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A B S T R A C T

Background: An aging workforce is a global phenomenon with significant implications 
for European countries. Interventions facilitating the active performance of work 
until retirement age have consequently been developed. A new concept of work ability, 
which comprehensively describes the way to achieve a better correspondence between 
aging and work, has been created in Finland as of the end of the twentieth century. 
It also includes an objective measurement of work ability based on the index of work 
ability. The use of methods of objectification of work ability upon determination of 
the WAI index is still at an early stage in the Czech Republic.
Objectives: To determine the WAI values for different demographic groups of the Czech 
population older than 50 years of age, the relationship between working abilities with 
demographic and anthropometric characteristics and diseases of an individual.
Methods: The research tool is a questionnaire to measure the Work Ability Index 
(WAI), translated into the Czech language. The survey involved 361 respondents 
from six companies and organizations, including a group of 60 unemployed persons 
registered at the Labor Office. The data collection took place from September 2014 to 
February 2015. The software Statistica Cz 12 was used for data evaluation.
Results: The average value of WAI in the case of the sample was 39.4 ± 7.03 and 
attained higher than the Dutch reference values. The statistical tests showed that men 
achieve higher WAI than women, WAI decreases with a higher amount of BMI and the 
number of diseases diagnosed by a physician. A statistically significant relationship 
between WAI and the type of work performed was also found.
Conclusions: This paper presents data and their assessment obtained by measuring 
work ability through the WAI index in the first 361 workers of six companies and 
organizations in the fields of banking, government, healthcare and industrial sectors. 
It also presents current knowledge concerning the objectification of work ability 
under real conditions for Czech employers through the method of determining the 
WAI index.
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S O U H R N

Východiska: Stárnutí pracovní síly je globální jev s významnými dopady i na evropské 
státy. Jsou proto vyvíjeny intervence, které budou usnadňovat pracovníkům aktivní 
vykonávání zaměstnání až do dosažení důchodového věku. Již od konce 20. století 
je ve Finsku vytvářen nový koncept pracovní schopnosti, který komplexně popisuje 
cestu k dosažení lepšího souladu mezi stárnutím a prací. Jeho součástí je i objektivní 
měření pracovní schopnosti založené na indexu pracovní schopnosti. V České repub-
lice je používání metody objektivizace pracovní schopnosti stanovením indexu WAI 
teprve v počátečním stadiu.
Cíle: Zjistit hodnoty WAI u různých demografických skupin české populace starší 50 
let, souvislost pracovních schopností s demografickými, antropometrickými charak-
teristikami a onemocněními jedince.
Metody: Výzkumným nástrojem je dotazník pro měření indexu pracovních schopnos-
tí Work Ability Index (WAI) přeložený do českého jazyka. Šetření se zúčastnilo 361 
respondentů z šesti podniků a organizací včetně souboru 60 nezaměstnaných regis-
trovaných na úřadu práce. Sběr dat proběhl od září 2014 do února 2015. Pro vyhod-
nocení dat byl použit program Statistica Cz 12.
Výsledky: Průměrná hodnota WAI byla u výběrového souboru 39,4 ± 7,03 a dosaho-
vala vyšších než nizozemských referenčních hodnot. Statistickými testy bylo proká-
záno, že muži dosahují vyššího WAI než ženy, WAI klesá s výší BMI a počtem lékařem 
diagnostikovaných onemocnění. Statisticky významný vztah byl prokázán dále mezi 
WAI a typem vykonávané práce.
Závěr: Příspěvek předkládá data a jejich hodnocení získaná z měření pracovní schop-
nosti pomocí indexu WAI u prvních 361 pracovníků šesti podniků a organizací z obo-
rů bankovnictví, státní správy, zdravotnictví a průmyslové sféry a současně uvádí 
aktuální poznatky o možnostech objektivizace pracovní schopnosti v reálných pod-
mínkách u českých zaměstnavatelů metodou stanovení indexu WAI.

© 2017 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. 
Published by Elsevier Sp. z o. o. All rights reserved.
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Úvod

V posledních několika dekádách dochází k výrazným změ-
nám ve věkovém složení obyvatelstva jak v České republice, 
tak v zemích Evropské unie. Stárnutí pracovní síly je globál-
ní jev, který může způsobit řadu sociálních a ekonomických 
dopadů a povede ke změnám ve struktuře trhu práce [1].

Téměř jedna třetina pracovní síly v rámci Evropské 
unie bude v roce 2025 ve věkovém rozpětí 50–64 let [2]. 
Ke shodnému roku je stanovena cílová míra zaměstnanos-
ti u starších pracovníků na 59 % [3]. Pro srovnání, v roce 
1999 se aktivně účastnilo pracovního života pouze 33,6 % 
55–64leté evropské populace, ale zapojení starších pracov-
níků se stále zvyšuje. Jejich reálná míra zaměstnanosti se 
však mezi jednotlivými evropskými zeměmi výrazně liší. 
V  roce 2015 byla nejvyšší na Islandu (84,8 %) a nejniž-
ší v Řecku (34,3 %). Podle statistiky Eurostatu průměrná 
míra zaměstnanosti 55–64letých pracovníků také v Čes-
ké republice v posledních letech poměrně rychle stoupá. 
V  roce 1999 dosahovala 37,5 %, v roce 2004 dosahovala 
42,7 %, v roce 2013 přesáhla padesátiprocentní hranici 
(51,6 %) a v roce 2015 dosáhla hodnoty 55,5 %, což je více, 
než činí průměr 28 států Evropské unie, který byl ke shod-
nému roku 53,3 % [4].

Většina evropských zemí se stárnutím populace nyní 
začíná řešit potřebu zvýšení pracovní účasti zaměstnanců 
zejména vyššího věku. Ve vládních politikách je implemen-
tován požadavek na zvyšování věku plného odchodu do 

důchodu tak, aby se vyrovnal poměr zaměstnaných a  zá-
vislých osob [5]. Cílem předkládané studie je proto zjistit 
úroveň pracovní schopnosti u různých demografických 
skupin české populace starší 50 let, souvislost pracovních 
schopností s vybranými demografickými a antropometric-
kými charakteristikami, onemocněními jedince a srovnat 
výsledky českého měření s poznatky získanými v nizozem-
ské studii. V mezinárodním kontextu je výzkumu pracov-
ních schopností věnována značná pozornost, o čemž svědčí 
řada publikovaných studií. V České republice však až na vý-
jimky systematický výzkum chyběl. V České republice byla 
v roce 2014 provedena studie [6], jež byla zaměřena na pra-
covní schopnosti zdravotních sester a porodních asisten-
tek (n = 53) a zaměstnanců společnosti Vítkovice Reality 
Developments (n = 54). Následující text shrnuje výsledky 
několikaletého úsilí implementace tohoto nástroje v České 
republice, které bylo prozatím završeno ukončením granto-
vého projektu realizovaného za podpory OP LZZ a státního 
rozpočtu ČR č. CZ.1.04/5.1.01/B2.00012 „Implementace 
Age Managementu v České republice“, jehož řešitelem byla 
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR. Výsledkem je 
mimo jiné získání prvních dat z 361 měření hodnot pra-
covní schopnosti v šesti podnicích a organizacích v České 
republice.

