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Abstrakt 

Tématu Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) se v dnešní době dostává stále více pozornosti. 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem prvního cíle - vymýcení chudoby 

ve všech jejích formách všude na světě. Existuje množství publikací, které se snaží odhalit 

možné determinanty chudoby za účelem vytvoření účinné strategie pro boj s ní. Většina 

jich je však zaměřena na konkrétní státy či regiony díky lepší dostupnosti dat. Tato práce 

naopak zkoumá proměnné a jejich vliv na extrémní chudobu ve světě, 

příp. v různých regionech, to vše s využitím ekonometrické analýzy panelových dat. 

V této studii bylo použito sedm nezávislých proměnných: HDP na obyvatele, Gini index 

pro příjmovou nerovnost, populační růst a čtyři úrovně dosaženého 

vzdělání – bez formálního vzdělání, primární, sekundární a terciální. Primárním zdrojem 

dat se stala „World Bank“, ze které byla obdržena pozorování pro 125 států v časovém 

období od roku 2000 do roku 2017. Z výsledků studie vyplývá, že proměnné HDP 

na obyvatele, příjmová nerovnost, terciální vzdělání a absence dokončeného formálního 

vzdělání významně ovlivňují extrémní chudobu. Výsledky rovněž naznačují 

nepravděpodobnost splnění nulového cíle do roku 2030. První cíl SDGs se tedy ukázal 

jako příliš ambiciózní. Pro jeho splnění je nezbytné, aby došlo k ještě většímu zvýšení 

globálního úsilí a okamžitému jednání všech zúčastněných stran. 
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Abstract 

Nowadays, the question of the Sustainable Development Goals (SDGs) seems to get more 

and more attention. This bachelor thesis focuses on the first goal – end poverty in all its 

forms everywhere. There is a great number of literature which examines possible 

determinants of poverty in order to create effective strategies to fight witht it. Majority of 

them focuses on the study in particular countries or regions since their data are easier to 

access. On the contrary, this thesis examines variables and their effect on extreme poverty 

in the world with the use of the econometric analysis on panel data. There are seven 

independent variables used: GDP per capita, Gini index as a proxy variable for income 

inequality, population growth and four education attainment levels - no education, 

primary, secondary and tertiary. The World Bank was chosen as the primary source of 

data with a great number of observations from 125 countries over time period of 2000 

and 2017. According to the results of the study, explanatory variables GDP per capita, 

income inequality, no education and tertiary education significantly affect extreme 

poverty. Also, the results show that the goal of 0 % is unlikely to be fulfilled by the year 

of 2030. To sum up, the first goal of the SDGs turned out as too ambitious. For its 

accomplishment it is neccesary for all parties involved to enhance their efforts and to take 

immediate action. 
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Výzkumná otázka a motivace 

V pátek 1. ledna 2016 vstoupila po tříletém procesu vyjednávání v platnost nová agenda 

pro udržitelný rozvoj, která navazuje na předchozí úspěch Rozvojových cílů tisíciletí 

(MDGs). Oficiálně byla schválena 25. září 2015 na summitu OSN a obsahuje sedmnáct 

Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Předmětem této práce je první cíl - konec chudoby, 

který se zaměřuje na odstranění chudoby ve všech jejích formách po celém světě v 

horizontu patnácti let. Stejně jako všechny ostatní SDGs, i první cíl je rozdělen do 

několika dílčích bodů. Největší důraz bude kladen na první dílčí cíl eliminace extrémní 

chudoby. 

Do dnešního dne zůstává otázkou, jak moc byly předešlé MDGs úspěšné. Z toho důvodu 

jsem se v této práci rozhodla objasnit, jestli je alespoň první dílčí cíl uskutečnitelný do 

konce roku 2030. Rovněž budu zkoumat některé faktory, které chudobu výrazně 

ovlivňují. 

Přínos 

Jako jednomu ze sedmnácti Cílů udržitelné rozvoje je věnována velká pozornost snížení 

(extrémní) chudoby. Právě proto může být má práce použita jako zpráva o pokroku, který 

jednotlivé země a jejich vlády dosáhly. Tento závěr bude podepřen výsledky 

ekonometrické analýzy provedené z dostupných dat. Na základě těchto výsledků mohu 

zjistit, zda dosavadní pokrok směrem k naplnění některých bodů je dostatečný. 

