
 

Posudek oponenta na disertační práci Mgr. Jany Krutské 

Analýza pracovní neschopnosti a prezentismu v České republice 

Autorka se ve své disertační práci zabývá tématem pracovní neschopnosti, které v době 

vyššího zatížení zdravotních a sociálních systémů v důsledku stárnutí populace je velmi 

aktuální. Téma pracovní neschopnosti není v aplikované demografii úplnou novinkou, 

nicméně prezentismus je termín relativně nový a v analýzách se vyskytuje až v posledních 

letech, což je pravděpodobně v důsledku legislativních změn nejen v České republice. 

Propojení obou konceptů lze nepochybně považovat za přínosné, protože může odhalit v dané 

problematice zatím neznámé trendy a dopady legislativy na pracovní trh a zdravotní stav 

populace. 

Rozsah disertační práce Mgr. Jany Krutské je nadstandardní. Problematika je zpracována se 

zahrnutím úvodu a závěru v jedenácti kapitolách na 268 stranách textu, které jsou doplněny 

rozsáhlými přílohami. Struktura kapitol zohledňující primárně využité datové zdroje je 

logická, ačkoliv za méně obvyklé lze považovat nezařazení přehledu relevantní literatury. 

Autorka se v textu sice odvolává na odpovídající zdroje, nicméně přehledné shrnutí poznatků 

a přístupů dosavadního výzkumu v dané problematice by mohlo být nejen pro další výzkum 

přínosné. Data České správy sociálního zabezpečení a Českého statistického úřadu o pracovní 

neschopnosti pro nemoc a úraz, Výběrové šetření pracovních sil, European working condition 

survey, které jsou v práci analyzovány, jsou nepochybně i přes jistá omezení relevantní 

k vytyčeným cílům. Vzhledem k dostupným datům lze tak použité metody (míry variability, 

korelační analýza, analýza rozptylu, shluková analýza, binární logistická regrese) považovat 

za odpovídající.  

Velmi pozitivně lze hodnotit přístup autorky k požadavku opakovatelnosti výzkumu, což je 

v současnosti mnohdy opomíjeno. Obecně totiž platí, že aplikovaný postup by měl být natolik 

jednoznačně popsán, aby při jeho reprodukci došel výzkumník ke stejným výsledkům. 

V předkládaném textu jsou velmi podrobně popsány nejen datové zdroje, a to jak jejich 

výhody a nedostatky, použité proměnné, tak i využité metody s tím, že je uvedena i syntaxe 

statistické aplikace SAS 9.2, která byla pro zpracování dat využita. Otázkou je, zda by 

zařazení příkazů SASu nestačilo uvést v příloze, protože ne každý výzkumník s daným 

softwarem pracuje. Uvedení využitého softwaru a jeho verze považuji obecně ve výzkumné 

práci za důležité, nicméně šíře uvedených informací v základním textu by dle mého úsudku 

měla zohlednit fakt, že data lze danými statistickými metodami analyzovat i v jiných 

aplikacích. Celkově lze tedy považovat dle mého úsudku požadavek opakovatelnosti 

výzkumu za naplněný, i když drobné nedostatky jsou přítomny např. v popisu použitých 

popisných statistikách. Vzorce jsou sice uvedeny, nicméně již není vysvětleno značení. 

Na téma pracovní neschopnosti a nemoci je v práci nahlíženo primárně ze dvou úhlů. V rámci 

legislativního rámce České republiky a vlastního hodnocení respondenta. Kapitoly zabývající 



 
se legislativou České republiky vztahující se k pracovní neschopnosti popisují nejen zákony a 

nařízení, ale i změny, které zákonodárci udělali. Kladně lze hodnotit i zařazení modelových 

výpočtů náhrady mzdy a nemocenské, které ilustrují nejen dané legislativní změny, ale 

i principy ekvivalence a solidarity, které autorka považuje dle uvedeného za odpovídající. 

Na základě prezentovaných argumentů nelze než souhlasit, na druhé straně je otázkou, jak by 

výsledek např. příkladu 4 vypadal při jeho zasazení do širší problematiky daňového systému 

v České republice. Na příkladu 4 je ilustrováno, jaký je dopad dočasné pracovní neschopnosti 

v délce 30 dní na měsíční příjem ze závislé činnosti u dvou bezdětných jedinců s výrazně 

odlišnou hrubou mzdou v roce 2009. Příklad sice zohledňuje dopad jejich dočasné pracovní 

neschopnosti na jejich příjem ze závislé činnosti z hlediska ročního zúčtování daně, avšak 

ve své základní podobě, tj. osob svobodných a bez závislých dětí, ačkoliv to není přímo 

uvedeno. Čistá mzda v ročním zúčtování však zohledňuje i rodinný stav, zdravotní postižení, 

zaměstnanecké benefity, atd., které mohou čistou mzdu nízkopříjmového poplatníka ještě 

navýšit a solidaritu systému ještě prohloubit. Ačkoliv by vytvoření strukturovaných 

modelových příkladů zohledňující specifika daňového systému bylo značně náročné, 

poskytovaly by dle mého úsudku reálnější vhled na dopady pracovní neschopnosti na příjem 

jedince či domácnosti a na dopady legislativních změn. 

V analytické části z pohledu vlastního hodnocení respondenta autorka odpovídajícím 

způsobem s využitím statistických metod vymezuje a interpretuje faktory, které jsou 

s pracovní neschopností a prezentismem spojeny. Analýza jde nejen na regionální úroveň 

České republiky, ale zabývá se i pozicí České republiky v rámci mezinárodního srovnání zemí 

Evropské unie, čímž je poskytnut s ohledem na dostupná data relativně detailní vhled 

na studované téma. Ačkoliv kapitola 10.3 zaměřená na pozici České republiky v rámci zemí 

Evropské unie naplňuje deklarovaný cíl, a i když se systémy mezi jednotlivými státy výrazně 

liší a komparace by byla pravděpodobně díky komplexnosti problematiky omezená, 

na základě získaných výsledků by bylo zajímavé srovnat systémy některých vybraných zemí a 

získat tak případná doporučení pro úpravy systému v České republice, které nejsou v rámci 

disertace příliš diskutovány.  

Závěrem je také nutné uvést, že předkládaná práce má velmi zdařilou formální úpravu, 

nedostatky v citacích a grafické úpravě jsou minimální. Disertační práce Mgr. Jany Krutské 

splňuje požadavky kladené na vysokoškolské kvalifikační práce, proto ji doporučuji 

k obhajobě. 

 

 

V Praze 18. 8. 2014    RNDr. Olga Kurtinová (roz. Sivková), Ph.D. 