Teoretický přehled

V souvislosti se stárnutím populace je pozornost upírána 
ke změnám v pracovní schopnosti (work ability). Do roku 
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1980 byla pracovní schopnost pojímána převážně z medi-
cínského hlediska, neboť se zjišťování pracovní schopnosti 
obecně zabývalo spíše chorobami a invaliditou než zdravím 
a funkční kapacitou pracovníka [7].

Průkopníkem nového pohledu na koncept pracovní 
schopnosti je Finský institut pracovního zdraví (Finnish 
Institute of Occupational Health, FIOH), který v průběhu 
80. let minulého století přišel s konceptualizací a návrhem 
postupu komplexního hodnocení pracovní schopnosti. Zá-
kladní vědeckou otázkou bylo, jak dlouho jsou pracovníci 
a zaměstnanci schopni pracovat, v jakém rozsahu, a to v zá-
vislosti na obsahu práce a pracovních nárocích [8]. V této 
souvislosti byla pracovní schopnost definována jako způ-
sobilost pracovníka vykonávat svou práci s ohledem na 
pracovní nároky, zdravotní stav a mentální zdroje, přičemž 
pracovní schopnost je výsledkem interakce determinant 
jedince (zdraví, kompetence a postoje) a pracovního pro-
středí [9].

Na základě tohoto konceptu výzkumníci z FIOH vytvo-
řili dotazník Index pracovní schopnosti (Work Ability Index, 
WAI). Nejprve byl tento nástroj vyvinut jako výzkumný ná-
stroj. Platnost indexu pracovní schopnosti byla testována 
jednorázovými klinickými vyšetřeními u skupiny pracovní-
ků různých profesí a jejich následným šetřením po 4 a 11 
letech [10] i v rámci longitudinálních studií u zaměstnanců 
státní správy ve Finsku po dobu 16, respektive 28 let [11]. 
V současné době je WAI používán nejen k výzkumným úče-
lům, ale rovněž jako nástroj pro měření subjektivně vníma-
né pracovní schopnosti jedince [12], jenž umožňuje kvan-
tifikovat a zhodnotit schopnost zaměstnanců adaptace na 
práci [13] a efektivitu preventivních opatření a intervencí 
zaměřených na podporu zdraví pracovníků [14].

Koncept pracovní schopnosti byl mj. vyvinut, aby bylo 
možno předejít odchodu jedinců z pracovního života z dů-
vodu pracovní neschopnosti [15]. Významné je, že WAI má 
empiricky ověřenou vysokou prediktivní hodnotu. Nízká 
hodnota WAI predikuje ztrátu pracovní výkonnosti, zámě-
ry odejít do důchodu, dlouhodobou absenci v zaměstnání 
v  důsledku nemoci, předčasné odchody do důchodu [16–
18]. Přibližně 60 % osob, které ve věku 45–57 let měly níz-
ký index pracovní schopnosti, odcházelo v průběhu dalších 
11 let předčasně do invalidního důchodu [14]. Znalost WAI 
tak umožňuje předcházet dočasným nebo trvalým odcho-
dům z práce [19]. Jiná studie u široké kohorty německých 
zaměstnanců ukázala, že nízké a průměrné hodnoty WAI 
jsou spojeny s nižší vnímanou kvalitou života spojenou se 
zdravím, častějším využíváním zdravotní péče a že jedinci 
s nízkou pracovní schopností mají 4,6× vyšší pravděpodob-
nost nezaměstnanosti a 12,2× vyšší pravděpodobnost del-
ší pracovní neschopnosti než referenční skupina s dobrou 
nebo výbornou pracovní schopností [16]. Nižší WAI je dále 
spojen s častější pracovní neschopností, a proto je možné 
tento index použít k identifikaci zaměstnanců s vysokým 
rizikem dlouhotrvající absence v zaměstnání v důsledku 
nemoci [12, 18, 19]. Studie u odborníků pracujících na 
nizozemské univerzitě prokázala, že nižší WAI je také vý-
znamným prediktorem syndromu vyhoření [20]. Dobrá 
pracovní schopnost (WAI ≥37) je naopak spojena s pozitiv-
ně vnímanou kvalitou života, a to jak v oblasti fyzické, tak 
i psychické a sociální [21]. Nízká hodnota WAI má dokonce 
prediktivní potenciál vzhledem k mortalitě [18, 22].

Přestože některé studie ukazují, že funkční stárnutí ne-
musí být nutně spjato se stárnutím chronologickým [23], 
velká část empirických studií dochází k závěru, že se zvyšu-
jícím se věkem pracovní schopnost rychle klesá [7, 24–26]. 
Věk 50 let a více je navíc asociován s výraznějším poklesem 
pracovní schopnosti [27, 28] a zvyšujícími se individuální-
mi rozdíly [29].

Pokles pracovní schopnosti je kromě věku spojen s niž-
ším vzděláním, obezitou, nedostatkem fyzické aktivity, 
náročnou duševní a fyzickou prací, nízkou pracovní auto-
nomií, nízkou sociální podporou v práci a dalšími faktory 
[26, 27]. Uvedené empirické poznatky jsou východiskem 
pro náš výzkum, jehož cílem je o pracovních schopnostech 
stárnoucích pracovníků (50+) žijících v České republice 
zjistit podrobnější informace.

 
Metodika a charakteristika souboru
Pro výzkumné šetření byl zvolen kvantitativní přístup za-
ložený na dotazníkové metodě. Nástrojem sběru dat byl 
mezinárodně uznávaný standardizovaný dotazník pro mě-
ření indexu pracovní schopnosti – Work Ability Index (WAI), 
jenž byl vytvořen a ověřen Finským institutem pracovního 
zdraví v longitudinální studii mapující stárnutí pracovníků 
státní správy. WAI umožňuje zhodnotit míru, do jaké pova-
žují pracovníci svůj zdravotní stav za adekvátní vzhledem 
k  nárokům vyžadovaným pro výkon svého povolání. Ná-
stroj měří jednofaktorový konstrukt pracovní schopnosti 
[16], má akceptovatelnou interní validitu [30] a vykazuje 
konzistentní test-retest reliabilitu [31, 32]. V některých 
studiích byla zjištěna vícefaktorová struktura dotazníku 
[33–35]. V našem výzkumném šetření jsme zjistili, že čes-
kým dotazníkem je měřen pouze jeden faktor, který vy-
světluje 50,7 % variance. Ve výzkumném šetření byl použit 
český překlad originálního finského dotazníku, doplněné-
ho o údaje popisující základní charakteristiky respondentů. 
Nástroj má dostatečnou vnitřní konzistenci. V prezentova-
né studii bylo Cronbachovo alfa 0,78.