Metodologie 

Práce bude obsahovat dvě hlavní části – teoretická a analytická. V teoretické části se budu 

zabývat shrnutím Cílů udržitelného rozvoje se zaměřením na první cíl - konec chudoby.  
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Projekt bakalářské práce 



   

Druhá část práce bude věnována analýze dat získaných převážně z databází „World Bank“ 

a „Global SDG Indicators Database“. Bude provedena ekonometrická analýza 

panelových dat a následně bude odhadnuta uskutečnitelnost stanovených cílů v roce 2030  

s pomocí modelu předpověďi v R softwaru. 
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Úvod 

Rok 2015 se váže k počátku jednoho z nejambicióznějších programů v historii 

lidstva. Nová agenda Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) představuje „inspirativní vizi, jak 

by mohl svět vypadat v roce 2030“. (United Nations 2015b) Sdružuje jednotlivé státy, ať 

už v řešení novodobých výzev jako migrace, konflikty a klimatické katastrofy, či 

ve společném úsilí o udržitelný rozvoj v oblastech kritického významu pro lidstvo. SDGs 

jsou složeny ze 17 cílů, z nichž první je „vymýcení chudoby ve všech jejích formách 

všude na světě“. Navzdory veškerému dosavadnímu pokroku, v roce 2019 stále žije 

okolo 580 miliónů obyvatel (8 % populace) v extrémní chudobě. Jak reálné je dosažení 

cíle nulové extrémní chudoby do roku 2030? Jaké jsou klíčové faktory při boji 

s chudobou, a jak se extrémní chudoba vyvíjela od roku 2000? To jsou otázky, kterými 

se v této bakalářské práci budu zabývat. 

Nápad na vytvoření Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) se poprvé zrodil v roce 

2012 v Rio de Janeiru, kde se sešli představitelé jednotlivých členských států Organizace 

Spojených Národů (OSN). Cílem tohoto setkání bylo vytvoření nové globální agendy 

pro udržitelný rozvoj, která by nahradila svého předchůdce Rozvojové cíle tisíciletí 

(MDGs). Právě program MDGs odstartoval v roce 2000 globální snahu za vymýcení 

hladu a chudoby, za poskytnutí základního vzdělání všem dětem a zabránění šíření 

smrtelných nemocí jako AIDS/HIV, malárie, tuberkulóza aj. Ačkoli se soubor 8 cílů 

ukázal po 15 letech své existence jako poměrně úspěšný, stále existoval velký prostor 

pro pokrok a zlepšení životních podmínek v mnoha oblastech. A tak byl po tříletém 

procesu vyjednávání přijat dokument „Transforming our world: the 2030 Agenda 

for Sustainable Development“, v němž se všech 193 členských států OSN zavazuje 

podniknout kroky vedoucí k eliminaci chudoby ve všech jejích formách, ochraně planety, 

zajištění blahobytu pro všechny a vzájemné spolupráci. Vytvoření rovných příležitostí 

pro všechny bez jakékoliv diskriminace je rovněž klíčové. 
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Cílem této práce je předpovědět potenciální úspěšnost naplnění nulového cíle 

extrémní chudoby v rámci SDGs a nalézt proměnné, které mají klíčový vliv 

na zkoumanou proměnnou v čase. Ačkoli se ve většině studií používají průřezová data, 

v této práci provedu ekonometrickou analýzu panelových dat na základě záznamů 

125 států v letech 2000 až 2017. Výsledky této práce mohou být použity jako zpráva 

o pokroku v tomto časovém období. Hlavním přínosem je pak posouzení, zda dosavadní 

pokrok směrem k naplnění nulového cíle extrémní chudoby je dostatečný, či je nezbytné, 

aby došlo k výraznému zvýšení globálního úsilí všech zúčastněných stran. 

