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Cílem předložené disertační práce bylo poskytnout co možná 

nejkomplexnější pohled na problematiku nemocnosti a úrazovosti pracovníků ve 

vztahu k jejich docházce do zaměstnání. Jak problematika pracovní 

neschopnosti, tak prezentismu je v současné době téma aktuální. Jde o téma, 

které není zcela demografickým tématem, prolíná se v něm problematika 

zabývající se zdravotním stavem populace a pracovním trhem. Autorka ve své 

práci analyzuje podrobně pracovní neschopnost a prezentismus od počátku 90. 

let minulého století. Problematika prezentismu je z hlediska statistiky hůře 

podchytitelná a jde o nový jev, který není ještě zcela přesně definován. Autorka 

proto věnuje větší pozornost problematice pracovní neschopnosti, která je 

prezentována z více úhlů pohledu. Je zde popsán vývoj pracovní neschopnosti 

v čase z pohledu regionálních rozdílů i z pohledu rozdílů podle pohlaví a věku. 

Daná problematika je zasazena do legislativního rámce. Na základě 

individuálních anonymizovaných dat z výběrového šetření jsou zde analyzovány 

podmíněnosti výskytu pracovní neschopnosti. Opačným pohledem na danou 

problematiku je zkoumání zdravotního stavu pracovníků v zaměstnání, kdy jsou 

přítomni nemocní pracovníci v zaměstnání, tzv. prezentismus. Autorka 

porovnává také prezentismus a pracovní neschopnost. V závěru práce na základě 

dat z Evropského výzkumu pracovních podmínek provádí analýzu vlivu 

vnějších faktorů na úroveň prezentismu a pracovní neschopnosti v České 

republice a porovnává výsledky se zeměmi Evropské unie. 

Včetně úvodu a závěru má práce celkem 11 kapitol. Práce je logicky a 

účelně strukturovaná, autorka se nejprve věnuje legislativním opatřením, která 

byla přijata v průběhu sledovaného období. Nastíněn je i historický vývoj těchto 

opatření. Nejprve je zkoumána problematika nemocenského pojištění jako celku, 

jehož součástí je také problematika pracovní neschopnosti. Pozornost je 

věnována finanční kompenzaci ušlé mzdy z výdělečné činnosti v době pracovní 

neschopnosti a na modelových příkladech je názorně ukázán výpočet dávek 

nemocenského pojištění. Následně je věnována pozornost problematice 

proporcionality solidarity a ekvivalence v oblasti nemocenského pojištění. Další 

kapitola se věnuje zdrojům dat o pracovní neschopnosti a prezentismu v České 

republice, popisuje metody a postupy, které jsou v práci použity. Další kapitola 

je věnována otázkám, jak snížit výskyt pracovní neschopnosti, popisuje opatření, 

která mohou preventivě působit, případně zabránit pracovní neschopnosti. Další 



kapitola se věnuje problematice kontroly pracovní neschopnosti, zneužívání 

dávek apod. Další kapitola se věnuje vývoji pracovní neschopnosti v letech 1990 

až 2010. Následuje kapitola, která se zabývá vývojem pracovní neschopnosti 

v detailním regionálním pohledu. Autorka z pohledu regionů zkoumá počet 

případů pracovní neschopnosti, průměrnou dobu trvání jednoho případu a podíl 

průměrně denně absentujících ze zdravotních důvodů v krajích a okresech České 

republiky a s využitím shlukové analýzy vytváří typologii okresů České 

republiky dle úrovně sledovaného jevu. Následuje kapitola věnovaná výsledkům 

zpracování dat z Výběrového šetření pracovních sil z let 2002 až 2008 z pohledu 

pracovní neschopnosti. Část práce je věnovaná problematice prezentismu. Na 

základě odborné literatury a realizovaných zahraničních studií popisuje autorka 

faktory, které působí na přítomnost nemocných pracovníků v zaměstnání, 

srovnává prezentismus a pracovní neschopnost. V poslední kapitole se autorka 

věnuje srovnání úrovní absence a prezence nemocného pracovníka v České 

republice. V závěru je nastíněn budoucí možný vývoj pracovní neschopnosti a 

prezentismu. 

Předkládaná práce je velmi obsáhlá. Celkový rozsah práce s přílohami je 

335 stran. Obsahuje 105 přehledných tabulek, 55 obrázků a 12 příloh. V závěru 

práce je seznam bohaté literatury k danému tématu. Autorka se danou 

problematikou zabývá dlouhodobě. Již její magisterská práce se zabývala 

problematikou pracovní neschopnosti v ČR od počátku 90. let. Autorka také 

výsledky své práce publikovala v časopise Demografie. 

Předložená disertační práce velmi dobře popisuje a analyzuje 

problematiku pracovní neschopnosti a prezentismu v České republice. Poskytuje 

ucelený pohled na legislativní opatření v oblasti pracovní neschopnosti. Autorka 

zdůrazňuje fakt, že úroveň pracovní neschopnosti má za následek řadu 

negativních jevů, které vedou vlády evropských zemí a majitele firem k řadě 

opatření. Zdravotní stav pracovníků se dostává do popředí zájmu firem i státu,  

neboť má vliv na jejich výkonnost.  Autorka poukazuje na fakt, že z pohledu 

nemocenského pojištění je třeba s určitou mírou nemocnosti počítat. Budoucí 

vývoj pracovní neschopnosti a prezentismu bude ovlivněn také demografickým 

stárnutím.  

Předložená disertační práce je svým tématem v současné době aktuální. 

Cíl práce se autorce podařil naplnit. Po stránce stylistické je práce na dobré 

úrovni. Práce je logicky a účelně strukturována, je doplněna řadou tabulek a 

obrázků. Je napsána čtivě a srozumitelně. Použité statistické metody jsou 

vhodně popsány a interpretovány.  

 

 

Doporučuji práci k obhajobě před příslušnou komisí. 

 
 

 



 

Otázky pro autorku: 

 

Jaký bude mít podle Vás vliv zvýšení věku odchodu do důchodu na vývoj 

pracovní neschopnosti a prezentismu u starších věkových skupin 55+?     

 

Jak byste navrhovala řešit problematiku přerozdělování v rámci systému 

nemocenského pojištění z pohledu, že nejvíce dávky využívají lidé, kteří do 

systému nejméně dávají?                                                   
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