V dotazníku respondenti vyjadřují, jak vnímají různé 
faktory ovlivňující jejich pracovní schopnost. První část do-
tazníku mapuje základní charakteristiky respondentů (po-
hlaví, věk, vykonávanou profesi, počet let odpracovaných 
v profesi, životní podmínky, místo bydliště, vzdělání, pra-
covní zařazení, profesní klasifikaci, velikost organizace, od-
větví organizace). Druhá část dotazníku je složena ze sedmi 
položek zjišťujících zdravotní, fyzické a duševní předpokla-
dy respondentů a zdroje ke zvládnutí daného pracovního 
zařazení, charakteru jeho práce a pracovních nároků. Do-
tazník je uspořádán návodně, tedy vždy s uvedením nabíd-
ky kategorií odpovědí, z nichž respondenti vybírají jednu 
podle subjektivního mínění nejlépe vystihující jejich stav. 
To se týká i výběru ze čtyřiceti definovaných zdravotních 
diagnóz seskupených do třinácti skupin. Odpovědi v kaž- 
dé položce jsou následně zpracovateli dotazníku bodově 
ohodnoceny a z vyplněného dotazníku je vypočtena hod-
nota indexu pracovní schopnosti (WAI). Výsledek se pohy-
buje v rozmezí od 7 do 49 bodů (tab. 1) a zobrazuje vlastní 
pracovníkovu představu o pracovní schopnosti doplněnou 
o lékařem vyhodnocené údaje o jeho zdravotním, resp. du-
ševním stavu. Čím je dosažená hodnota WAI vyšší, tím je 
pracovní schopnost jedince lepší.
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Tabulka 1 – Položky Wai a jejich bodové hodnocení [18]

Položky dotazníku Bodové 
hodnocení

Současná pracovní schopnost ve srovnání s minulostí 0–10

Pracovní schopnost ve vztahu k pracovním nárokům 2–10

Počet onemocnění diagnostikovaných lékařem 1–7

Vliv onemocnění na práci 1–6

Absence v práci v důsledku nemoci 1–5

Prognóza pracovní schopnosti v příštích dvou letech 1–7

Duševní zdraví 1–4

V rámci výzkumu bylo postupně osloveno šest podniků 
a organizací zastupujících co nejširší škálu typů práce a pra-
covních pozic – od zaměstnanců státní správy přes odborné 
profese ve finančním sektoru až po fyzicky pracující dělnic-
ké a technické profese. V konečné fázi příprav výzkumu byl 
proveden náhodný výběr pracovníků starších 50 let z kaž- 
dé spolupracující organizace. Zúčastněné organizace lze 
charakterizovat z hlediska složení jejich zaměstnanců jako 
velmi rozdílné: od organizace, kde je naprostá převaha od-
borných, nejméně středoškolsky vzdělaných zaměstnanců 
až po organizaci, jejíž zaměstnanecká skupina byla tvořena 
ženami fyzicky pracujícími ve směnném provozu. Soubor 
respondentů byl doplněn 60 nezaměstnanými – klienty 
Úřadu práce České republiky registrovanými na kontakt-
ním pracovišti Brno-město. Horní věková hranice respon-
dentů nebyla omezena.

Sběr dat byl proveden v období od září 2014 do února 
2015. Respondenti vyplňovali tištěný dotazník po poučení 
odborníkem v ochraně zdraví při práci nebo lékařem pra-
covnělékařské služby sami. Respondentem v dotazníku 
uváděné diagnózy byly vždy verifikovány lékařem pracov-
nělékařské služby, v případě nezaměstnaných jejich ošet-
řujícím lékařem. Respondentům byl předem znám stupeň 
anonymity dotazníku ve vztahu ke zpracovatelům dat. 
Respondenti mohli uvést své jméno a příjmení, případně 
podle svého uvážení další údaje pro následnou informaci 
od zpracovatelů dotazníku o jejich individuálním výsledku 
spolu s doporučením identifikujícím slabá místa ovlivňu-
jící jejich pracovní schopnost, kontrolovanou povinností 
byly pouze základní demografické údaje. V této souvislosti 
je třeba uvést, že při výzkumu byla dodržována základní 
etická pravidla s cílem omezit rizika ve směru k jejich za-
městnavatelům.

Po shromáždění vyplněných dotazníků byla data zave-
dena do elektronické databáze Index pracovní schopnosti®. 
Jedním ze standardizovaných výstupů této databáze je ne-
jen možnost exportu dat, ale také tisku individuálního sou-
hrnu s výpočtem indexu pracovní schopnosti, který může 
být doplněn individuálním zhodnocením výsledků s dopo-
ručením jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele (zde 
však pouze s důsledným zajištěním anonymity zaměst-
nance). Dotazník vyplnilo 361 respondentů (demografické 
charakteristiky viz tab. 2). Před statistickým zkoumáním 
byly vyplněné dotazníky exportované z databáze údajů 
podrobeny analýze na úplnost těchto údajů. Přitom bylo 
pro některý z chybějících ukazatelů (který neměl vliv na 
výpočet hodnoty WAI, ale byl nedostačující pro statistické 

testování) vyloučeno 53 dotazníků. Statistickému testová-
ní byly podrobeny odpovědi 308 respondentů. Pro zpraco-
vání získaných dat byl použit software Statistica Cz 12.

Tabulka 2 – demografické charakteristiky výběrového 
souboru

Proměnná N % M (SD)

Věk
50–55 let
>55 let

159
201

44,2
55,8

56,0 (3,67)

Pohlaví
Ženy
Muži

219
142

60,7
39,3

55,9 (3,60)
56,2 (3,79)

Vzdělání
Nedokončená základní škola
Základní škola
Střední všeobecné / vyučen/a
Střední odborné
Vyšší odborné
Bakalářské
Magisterské/inženýrské
Doktorské (postgraduální)
Neuvedeno

1
19

100
152

16
8

57
6
2

  0,3
  5,3
27,7
42,1
  4,4
  2,2
15,8
  1,7
  0,6

–

Pracovní zařazení
Podnikatel/živnostník
Zaměstnanec
Nezaměstnaný
V důchodu
Jiné
Neuvedeno

12
309

33
2
2
3

  3,3
85,6
  9,1
  0,6
  0,6
  0,8

–

Profesní klasifikace
Manažer
Expert
Úředník
Pracovník ve službách
Pracovník v zemědělství/lesnictví
Pracovník v průmyslu/stavebnictví
Pracovník v dopravě
Jiné
Neuvedeno

24
7

97
62

2
123

2
36

8

  6,6
  1,9
26,9
17,2
  0,6
34,1
  0,6
10,0
  2,2

–

Pracovní nároky
Duševní
Fyzické
Duševní a fyzické

164
107

90

45,4
29,6
24,9

–

 
výsledky

Hodnoty WAI a jejich vztah s demografickými 
a antropometrickými charakteristikami

