Úroveň obou sledovaných jevů byla následně 

srovnána s ostatními státy Evropské unie. 
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Hlavní výsledky 

Vývoj pracovní neschopnosti v České republice v letech 1990 až 2010, 

sledovaný na základě celostátní evidence, je možné rozdělit do dvou 

etap. Do roku 2003 se úroveň pracovní neschopnosti, měřená 

průměrným procentem pracovní neschopnosti, zvyšovala, poté začala 

pod vlivem legislativních změn klesat.  

Z hlediska regionálního rozložení byla vyšší úroveň pracovní 

neschopnosti zjištěna na Moravě, ve srovnání s Čechami, přičemž 

v pohraničí dosahovala zpravidla vyšších hodnot než ve vnitrozemí.  Ve 

vývoji regionální diferenciace převažovaly divergenční tendence, které 

ještě zesílily po roce 2008 v souvislosti s přijetím nového zákona 

o nemocenském pojištění, který mj. snižoval finanční kompenzaci ušlé 

mzdy (Michálková, 2010); vliv měla patrně také finanční krize, jež 

propukla v Evropě na podzim roku 2008. 

Analýza podmíněností výskytu pracovní neschopnosti a prezentismu 

v České republice provedená na základě individuálních 

anonymizovaných dat v převážné většině potvrdila hypotézy stanovené 

na základě zahraničních výzkumů. Bylo zjištěno, že velká část 

demografických a socioekonomických proměnných, stejně tak jako 

proměnných souvisejících s výkonem výdělečné činnosti, měla na oba 

sledované jevy stejný vliv. Častější výskyt pracovní neschopnosti 

i prezentismu byl zjištěn např. u žen, osob s nižším stupněm vzdělání či 

osob méně spokojených v zaměstnání. Jednoznačně byl prokázán vliv 

zdravotního stavu pracovníků; u osob hodnotících svůj zdravotní stav 

pozitivně se oba sledované jevy vyskytly méně často a zároveň trvaly 

kratší dobu. Rozdílně naopak působil např. věk pracovníků či jejich 

postavení na pracovním trhu. Pracovní neschopnost úměrně s věkem 

narůstala, zatímco prezentismus klesal; podnikatelé, ve srovnání se 

zaměstnanci, byli méně často nepřítomni v zaměstnání ze zdravotních 

důvodů a zároveň více pracovali navzdory nemoci.  
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Pro vztah mezi pracovní neschopností a prezentismem byla 

charakteristická přímá závislost – osoby, které absentovaly 

v zaměstnání ze zdravotních důvodů, byly tytéž, které pracovaly v době 

nemoci.  

Závěr 

Pracovní neschopnost a prezentismus jsou dvěma alternativami chování 

nemocného jedince ve vztahu k docházce do zaměstnání. Předkládaná 

dizertační práce potvrdila, že oba sledované jevy jsou ovlivňovány 

nejen týmiž faktory, ale z velké části rovněž stejným způsobem. Mezi 

oběma jevy byla zároveň zjištěna pozitivní korelace, tj., že značná část 

pracovníků, kteří využili institut pracovní neschopnosti, byla zároveň 

přítomna v zaměstnání v době nemoci. Totéž platilo z hlediska doby 

trvání obou sledovaných jevů. 

Závěry provedené analýzy podporují hypotézu o tom, že hlavním 

hybatelem výskytu obou jevů je zdravotní stav. Ve společnosti se 

nacházejí osoby či skupiny osob, které se vyznačují vyšší nemocností, 

a které následně častěji než jiní volí mezi prezencí a absencí 

v zaměstnání v době nemoci. Těmito skupinami jsou zpravidla jedinci 

s nižším vzděláním a nižšími příjmy, kteří se více vystavují, či jsou 

vystaveni, rizikovým faktorům (více kouří, pijí alkohol, atd.) a pracují 

v horších podmínkách. V důsledku těchto faktorů se vyznačují horším 

zdravotním stavem, což je patrně příčinou vyšší úrovně pracovní 

neschopnosti. Tito jedinci jsou zároveň snáze nahraditelní, mají menší 

jistotu zaměstnání a nižší finanční rezervy, což ve spojení s horším 

zdravotním stavem, tj. vyšší nemocností, vede k tomu, že ve vyšší míře 

docházejí do zaměstnání i v době, kdy jsou nemocní (Gobyová, 2011). 

