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Pracovní neschopnost v České republice zaznamenala po roce 1990 mnoho změn a to jak 

v legislativě tak v ukazatelích. Předkládaná dizertační práce má za cíl tyto změny postihnout a 

analyzovat. Téma spadá do oblasti aplikované demografie a spojuje tak v sobě znalosti více 

disciplín se zaměřením na vliv zdravotního stavu na ekonomickou aktivitu. Jsou zde rovněž 

studovány souvislosti s řadou dalších faktorů. Problematika je aktuální a má významný 

praktický dopad. 

 Předložená dizertační práce je v rozsahu 335 stran včetně příloh. Vlastní textová část 

pak představuje 286 stran. Text se skládá z deseti kapitol včetně úvodu (první kapitola) a 

závěru jako jedenácté kapitoly. V práci se postupně řeší legislativa, trendy pracovní 

neschopnosti v České republice od počátku 90. let i její regionální diferenciace. Nově je 

pozornost zaměřena i na dosud nepopsaný jev prezentismu. V práci jsou použity deskriptivní, 

i náročnější, vícerozměrné, statistické přístupy. Analýza vychází z agregovaných (Pracovní 

neschopnost pro nemoc a úraz v České republice, Ukončené případy pracovní neschopnosti 

pro nemoc a úraz) i individuálních anonymizovaných (Výběrové šetření pracovních sil VŠPS) 

údajů. Nechybí ani mezinárodní srovnání se zeměmi Evropské unie na základě Průzkumu 

pracovních podmínek v Evropě (European Working Conditions Survey, EWCS). 

Druhá kapitola, následující po úvodu, je věnována legislativním opatřením v oblasti 

pracovní neschopnosti v České republice. Jsou zde podrobně popsány změny legislativních 

opatření, která definovala dávky čerpané při dočasné pracovní neschopnosti (DPN) v České 

republice po roce 1990. Tato informace je pak shrnuta do přehledové verbální tabulky. 

Autorka se na tomto místě nespokojila s pouhým popisem, ale uvádí i důsledky legislativních 

změn na jedince pobírajícího příslušné dávky, včetně jejich dopadu na zaměstnavatele. Pro 

ilustraci jsou uvedeny modelové příklady formou výpočtů kompenzace ušlé mzdy. Příklady 

jsou velmi užitečné pro plné pochopení legislativních úprav, neboť tyto se jeví na první 

pohled poněkud komplikované. Na tomto místě bylo možná vhodné i zmínit co přinesl nový 

občanský zákoník v oblasti nemocenského pojištění. V podkapitole 2.5 je diskutován princip 

ekvivalence (zásluhovosti) a solidarity a jsou zde uvedeny další ilustrativní příklady. 

V podkapitole 2.6 je pak vysvětlena změna odvodů pojistného na nemocenské pojištění 

zaměstnanců, zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných. Také zde mohla být 

zmíněna situace od 1.1.2014. 

Třetí, poměrně rozsáhlá kapitola, je věnována datovým zdrojům a použitým metodám. 

Autorka zde podrobně popisuje nejen použitá data, ale také upozorňuje na jejich vzájemnou 

neporovnatelnost a to zejména pokud jde o data z VŠPS na jedné straně a údaje ČSSZ, 

respektive ČSÚ, na straně druhé. Tyto rozdíly také správně vysvětluje. V práci je cenné 

zahrnutí a analýza individuálních dat dvou výběrových šetření a to Výběrového šetření 

pracovních sil (VŠPS) a mezinárodního výběrového šetření EUROFONDu (Evropský 

výzkum pracovních podmínek EWCS). V tomto kontextu je diskutován rozdíl v počtech 

pracovně neschopných obou šetření. V další části jsou popsány metody, tj. klasické 

deskriptivní ukazatele pracovní neschopnosti: počet případů pracovní neschopnosti na počet 

nemocensky pojištěných osob, průměrná doba trvání jednoho případu pracovní neschopnosti, 

průměrné procento pracovní neschopnosti, respektive průměrný podíl denně absentujících a 

prezentujících. Je zde dále uveden způsob výpočtu jednoduchých deskriptivních statistických 

ukazatelů, které byly v práci použity. Rovněž jsou  velmi podrobně popsány metody 



vícerozměrných statistik (analýza rozptylu, logistická regrese a shluková analýza). 