Respondenti dosahovali v průměrném hodnocení indexu 
WAI 39,4 (SD = 7,03), přičemž u žen to byla hodnota 38,6 
(SD = 7,17) a u mužů 40,7 (SD = 6,64). Rozdíl mezi ženami 
a muži je statisticky signifikantní, muži v průměrném hod-
nocení dosahovali vyššího WAI než ženy [t(306) = −2,79;  
p < 0,01]. Celkový výběrový soubor dosáhl 113 % referenč-
ní hodnoty WAI (referenční index = 35,0). Ženy dosáhly 
109  % referenční hodnoty WAI (referenční index = 35,4) 
a muži 118 % referenční hodnoty WAI (referenční index = 
34,4).
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Průměrná hodnota WAI ve věkové skupině 50–55 let 
byla 39,6 (SD = 7,20) a ve věkové skupině starších 55 let 
39,3 (SD = 6,91). Výše WAI u obou věkových skupin není 
statisticky významně odlišná [t(306) = 0,01; p = 0,992]. Je-
dinci ve věkové skupině 50–55 let dosáhli 109 % referenční 
hodnoty WAI (referenční index = 36,2) a ve věkové skupině 
starších 55 let 116 % (referenční index = 34,0).

Předpokládali jsme, že se zvyšujícím se věkem bude 
výše WAI klesat. Náš předpoklad se však nepotvrdil, mezi 
proměnnou věk a WAI nebyla prokázána statistická zá-
vislost (r = 0,01; p = 0,851). Statisticky významný vztah 
mezi věkem a WAI nebyl prokázán ani u fyzicky pracujících  
[H(2, N = 142) = 1,51; p = 0,470], ani u duševně pracujících 
[H(2, N = 90) = 3,08; p = 0,214], ani u respondentů pracují-
cích fyzicky a duševně stejnou měrou [H(2, N = 74) = 1,18; 
p = 0,555]. Přestože závislost věku a WAI nebyla prokázá-
na, zajímavé výsledky přineslo srovnání regresních trendů 
závislosti WAI na věku podle pracovních nároků. U dušev-
ně pracujících a u pracujících duševně a fyzicky má WAI 
mírně klesající tendenci, kdežto u fyzicky pracujících mužů 
výrazněji klesá a u fyzicky pracujících žen naopak výrazněji 
stoupá.

Nejvyššího WAI dosahovali respondenti vykonávající 
duševní práci (M = 41,6; SD = 5,87), dále respondenti vy-
konávající kombinaci duševní a fyzické práce (M = 40,0; 
SD = 7,06) a nejnižší hodnotu indexu měli fyzicky pracující 
(M = 35,6; SD = 7,16). Vyšší hodnoty WAI, než jsou refe-
renční hodnoty, dosahovali jak duševně pracující (114 %, 
referenční index = 36,6), tak fyzicky pracující (109 %, refe-
renční index = 32,7), i duševně a fyzicky pracující (115 %, 
referenční index = 34,8).

Na základě Kruskal–Wallisova testu můžeme kon-
statovat, že se WAI liší alespoň mezi dvěma skupinami  
[H(2, N = 308) = 47,17; p < 0,001]. Významně se odlišu-
je WAI mezi duševně pracujícími a fyzicky pracujícími (z = 

6,68; p < 0,001), tzn. duševně pracující starší 50 let mají 
statisticky významně vyšší hodnotu WAI než fyzicky pra-
cující; mezi fyzicky pracujícími a pracovníky vykonávající-
mi fyzickou a duševní práci stejnou měrou (z = 4,82; p < 
0,001), tzn. lidé vykonávající zároveň fyzickou a duševní 
práci mají statisticky významně vyšší WAI než fyzicky pra-
cující.

Další sledovanou proměnnou ve vztahu k WAI bylo 
BMI. BMI (kg/m2) respondentů bylo vypočteno na zákla-
dě jimi uváděných údajů o váze a výšce. Průměrná hodnota 
BMI výběrového souboru je 27,4 (SD = 4,51). Pro rozděle-
ní jedinců do kategorií dle BMI bylo použito členění WHO 
[36]. Žádný z respondentů netrpěl podváhou (<18,5). 
Normální hmotnost (18,5–24,9) mělo 31 % respondentů, 
preobezitou (25,0–39,9) trpělo 42 % respondentů a obezi-
tou (>30,0) 25 % respondentů. U 2 % respondentů nebylo 
možné BMI vypočítat z důvodu chybějících antropometric-
kých informací.

Mezi WAI a BMI byla prokázána nízká negativní závis-
lost (r = −0,24; p < 0,001). Nejnižší průměrné hodnoty WAI 
dosahovali obézní (M = 38,2; SD = 6,49), nejvyšší naopak 
jedinci s normální hmotností (M = 42,2; SD = 5,72). K po-
rovnání indexu WAI podle skupin BMI (podváha, normální 
hmotnost, preobezita a obezita) byl použit Kruskal–Wal- 
lisův test, který porovnává u nezávislých výběrů popu-
lační mediány. Na základě daného testu můžeme konsta-
tovat, že se WAI liší alespoň mezi dvěma skupinami BMI  
[H(2, N = 303) = 18,13; p < 0,001]. Z vícenásobného po-
rovnání p-hodnot vyplývá, že obézní jedinci mají nižší WAI 
než jedinci s normální hmotností (z = 4,21; p < 0,001) i je-
dinci preobézní (z = 2,94; p < 0,01).

Podrobné informace o vztahu WAI s demografickými 
a antropometrickými charakteristikami jsou uvedeny v ta-
bulce 3 a grafu 1.

Tabulka 3 – Wai podle pohlaví, věkové skupiny, pracovních nároků a BMi

Proměnná N M SD Med(x) Výsledky statistických testů

Celkem 361 39,4 7,03 42 –

Pohlaví
Ženy
Muži

219
142

38,6
40,7

7,17
6,64

40
42

t(306) = −2,79
p < 0,01

Věková skupina
50–55 let
>55 let

159
202

39,6
39,3

7,20
6,91

41
40

t(306) = 0,01 
p = 0,992

Pracovní nároky
Duševní
Fyzické
Duševní a fyzické

164
107

90

41,6
35,6
40,0

5,87
7,16
7,06

43
37
41

H(2, N = 308) = 47,17
p < 0,001

BMI

Podváha
Normální hmotnost
Preobezita
Obezita

0
95

130
78

–
42,2
40,4
38,2

–
5,72
7,08
6,49

–
43
40
39

H(2, N = 303) = 18,1 
p < 0,001

Úrovně dosaženého WAI podle pohlaví, věku 
a vybraných oborů pracovní činnosti

Získané výsledky měření indexu WAI mohou být podle me-
todiky WAI seskupovány do čtyř slovně označených úrov-
ní pracovní schopnosti: nízká (7–27), průměrná (28–36), 

dobrá (37–43) a vynikající (44–49). Pohled na celý výbě-
rový soubor ukazuje, že více než dvě třetiny zkoumaných 
osob má dobrou (36,3 %) nebo vynikající (33,5 %) pracovní 
schopnost. Téměř čtvrtina (23 %) má však pracovní schop-
nost průměrnou a 7 % nízkou (tab. 4).
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39,4 38,6
40,7

