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Průběh obhajoby:

Předsedkyně komise doc. Fialová přivítala přítomné azaháji|a obhajobu disertační práce Mgr.

Jany Krutské na téma Analýza pracovní neschopnosti a prezentismu v České republice'

Následně Mgr. Krutská seznámila komisi s tématem. V prezentaci vymezila základni pojmy'

cíle práce a strukturu práce, která zahmovala teoretickou a analytickou část vztahující se

k pracovní neschopnosti a prezentismu. V rámci teoretické části pak představila platnou

legislativu, firemní koncepce a problematiku kontrol dodržováni rcžimu v době dočasné

pracovní neschopnosti. V analytické části pak uvedla data, která byla v případě dočasné

pracovní neschopnosti a prezentizmu analyzována, ukazatele a metody (např. shluková

ana|ýza, binární logistická regrese), které byly ve výzkumu vyuŽity. Následující část

prezentace byla věnována výsledkům. Představen byl např. vývoj pruměrného procenta

pracovní neschopnosti a jeho variabilita na regionální úrovni, faktory, které dočasnou

pracovní neschopnost a prezentizmus ovlivňují (např. příjem domácnosti' pracovní podmínky,

atd.), a pozice České republiky v rámci mezinárodního srovnání úrovně pracovní

neschopnosti. V závěru prezentace byly shrnuty výsledky výzkumu.

Poté vedoucí práce prof. Rychtaříková seznámila komisi se svým posudkem. Pozitivně

hodnotila téma práce, vyuŽité metody, šíři zpracování a celkově označila disertační práci za

nadstandardní' oponentka disertační práce doc' Langhamrová ve svém posudku také uvedla,

že rozsahem je práce nadstandardní, metody a data jsou odpovídající a formální úprava je

zdaÍi|á, Druhá oponentka dr. Kurtinová také ocenila téma a šíři zpracování tématu a uvedla

možné oblasti dalšího výzkumu v oblasti dočasné pracovní neschopnosti a prezentizmu.

Poté předsedkyně komise zaháji|a diskusi. Dr. Burcin se dotázal na českou terminologii

pojmů uvedených v práci v angličtině. Do diskuse se zapojil i prof. Pavlík, ktery se vyjádřil ke

konceptu prezentismu. Prof. Rychtaříková se poté zeptala na případné dopady nového

občanského zákoníku na uvedenou legislativu dočasné pracovní neschopnosti v České

republice. Mgr. Krutská na všechny dotazy odpověděla. Poté předsedkyně komise ukončila

diskusi.

Vystoupení Mgr' Krutské bylo odpovídajici, projevila hluboké znalosti v tématu a do odborné

diskuse se aktivně zapojila,

ti_r /

l"? ?"lt-*-,
doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.

oředsedkvně komise