Obecně přijímaný předpoklad, že osoby s nižším sociálním statusem, 

u nichž byla na základě statistické evidence prokázána vyšší úroveň 

pracovní neschopnosti, setrvávají v pracovní neschopnosti pouze 

fiktivně, s cílem zneužít nemocenské dávky, není možné na základě 
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výše uvedeného potvrdit. Při platnosti této hypotézy by úroveň 

prezentismu sociálně slabších osob v zaměstnání v době jejich nemoci 

byla nízká, což se neprokázalo.  

Na základě výše uvedeného je patrné, že problematikou pracovní 

neschopnosti není možné se zabývat izolovaně od problematiky 

prezentismu. Namísto pokračujícího omezování dávek, které sice 

snižují pracovní absenci a tím, možná jen zdánlivě, šetří peníze ve 

státním rozpočtu, by bylo vhodné zaměřit se komplexně na otázku 

zdravotního stavu pracovníků, a to formou vhodných preventivních 

programů podporujících zdravý životní styl. Zatímco dobrý zdravotní 

stav populace znamená, dříve nebo později, nízkou úroveň pracovní 

neschopnosti, opačně toto neplatí. Nízká úroveň pracovní neschopnosti 

může buď znamenat dobrý zdravotní stav populace, nebo špatný 

zdravotní stav populace s vysokou úrovní prezentismu. 

Introduction  

The incapacity for work due to disease or injury and presenteeism can 

be considered two alternative modes of behavior of a sick or injured 

individual in relation to work attendance. A worker, whose health 

condition is currently impaired due to disease or injury, makes a 

decision on the basis of a number of circumstances whether to carry on 

in gainful employment or whether to interrupt it temporarily. If he keeps 

going to his work, even though he would rather stay at home and be 

treated, this phenomenon is called presenteeism (e.g. Aronsson et al., 

2000; Dew et al., 2005), if he interrupts his gainful employment in order 

to be treated, it is the incapacity for work due to disease or injury (Act 

No. 187/2006 Coll., on sickness insurance). The level of existing 

knowledge and attention paid to both phenomena significantly differ; 

while the development of the incapacity for work due to disease or 

injury has been observed and theories about this phenomenon has been 
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created since the 1970s, the interest in presenteeism arose, even though 

in a very limited way, only in the late 1990s.     

 Both modes of behavior affect many areas of social life. From an 

economic point of view, they lead to the reduction in the purchasing 

power of workers due to lower income, decrease in work productivity 

and the consequent decline in gross domestic product (Klesla, 2010). In 

the event of the incapacity for work, an individual does not create any 

added value at all, in the event of presenteeism, he performs some work, 

but his performance is lower due to his poorer health; at the constant 

level of remuneration, the worker produces less than usual so that the 

employer incurs the so-called indirect costs (Hemp, 2004). 

Simultaneously to the above-described reduction in revenues to the 

state budget, there is an increase in the expenditure in health and social 

sectors. The expenses are incurred in connection with the treatment of 

sick patients, funding of the compensation of lost wages from gainful 

employment at the time of incapacity for work, or other indirect impacts 

of the two observed phenomena (e.g. unemployment benefits in the 

event of a job loss).   

The consequences of both phenomena are not only financial in 

nature, but occur also in social and health areas. A sick individual, 

whether working or absent, is threatened by the loss of social contacts 

and worse success in the labor market. Frequent or long-term absence 

from work for health reasons can lead to the loss of work habits, 

repeated performance of work despite disease or injury may 

consequently worsen the overall health of the individual. From the 

perspective of the employer, the occurrence of both phenomena 

requires appropriate managerial interventions – performance of work 

for the absent or present individual with lower performance needs to be 

ensured by the adoption of temporary organizational changes (Kivimäki 

et al., 2005).  
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The incapacity for work due to disease or injury and presenteeism 

are phenomena whose occurrence to some extent reflects the level of 

the health condition of the population. Previously, this indicator used to 

be only the level of the incapacity for work. After more significant 

changes in the behavior of sick individuals occurred in relation to their 

work attendance and presenteeism became an integral part of the 

working lives of some people, the level of the incapacity for work 

stopped actually reflect the health condition of the population since its 

frequency dropped at the same level of health condition (Caverley et 

al., 2007).  

For the reasons above, it is advisable to pay attention to the 

development and trends of both examined phenomena and adopt 

appropriate strategies for their influence and prevention. This strategy 

should be based on unbiased approach to both issues which will draw 

on an assessment of their causes and consequences. The present work 

thus could contribute to the discussion on this topic, or to open this 

discussion in general.   