39,6 39,3

41,6

35,6

40,0
42,2

40,4
38,2

7

12

17

22

27

32

37

42

47

Ženy Muži 50–55 let > 55 let Duševní Fyzické Duševní a
fyzické

Podváha Normální
hmotnost

Preobezita Obezita

Celkem Pohlaví Věková skupina Pracovní nároky BMI

 Graf 1 – Průměrné hodnoty indexu pracovních schopností (podle pohlaví, věkové skupiny, pracovních nároků a BMi)

Tabulka 4 – Úrovně dosaženého Wai (podle pohlaví a věku)

Index pracovní 
schopnosti

Pohlaví Věk Celkem

Ženy Muži 50–55 let >55 let

N % N % N % N % N %

Nízký (7–27) 19   8,7   7   4,9 13   8,2 13   6,4   26   7,2

Průměrný (28–36) 54 24,7 29 20,4 31 19,5 52 25,7   83 23,0

Dobrý (37–43) 84 38,4 47 33,1 59 37,1 72 35,6 131 36,3

Vynikající (44–49) 62 28,3 59 41,5 56 35,2 65 32,2 121 33,5

Jako první komplexní výstup výzkumného šetření 
zaměřeného na zhodnocení pracovní schopnosti zaměst-
nanců lze uvést výsledky měření WAI pro čtyři definované 
obory pracovní činnosti: 1) státní zaměstnanci (s převahou 
práce charakterizované jako duševní, případně kombinace 
duševní a fyzické); 2) z nich vyčlenění pracovníci pracují-
cí v bankovním sektoru, pro něž máme k dispozici validní 
referenční hodnoty; 3) pracovníci v průmyslu (charakteri-
zovaní jako fyzicky pracující zaměstnanci); 4) zaměstnanci 
ve zdravotnictví (pro něž je typický souběh práce fyzické 
a duševní).

V tabulce 5 je pro každou zaměstnaneckou katego-
rii uvedena nizozemská referenční hodnota, průměrná 
hodnota WAI naměřeného u výběrového souboru, rozdíl 
mezi WAI a referenční hodnotou. Relativní četnosti jsou 
uvedeny vždy jen pro nejnižší a nejvyšší úrovně pracovní 
schopnosti. Toto seskupování není samoúčelné. Na ně jsou 
navázána systémová doporučení jak lékařům pracovnělé-
kařských služeb, tak zaměstnavatelům, vedoucí k identifi-
kaci těch problémů, které mohou být zásadní v ovlivnění 
pracovní schopnosti zaměstnanců.

Nejvyšší skóre WAI vykazovala skupina státních za-
městnanců (M = 42,3; +1,5) a pracovníků v bankovním sek-

toru (M = 42,1; +0,3). Obě skupiny měly WAI vyšší, než je 
nizozemská referenční hodnota. Nižšího WAI však dosaho-
vali zaměstnanci ve zdravotnictví (M = 38,9; −2,0) a nejniž-
ší WAI měli fyzicky pracující zaměstnanci v průmyslu (M = 
38,0; −3,4). Obě skupiny měly WAI nižší, než je nizozemská 
referenční hodnota.

Diagnostikovaná onemocnění a jejich vliv na WAI

Zdravotní stav, resp. četnost jednotlivých typů onemocně-
ní či zranění je ukazatelem, který byl jednou z nejvýznam-
nějších příčin poměrně vysokého podílu nízké pracovní 
schopnosti respondentů. Mezi proměnnou WAI a počtem 
onemocnění diagnostikovaných lékařem byla prokázá-
na střední negativní statistická závislost (r = −0,680; p < 
0,001; r2 = 0,463), tj. se zvyšujícím se počtem onemocnění 
diagnostikovaných lékařem se bez ohledu na věk a pohla-
ví snižuje hodnota WAI. Zjištěnou hodnotu koeficientu 
determinance lze interpretovat tak, že přibližně ze 46 % 
je index pracovní schopnosti ovlivňován počtem lékařem 
diagnostikovaných onemocnění. Respondenti s polymorbi-
ditou dosahují, ve srovnání s respondenty, kteří polymor-
biditou netrpí, nižšího WAI, a to bez ohledu, zdali jde o du-
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Tabulka 5 – referenční hodnoty a indexy pracovních schopností podle zaměstnaneckých kategorií

Zaměstnanecká kategorie Referenční 
hodnotaa

WAI (M) Rozdíl mezi WAI 
a referenční hodnotou

Nízká pracovní 
schopnostb (%)

Vynikající pracovní 
schopnostc (%)

Státní zaměstnanci 40,8 42,3 +1,5   1,7 49,2

Průmysl (fyzicky pracující 
zaměstnanci)

41,4 38,0 −3,4 10,6 27,8

Zaměstnanci ve 
zdravotnictví

40,9 38,9 −2,0   3,6 27,3

Pracovníci v bankovním 
sektoru

41,8 42,1 +0,3   1,7 46,7

Legenda:
a referenční hodnoty pocházejí z databáze 26 300 nizozemských zaměstnanců ve věkové kategorii 50 až 60 let zaměstnaných v přibližně stejných 

profesích (srovnávané podniky a organizace jsou z oborů bankovnictví, státní služby, zdravotnictví a průmyslové sféry);
b nízká pracovní schopnost je definována rozmezím WAI 7–27 bodů;
c  vynikající pracovní schopnost je definována rozmezím WAI 44–49 bodů.

Tabulka 6 – Četnost výskytu onemocnění/zranění u respondentů

Typ onemocnění Popis onemocnění Diagnóza lékaře Vlastní názor

N % N %

Zranění způsobená nehodou Jiné zranění
Zranění dolních končetin
Zranění horních končetin
Zranění zad

11
42
27
23

3,0
11,6

7,5
6,4

15
29
22
23

4,2
8,0
6,1
6,4

Onemocnění pohybového 
aparátu

Artritida
Onemocnění krční páteře
Onemocnění končetin
Onemocnění zad

14
86
59
72

3,9
23,8
16,3
19,9

15
96
46
90

4,2
26,6
12,7
24,9

Kardiovaskulární 
onemocnění

Ischemické choroby
Onemocnění tepen/srdce
Poruchy krevního tlaku
Srdeční arytmie

4
12

117
5

1,1
3,3

32,4
1,4

1
6

86
6

0,3
1,7

23,8
1,7

Onemocnění dýchacích cest Chronický zánět průdušek
Krátkodobá zástava dechu (ve spánku)
Opakované infekce dýchacího traktu
Průduškové astma