V subkapitole 3.3.2.1 je navíc uvedena aplikace statistických postupů pomocí softwaru SAS 

9.2. 

Čtvrtá kapitola řeší jakým způsobem je ovlivňována úroveň pracovní neschopnosti 

pomocí vládních opatření, aktivitou zaměstnavatelů, včetně firemních koncepcí. Pátá kapitola 

je pak věnována zůsobům kontroly dočasně práce neschopných pojištěnců v České republice 

a to jak samotnými zaměstnavateli, tak orgány nemocenského pojištění.  

Trendy ukazatelů pracovní neschopnosti v České republice od počátku devadesátých 

let jsou popsány v šesté kapitole. Grafy časového vývoje základních ukazatelů pracovní 

neschopnosti jsou kvalifikovaně komentovány. Autorka upozorňuje na metodické změny 

definice nemocensky pojištěných osob i na vnější faktory, které mohou tyto ukazatele 

ovlivňovat. Sedmá kapitola je pak věnovaná regionálnímu členění, kde byla formálně stejným 

způsobem analyzována regionální variabilita podle případů pracovní neschopnosti, průměrné 

délky trvání DPN a procenta pracovní neschopnosti. Tyto deskriptivní ukazatele byly 

následně použity k typologii okresů pomocí shlukové analýzy v časových řezech 1992, 2001 a 

2010 (obr.16, 17, 22 chybí specifikace v názvu, tj. typologie okresů podle/na základě.....). 

Velmi užitečná jsou shrnutí uvedená za každou kapitolou. 

Další osmá kapitola je věnována faktorům pracovní neschopnosti na základě 

individuálních anonymizovaných záznamů Výběrového šetření pracovních sil. Diferenciace 

pracovní neschopnosti je analyzována podle demografických (pohlaví, věk, nejvyšší dosažené 

vzdělání, rodinný stav) znaků v časovém vývoji 2002-2008 a socioekonomických 

charakteristik (klasifikace zaměstnání, odvětvové klasifikacee ekonomických činností, 

postavení v zaměstnání) pracovníka. Dále byl uvažován vliv typu pracovního úvazku, 

pracovní smlouvy, počtu odpracovaných hodin. Popis faktorů pracovní neschopnosti byl 

nejdříve popsán pomocí kombinačních tabulek a následně syntetizován binární logistickou 

regresí pro obě pohlaví dohromady, a dále zvlášť pro muže a ženy. 

Devátá kapitola představuje novou problematiku - prezentismus. Téma je podrobně 

rozvedeno. Jsou zde diskutovány, na základě odborné literatury, faktory vedoucí 

k přítomnosti nemocných pracovníků na pracovišti i diferenciace tohoto jevu podle pozice na 

pracovišti, pracovního prostředí či demografických nebo socioekonomických charakteristik 

pracovníka. V desáté kapitole je analyzován prezentismus České republiky v porovnání 

s Evropskou unií na základě Evropského výzkumu pracovních podmínek (EWCS 2010). Po 

představení studovaných proměnných v souvislostí s absencí nebo prezencí nemocných 

pracovníků na pracovišti pomocí kombinačních tabulek byly dále použity regresní logistické 

modely symetricky pro absenci  a prezenci nemocných pracovníků. Kapitola končí analýzou 

postavení České republiky v rámci EU. 

Předložený text je profesionálně napsán, má velmi dobrou stylistickou úroveň a 

reflektuje hlubokou znalost autorky v této problematice. Práce se vyznačuje širokým záběrem, 

přičemž veškeré aspekty jsou velmi kvalifikovaně podány. Autorka pracovala při tvorbě své 

dizertace velmi samostatně a zodpovědně. Práci lze označit jako nadstandardní. Autorka 

prokázala schopnost samostatné vědecké práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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