Aims of the thesis 

The aim of the present doctoral thesis was to analyze the incapacity for 

work due disease or injury and presenteeism in the Czech Republic 

since the early 1990s. Due to the different nature of both examined 

phenomena and different levels of knowledge, each of them is devoted 

a different level of attention. The institute of the incapacity for work 

has a long-term legislative basis, defining it clearly and providing thus 

not only the statistical records of its occurrence, but also other related 

information (e.g. number of inspections of persons incapacitated for 

work). In contrast, presenteeism is a relatively new phenomenon which 

is not clearly defined and its definition is left with a considerable degree 

of subjectivity.   
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 The present dissertation explores the issue of the incapacity for work 

due to disease or injury in more detail in and introduces it from multiple 

perspectives. The main aim of the thesis was to describe its 

development in the Czech Republic in time, with regard to differences 

in sex and age and in particular, to regional structure; to place the 

development of the incapacity for work to a specific legislative 

framework and to outline the options for influencing its level. 

Moreover, the aim was to analyze the conditionality of its occurrence 

on the basis of individual anonymized data taken from the Labor Force 

Survey.   

When processing the dissertation, the primary aim described above 

was extended by the opposite view on the issue of the health condition 

of workers in relation to their work attendance, i.e. by the presence of 

sick workers at work, the so-called presenteeism. The doctoral thesis 

introduces the readers to this rather unknown phenomenon in the Czech 

Republic and to the basic findings which have been published so far on 

the basis of foreign studies. Based on data from the European Working 

Conditions Survey, an analysis of the impact of external factors on the 

level of presenteeism and the incapacity for work due to disease or 

injury in the Czech Republic and their mutual comparison was carried 

out. The values measured in the Czech Republic were further compared 

with other EU countries.    

The present dissertation provides information on the development of 

the incapacity for work due to disease or injury in the Czech Republic 

and its regional differentiation after 1990. It allows for the evaluation 

of the impact of measures taken and, indirectly, also the effect of certain 

regional characteristics on the level of the observed phenomenon. It can 

also be used as a basis in the evaluation of the application of the Act 

No. 187/2006 Coll., on sickness insurance, which came into effect on 1 

January 2009 and related amendments to the Act No. 262/2006 Coll. of 

the Labor Code.  
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The introduction of presenteeism as a new perspective on the issue 

of the sickness rate of workers in relation to their work attendance 

provides the Czech readers with the opportunity to move away from the 

prevailing perception of the incapacity for work as a way to exploit 

sickness benefits, and emphasizes the impact of health condition on the 

occurrence of both phenomena.  

The analysis of the incapacity for work due to disease or injury and 

presenteeism, including the introduction of both institutes, current 

findings and their mutual comparison on both theoretical and empirical 

grounds, may contribute to the debate on the issue of the arrangement 

of the social security system in the Czech Republic, especially the 

effectiveness of further reduction in benefits provided to sick or injured 

employees.   

The dissertation may be beneficial also in the search for appropriate 

strategies to influence and prevent the occurrence of both examined 

phenomena; it should be based on a comprehensive, unbiased view of 

both studied issues so as to avoid biased and one-sided conclusions.  

Methodology and data sources 

Data basis for the present dissertation was the national register of the 

incapacity for work due to disease or injury from 1990 to 2010, which 

is maintained in the Czech Republic by the Czech Statistical Office and 

the Czech Social Security Administration. These aggregated data were 

supplemented by anonymized individual data taken from The Labor 

Force Survey from 2002 to 2008, which is also maintained by the Czech 

Statistical Office.   

Information on the occurrence of presenteeism in the Czech 

Republic and other EU countries was retrieved in the form of 

anonymized individual data exclusively from the international sample 

survey - European Working Conditions Survey from 2010. This survey 

is carried out by the European Foundation for the Improvement of 
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Living and Working Conditions, including also data on the incidence 

of work absence for health reasons.  

Aggregated data from the national register, i.e. almost exclusively 

data of the Czech Statistical Office from the publication „Incapacity for 

Work Due to Disease or Injury“ were used in parts of the dissertation 

dealing with the development of the incapacity for work in the Czech 

Republic and its regional differences. Regional differentiation of the 

basic indicators of the incapacity for work, i.e. the number of cases of 

incapacity for work per 100 sickness insured persons, the average 

duration of a case, and the average percentage of the incapacity for work 

due to disease or injury, which indicates the average proportion of 

persons absent from work a day due to the incapacity for work, was 

analyzed using univariate and multivariate statistical methods.    

Based on individual anonymized data from the Labor Force Survey, 

the effect of external factors on the incidence of the incapacity for work 

due to disease or injury in the Czech Republic was analyzed. 