7
3

25
12

1,9
0,8
6,9
3,3

5
7

44
8

1,4
1,9

12,2
2,2

Duševní poruchy Jiné duševní poruchy
Klinické deprese
Mírné deprese, pocity úzkosti

2
2

16

0,6
0,6
4,4

–
2

30

–
0,6
8,3

Neurologická a smyslová 
onemocnění

Epilepsie
Neurologické choroby (neuróza, migréna)
Onemocnění zraku (mimo refrakčních vad)
Ztráta sluchu

1
19
17
14

0,3
5,3
4,7
3,9

1
18
17
25

0,3
5,0
4,7
6,9

Onemocnění zažívacího 
traktu

Onemocnění jater nebo slinivky
Zažívací potíže
Žaludeční katar a vředy, zánět dvanáctníku
Žlučové kameny, onemocnění žlučníku

13
15
21
36

3,6
4,2
5,8

10,0

10
17

8
29

2,8
4,7
2,2
8,0

Nemoci pohlavního 
a močového ústrojí

Chronické záněty močového traktu
Onemocnění ledvin

15
17

4,2
4,7

6
13

1,7
3,6

Kožní onemocnění Alergická vyrážka/ekzém
Jiná vyrážka

23
13

6,4
3,6

19
13

5,3
3,6

Nádor Nezhoubný nádor
Rakovina

21
5

5,8
1,4

9
6

2,5
1,7

Onemocnění metabolismu Cukrovka
Dislipidemie
Metabolický syndrom
Obezita (BMI >30)
Onemocnění štítné žlázy

30
60
12
64
44

8,3
16,6

3,3
17,7
12,2

15
36

2
44
28

4,2
10,0

0,6
12,2

7,8

Krevní onemocnění Krevní onemocnění – anémie 5 1,4 4 1,1

Jiné onemocnění Jiné onemocnění 36 10,0 24 6,6

Pozn.: Relativní četnosti přesahují 100 %, poněvadž respondenti mohou mít několik onemocnění daného typu.
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ševně pracující (U = 198,50; p < 0,001), fyzicky pracující  
(U = 89,00; p < 0,01) nebo o pracující duševně i fyzicky stej-
nou měrou (U = 97,50; p < 0,05).

V dotazníku byli respondenti dotazováni na třináct 
skupin onemocnění vymezených finskými tvůrci dotazní-
ku WAI s celkovým počtem 40 lékařsky identifikovatelných 
diagnóz (tab. 6). Respondenti v dotazníku ke každé diagnó-
ze uváděli, zdali u nich byla tato diagnóza stanovena a zdali 
jde o diagnózu stanovenou nebo léčenou lékařem, nebo jde 
o jejich vlastní mínění. Jejich odpovědi byly u lékařem sta-
novených nebo léčených diagnóz validovány lékařem.

Pro účely této studie byly z výše uvedených skupin dia-
gnóz vytvořeny čtyři kategorie: 1) onemocnění z fyzické 
zátěže (zranění způsobená nehodou, onemocnění pohy-
bového aparátu, kožní, zejména alergická onemocnění);  
2) onemocnění z životního stylu (kardiovaskulární one-
mocnění, onemocnění zažívacího traktu, onemocnění 
metabolismu, nemoci pohlavního a močového ústrojí);  
3) diagnózy spojené s duševním stavem (duševní poruchy, 
neurologická a smyslová onemocnění); 4) onemocnění zá-
vislá na věku respondenta (onemocnění pohybového apa-
rátu, onemocnění dýchacích cest, nádor, nemoci pohlavní-
ho a močového ústrojí).

Statistickým testováním bylo prokázáno, že WAI klesá 
se vzrůstajícím počtem diagnostikovaných onemocnění 
z  fyzické zátěže (r = −0,493; p < 0,001; r2 = 0,243), one-
mocnění z životního stylu (r = −0,515; p < 0,001; r2 = 0,266) 
a onemocnění závislých na věku (r = −0,544; p < 0,001; r2 = 
0,296). Mezi WAI a počtem diagnóz spojených s duševním 
stavem byla prokázána pouze nízká negativní závislost (r = 
−0,351; p < 0,001; r2 = 0,123). Ze čtyř kategorií diagnóz 
jsme se podrobněji zaměřili na onemocnění ze životního 
stylu, přičemž byla prokázána negativní korelace se všemi 
chorobami životního stylu a WAI [Pearsonův koeficient ko-
relace se pohyboval v intervalu (−0,122; 0,366); p < 0,05], 
s výjimkou u onemocnění jater (r = −0,010; p = 0,861) a me-
tabolického syndromu (r = −0,105; p = 0,065). Zjištěná sta-
tistická závislost je však velmi slabá.

Srovnání diagnostikovaných a subjektivně 
vnímaných onemocnění

Konstrukce dotazníku umožňuje konfrontovat subjektivní 
údaj respondenta s údaji uvedenými ve zdravotnické doku-
mentaci ošetřujícího lékaře. Právě zde jsme zjistili velice za-
jímavé údaje. Z lékařské dokumentace bylo u respondentů 
ověřeno celkem 1 020 chorob, což reprezentuje v průměru 
2,8 diagnózy na osobu (SD = 2,62), zatímco sami respon-
denti popsali v dotazníku 875 chorob, což je pouze 85,8 % 
chorob identifikovaných lékařem (tab. 6).

Pozornost vyžadují poměry počtu vlastních a lékařem 
ověřených výskytů chorob. Trvající bolesti v oblasti krční 
páteře častěji uvádějí samotní respondenti (96 : 86), zatím-
co hypertenze a onemocnění metabolismu jsou responden-
ty vnímány nepoměrně méně často (dislipidemie 36 : 60), 
obezita (BMI >30) 44 : 64 a hypertenze dokonce 86 : 117. 
Tyto poměry však mohou být ještě zkresleny, poněvadž 
u  části respondentů byly zdravotní údaje ověřovány ze 
zdravotnické dokumentace praktického lékaře, u větší části 
respondentů pak z dokumentace vedené smluvním léka-
řem pracovnělékařských služeb. V obou případech můžeme 

důvodně předpokládat, že ne všechny diagnózy musí být 
v jeho dokumentaci zaneseny.

Převis individuálně respondenty uváděných diagnóz 
nad hodnotami ze zdravotní dokumentace je nápadný ještě 
u diagnóz opakovaných infekcí dýchacího traktu (44 : 22), 
ztráty sluchu (25 : 14), ale i u mírné deprese a pocitů úzkos-
ti (30 : 16), u nichž je hodnocení uváděné respondenty vždy 
téměř dvojnásobně četné. I když četnosti těchto diagnóz 
nejsou vysoké (pohybují se v rozmezí 5–10 %), v hodnoce-
ném souboru je u všech rozdíl signifikantní.

Tyto choroby a obtíže (včetně bolesti v oblasti krční 
páteře) lze označit za běžné choroby a stavy připisované 
převážně věku hodnocených respondentů, ale z hlediska 
udržení jejich další pracovní schopnosti se může jednat 
o varovný signál. Jako rizikový pro pracovní schopnost po-
važujeme také údaj o podstatně větším počtu individuálně 
vnímaných pocitů úzkosti a depresí.

Subjektivně vnímaný vliv onemocnění na práci

V souvislosti s hodnocením současných onemocnění re-
spondentů jsou zajímavé i poznatky, jak sami posuzují vliv 
svých chorob a onemocnění na pracovní schopnost. Téměř 
dvě třetiny respondentů (M = 62,9; n = 227) podle svého 
vyjádření buď netrpí žádnými nemocemi, nebo případně 
kvůli nim nepociťují při výkonu současné práce překážky. 
Třetina respondentů na druhou stranu kvůli svému one-
mocnění pociťuje větší či menší překážky ve výkonu práce. 
Asi pětina respondentů (M = 18,6; n = 67) je navzdory one-
mocnění schopna vykonávat svou práci, ale způsobuje jí to 
určité potíže. Kvůli svému onemocnění musí někdy zpo-
malit pracovní tempo anebo změnit způsob výkonu práce 
12,2 % (n = 44) respondentů a 1,1 % (n = 4) respondentů 
musí zpomalit pracovní tempo anebo změnit způsob výko-
nu práce často. Pouze nepatrná část respondentů uvedla, že 
jsou kvůli své nemoci schopni pracovat jen na částečný pra-
covní úvazek (M = 0,8; n = 3) či zcela nejsou schopni pracovat  
(M = 0,3; n = 1). Podrobné informace jsou uvedeny v ta- 
bulce 7.

 
diskuse

Pracovníci z šesti různě zaměřených podniků a organizací 
dosahovali v průměrném hodnocení dobrých pracovních 
schopností a bodové hodnocení WAI se pohybovalo mírně 
nad nizozemskými referenčními hodnotami.

Jak naše, tak zahraniční studie ukazují, že pracovní 
schopnost má tendenci se s věkem snižovat, ale není to 
dramatický pokles a průměrné hodnoty indexu u pracují-
cích osob v celém jejich pracovním životě mohou zůstávat 
převážně v kategoriích vynikající a posléze dobrá. Výsledky 
průměrných hodnot souboru přibližně 35 000 nizozem-
ských pracujících ve věku 20–65 let dokazují, že ve srov-
nání s mladšími pracovníky je věková skupina pracovníků 
zhruba od 50 let výše velmi různorodá a s přibývajícími 
individuálními rozdíly, které se s věkem zvyšují. V tom-
to věku má také WAI tendenci trvale klesat pod hranici 
40 bodů. Tyto závěry lze s určitou opatrností, danou ma-
lým počtem respondentů, kteří mohli být zařazeni do hod-
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noceného výběrového souboru, učinit i z našich poznatků. 
Průměrná hodnota WAI 39,4 bodů zařazuje tuto pracovně 
různorodou skupinu ještě do kategorie pracovníků s dob-
rou pracovní schopností.

V naší studii bylo možné sledovat mírný pokles WAI 
u  pracovníků vykonávajících duševní práci a u žen vyko-
návajících kombinaci duševní a fyzické práce. Výraznější 
pokles WAI byl patrný u mužů vykonávajících fyzickou prá-
ci, kdežto u žen vykonávajících fyzickou práci byl regresní 
trend pracovní schopnosti výrazně rostoucí. Zjištěná sku-
tečnost může být vysvětlena mj. i tím, že práci v pozdějším 
věku vykonávají nadále lidé, kteří pro ni mají dostatečné 
fyzické či duševní předpoklady, jež tvoří dvě významné 
složky pracovní schopnosti. K objasnění objektivních dů-
vodů zjištěného stavu u fyzicky pracujících mužů je třeba 
dalšího zkoumání. Přestože vztah mezi věkem a WAI nebyl 
v našem souboru jednoznačně prokázán, domníváme se, že 
preventivní a podpůrná opatření v podnicích a organiza-
cích by měla být cílena především na zaměstnance s iden-
tifikovanou nízkou pracovní schopností, neboť značná část 
z nich by se mohla ve velmi krátké době propadnout do ka-
tegorie práce neschopných.

V naší studii byl prokázán rozdíl ve výši WAI mužů 
a žen, přičemž ženy vykazovaly nižší WAI než muži. Jed-
ním z možných vysvětlení je vyšší zátěž žen, která je dána 
jejich péčí o domácnost a rodinu, jež přes jejich vzrůstající 
pracovní emancipaci zůstává jejich doménou. Zaměstnané 
ženy tedy zastávají role, které mohou mít dopad na jejich 
zdraví a pracovní schopnost [27]. K uvedeným závěrům 
je třeba přistupovat obezřetně, neboť rozdíly v pracovní 
schopnosti podle pohlaví mohly být způsobeny relativně 
vyšším zastoupením fyzicky pracujících žen v jednom prů-
myslovém podniku. V uvedeném podniku pracovalo při-
bližně 60 žen zaměstnaných v třísměnném provozu, které 
dosahovaly asi v 20 % hodnotu WAI do 27 bodů. Specifi-
ka tohoto podniku mohla ovlivnit rovněž obraz pracovní 
schopnosti zaměstnanců pracujících v průmyslu, kteří ve 
srovnání s ostatními zaměstnaneckými kategoriemi dosa-
hovali nejnižší průměrné hodnoty WAI (srov. tab. 5).

Tabulka 7 – vliv onemocnění na práci

Je onemocnění či zranění překážkou ve výkonu 
současné práce?

Pohlaví Věk Celkem

Ženy Muži 50–55 let >55 let

N % N % N % N % N %

Myslím si, že jsem zcela neschopen/na pracovat – – 1 0,7 – – 1 0,5 1 0,3

Myslím, že jsem kvůli své nemoci schopen/na pracovat jen 
na částečný pracovní úvazek

2 0,9 1 0,7 1 0,6 2 1,0 3 0,8

Často musím zpomalit pracovní tempo anebo změnit 
způsob výkonu práce

3 1,4 1 0,7 1 0,6 3 1,5 4 1,1

Někdy musím zpomalit pracovní tempo anebo změnit 
způsob výkonu práce

30 13,7 14 9,9 22 13,8 22 10,9 44 12,2

Jsem schopen/na vykonávat svou práci, ale způsobuje mi 
určité potíže

50 22,8 17 12,0 27 17,0 40 19,8 67 18,6

Nemám žádnou překážku ve výkonu práce / Netrpím 
žádnými nemocemi

123 56,2 104 73,2 101 63,5 126 62,4 227 62,9

Neuvedeno 11 5,0 4 2,8 7 4,4 8 4,0 15 4,2

Celkem 219 100,0 142 100,0 159 100,0 202 100,0 361 100,0

V České republice trpí značná část populace obezitou. 
Obezita má negativní vliv na výši pracovní schopnosti, ne-
boť je příčinou rozvoje řady onemocnění, jež jsou jednou ze 
zjišťovaných dimenzí WAI. Negativní efekt vyššího BMI na 
pracovní schopnost je přitom vyšší u starších jedinců [37]. 
Z toho vyplývá, že by měly být intervence zaměřené na 
zvyšování pracovní schopnosti orientovány mj. na podpo-
ru vykonávání pohybových aktivit adekvátních věku pra-
covníků s cílem optimalizovat hodnotu jejich BMI.