Conditionality of the incidence and the overall level of absence and 

presence of sick workers at work were analogously determined based 

on individual data from the European Working Conditions Survey. The 

above was carried out using the method of binary logistic regression, 

whose implementation was preceded by the creation of two-

dimensional tables of count. The level of both observed phenomena was 

subsequently compared with other EU countries.   

Main results  

Development of the incapacity for work due to disease or injury in the 

Czech Republic between 1990 and 2010, observed on the basis of the 

nationwide register, can be divided into two phases. By 2003, the level 

of the incapacity for work measured by the average percentage of the 

incapacity for work due to disease or injury increased and then began 

to decrease due to legislative changes.  



17 

 

In terms of regional distribution, higher incapacity for work was 

detected in Moravia as compared to Bohemia and higher levels were 

reached in the border regions than in the inland. In the development of 

regional differentiation, divergent tendencies prevailed, which 

intensified after 2008 in connection with the adoption of the new Act 

on Sickness Insurance, which, among other things, reduced financial 

compensation for lost wages (Michálková, 2010); in addition, the 

financial crisis that broke out in Europe in the fall of 2008 had some 

impact, too.  

The analysis of conditionality of the occurrence of the incapacity for 

work and presenteeism in the Czech Republic carried out on the basis 

of individual anonymized data mostly confirmed hypotheses 

established on the basis of foreign research. It was detected that most 

demographic and socioeconomic variables as well as variables related 

to the performance of gainful employment had the same effect on both 

observed phenomena. The more frequent incapacity for work and 

presenteeism was found, for example, in women, persons with lower 

education and persons less satisfied in their employment. The effect of 

the health condition of workers was clearly proved; both observed 

phenomena occurred less frequently and also took less time in persons 

evaluating their health condition positively. In contrast, for example, 

the age of workers or their position in the labor market had the opposite 

effect. The incapacity for work due to disease or injury increased 

proportionally with age, while presenteeism declined; compared with 

employees, entrepreneurs were less frequently absent from work for 

health reasons and worked more despite being ill or injured.   

The relation between the incapacity for work due to disease or injury 

and presenteeism is characterized by a direct relation – persons absent 

from work for health reasons were identical to those who worked while 

being ill or injured.  
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Conclusion  

The incapacity for work due to disease or injury and presenteeism are 

two alternate modes of behavior of a sick or injured individual in 

relation to work attendance. The present doctoral thesis confirmed that 

both observed phenomena are influenced not only by identical factors, 

but mostly also in the same way. A positive correlation was detected 

between the two phenomena, i.e. a significant proportion of workers 

who used the institute of the incapacity for work due to disease or injury 

was also present at work while being ill. The same applied in terms of 

duration of both observed phenomena.  

The conclusions of the analysis carried out support the hypothesis 

that the main driver of the occurrence of both phenomena is health. In 

the society, there are persons or groups of persons who have higher 

illness rate and who consequently choose between presence and 

absence in employment during illness more often than others. These 

groups are usually individuals with lower education and lower incomes, 

who expose themselves more or are exposed to risk factors (smoking, 

drinking alcohol, etc.) and work in worse conditions. As a result of these 

factors, they are characterized by a poorer health condition, which is 

likely to be the cause of higher level of the incapacity for work. These 

individuals are also easily replaceable, have lower job security and 

lower financial reserves, which in connection with poorer health, i.e. 

higher illness rate, leads to the fact that they go to work even when they 

are ill or injured (Gobyová, 2011).  

Generally accepted assumption that persons with lower social status, 

for whom higher level of the incapacity for work was proved based on 

the statistical register, remain incapacitated for work only fictitiously in 

order to exploit sickness benefits, cannot be confirmed based on the 

above facts. If this hypothesis applied, the level of presenteeism of 

socially disadvantaged persons at work at the time of their illness would 

be low, which was not the case.   
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Based on the above, it is clear that the issue of the incapacity for 

work due to disease or injury cannot be addressed separately from the 

issue of presenteeism. Instead of continuing restriction of benefits 

which reduce absence from work and thus, perhaps only apparently, 

save money in the state budget, it would be advisable to address 

comprehensively the issue of the health condition of workers in the 

form of appropriate prevention programs promoting healthy lifestyle. 

While good health condition of the population means, sooner or later, 

low level of the incapacity for work, it does not apply vice versa. Low 

level of the incapacity for work due to disease or injury may either mean 

the good health condition of the population or the poor health condition 

of the population with high level of presenteeism.   
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