Je vcelku dobře známo, že stárnutí pracovníků je do-
provázeno změnami v jejich fyzických a duševních schop-
nostech. Jak se potvrdilo i v naší studii, zdravotní stav je 
jedním z významných prediktorů pracovní schopnosti. 
Nicméně interindividuální rozdíly jsou velké a zejména 
faktory životního stylu podstatně ovlivňují rovnováhu 
mezi pracovní kapacitou a pracovními požadavky, jejíž stá-
lé dosahování je základním stavebním kamenem dobré pra-
covní schopnosti. Pracovní nároky, které nejsou dostatečně 
sladěny s fyzickou a duševní kapacitou pracovníka, mohou 
způsobovat zdravotní problémy a následně postupnou 
ztrátu pracovní síly. Jako zásadní důvod k nezaměstnanos-
ti a k prvnímu odchodu do důchodu u starších pracovníků 
se tedy primárně jeví přírůstek zdravotních problémů spo-
jených s výkonem práce. Základem pro pracovní schopnost 
je sice zdraví a funkční kapacita pracovníka, ale celková 
pracovní schopnost je rovněž určována jeho odbornými 
znalostmi, kompetencemi, dovednostmi, hodnotami, po-
stoji, motivací i nároky práce samotné [38].

Cestou pro udržení pracovní schopnosti starších osob 
je proto nejen prevence nemocí a podpora zdraví, ale i vy-
tváření vhodných podmínek práce, pozitivního pracovního 
prostředí, pracovního klimatu a systematické vzdělávání 
a  rozvoj pracovních kompetencí pracovníků. Z psycholo-
gického pohledu je důležité, aby stárnoucí jedinci získávali 
pocit společenské užitečnosti, čehož lze dosáhnout např. 
jejich využitím pro mezigenerační učení [39, 40]. Spokoje-
nost s prací, pracovní sebedůvěra, podpora a uznání v práci 
zvyšují pracovní schopnost a snižují riziko předčasného od-
chodu z pracovního života. Vhodná práce udržuje pracovní 
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schopnost dokonce v případě, že dochází k poklesu indivi-
duálních možností [7].

Metodologické limity studie

Prezentované výsledky vycházejí z měření v šesti podni-
cích, přičemž výsledky vzhledem k populaci České repub-
liky nelze považovat za reprezentativní. Metodologickým 
limitem studie je skutečnost, že podniky nebyly vybrány 
náhodným způsobem, výběrový soubor je tvořen pou-
ze 361 respondenty a do některých analýz vstoupila data 
pouze od 308 respondentů. Při interpretaci závěrů je tře-
ba brát v úvahu charakteristiky výběrového souboru, kte-
rý byl ve vyšší míře tvořen ženami a duševně pracujícími, 
a rovněž specifika podniků (např. v jednom průmyslovém 
podniku byly předmětem výzkumu prakticky pouze ženy 
starší 50 let pracující ve směnném provozu při pásové vý-
robě součástek pro automobilový průmysl). Participace 
zaměstnanců podniků ve výzkumu byla navíc dobrovolná 
a lze očekávat, že jedinci, kteří mohli chápat svou subjek-
tivně vnímanou pracovní schopnost jako problematickou, 
se do výzkumu záměrně nezapojili. Uvedené skutečnosti 
bereme v úvahu při plánování dalšího zkoumání pracovní 
schopnosti stárnoucí populace v České republice.

 
závěr

Výsledky soustavného užití WAI pro objektivizaci pracovní 
schopnosti naznačují, že právě rovnováha mezi zdroji lid-
ského zdraví a mezi požadavky a charakterem práce jsou 
důležitými rozměry pracovní schopnosti. Nově byl také 
potvrzen význam kompetencí pracovníka, jeho postojů 
a hodnot a dalších, se životem souvisejících rozměrů pra-
covní schopnosti. Tento souhrn byl označen jako komplex-
ní a multidimenzionální vlastnost pracovní schopnosti. 
WAI je obrazem kvantitativního náhledu na individuální 
pracovní schopnost zaměstnance, případně na pracovní 
schopnost definované skupiny pracovníků. Záměrem či 
lépe cílem zaměstnavatele by v této souvislosti mělo být 
analytické zhodnocení (ve spolupráci s příslušnými odbor-
nými pracovníky) stylu a požadavků určité pracovní pozice 
a její vliv na stav pracovních schopností pracovníků, kteří 
tuto pozici ve firmě zastávají.

WAI nemá být chápán pouze jako ukazatel zdraví, 
funkční kapacity a další zaměstnatelnosti daného pracov-
níka. Jde o screeningový nástroj k hlubšímu pochopení 
interakce mezi prací a pracovníkem, k určení příčin jeho 
případné nižší zaměstnatelnosti nebo predikčně k identi-
fikaci nejvhodnějších konkrétních opatření, kterými může 
zaměstnavatel udržet nebo zlepšit pracovní schopnosti 
svých zaměstnanců. WAI by měl, podle představ jeho tvůr-
ců, sloužit jako základ pro další měření a postupy, které 
aplikuje lékař pracovnělékařské služby ve spolupráci se 
zaměstnancem k navržení dalších kroků napomáhajících 
k udržení jeho pracovní schopnosti. Pochopitelně je v tom-
to procesu nesmírně žádoucí spolupráce i s managemen-
tem firmy, a to jak v oblasti zájmu o pracovní schopnosti 
zaměstnanců, tak v aktivním přístupu ke snižování riziko-
vých faktorů pracovního prostředí. Podpora zaměstnava-

tele je nutná ve smyslu finančním i motivačním. Z aktivit 
podporujících pracovní schopnost získává nakonec pro-
spěch zaměstnanec i zaměstnavatel.

 
Konflikt zájmů

Autoři uvádějí, že rukopis je původní a v současné době ne-
byl podán v jiném časopise a dosud nebyl zveřejněn.

 
Poděkování

Prezentované první české výsledky měření indexu pracovní 
schopnosti WAI byly provedeny podle standardních poža-
davků finského pracoviště FIOH, poskytovatele licence pro 
tento systém vyšetřování a objektivizace pracovní schop-
nosti a za spolupráce nizozemské organizace Blik op Werk, 
která je držitelem licence WAI pro Nizozemsko a současně 
správcem tamější národní databáze hodnot WAI.
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