Práce je strukturovaná do dvou hlavních částí s několika kapitolami. První část je 

věnována teoretickému základu SDGs se zaměřením na první cíl – vymýcení chudoby 

ve všech jejích formách všude na světě. Lze zde nalézt základní přehled studií 

s problematikou extrémní chudoby. Tyto publikace pomohly identifikovat některé 

později použité proměnné. Začátek druhé, analytické, části práce je zaměřen na úvod 

do teorie panelových dat. Následující kapitola poukazuje na problematiku a omezení dat 

včetně popisu použitých proměnných. Zbývající dvě kapitoly interpretují výsledky 

ekonometrického modelu a modelu předpovědi míry chudoby do roku 2030. Veškeré 

výsledky a důležité poznatky z této práce jsou shrnuty v závěru.  
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1. Teoretická část 

1.1. Přehled literatury 

Existuje velké množství článků, studií a knih zabývajících se tématem chudoby. 

Mezi nejvýznamnější publikační portály však patří „World Bank“ 1, která téměř 

nepřetržitě zveřejňuje nové články, studie či roční reporty na širokou škálu témat. Tyto 

publikace jsou díky vysokému mezinárodnímu profilu jejich autorů často používány 

pro navazující studie a analýzy. Většina se však zaměřuje na konkrétní země či regiony. 

K tomu jsou často využívány národní, případně regionální průzkumy domácností, které 

jsou schopny zahrnout více detailů a charakteristik daného státu. Jako příklad takové 

studie lze uvést práci Zaman et al. (2011), ve které se autoři zabývají empirickým 

modelem dopadu hospodářského růstu a důchodové distribuce na chudobu v pěti 

jihoasijských zemích za období 1988-2009.  

V porovnání se studiemi specifických jednotek jako jsou státy a regiony, existuje 

pouze malé množství těch, které se zabývají problémem ve větším měřítku. Toto 

překvapivé zjištění je motivací této práce. Pokusím se totiž objasnit možné determinanty 

chudoby a posoudit míru růstu/poklesu globální chudoby od roku 2000. Tedy od počátku 

snahy o snížení počtu lidí žijících v extrémní chudobě, viz MDGs. Následující literatura 

pomohla identifikovat některé z nezávislých klíčových proměnných a jejich očekávaný 

efekt na zkoumanou míru chudoby. 

Bourguignon (2003) se ve své práci zabývá problémem vytvoření účinné 

rozvojové strategie zaměřené na redukci chudoby. Jak název práce vypovídá, předmětem 

analýzy je vztah mezi chudobou, růstem2 a nerovnostmi v distribuci důchodu. 

Za předpokladu více či méně konstantní distribuce se ekonomové shodují na nezbytnosti 

růstu pro snížení příjmové chudoby. Rovněž existuje velké množsví důkazů potvrzujících 

negativní vliv zhoršující se příjmové distribuce na extrémní chudobu. Tato práce, 

publikovaná „World Bank“ , tvrdí, že klíčem ke snížení chudoby není (aritmetický) vztah 

mezi chudobou a růstem, ani mezi chudobou a nerovností, nýbrž spojení důchodového 

růstu a příjmové nerovnosti.  

  

                                                 
1 Všechny publikace jsou veřejně přístupné na domovských stránkách „World Bank“ 

https://www.worldbank.org. 
2 Ve studii je růst definován jako percentuální změna v průměrném důchodu (úrovni blahobytu) 

v průzkumu domácností. 
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Obrázek č. 1 znázorňuje trojúhelník vztahů těchto tří proměnných od autora 

práce - François Bourguignon. Vrchol trojúhelníku reprezentuje absolutní chudoba 

určená jako procento populace žijící pod určenou hranicí chudoby. V dolním levém rohu 

je nerovnost, neboli distribuce důchodu, reprezentující rozdíly v důchodu napříč 

populací. V pravém dolním rohu je pak růst definovaný jako změna v příjmu populace 

(např. změna v HDP). Šipky znázorňují jednotlivé efekty. Růst a distribuce důchodu 

se tedy ovlivňují navzájem, a zárověň oba ovlivňují chudobu. Oba faktory tedy hrají 

klíčovou roli v otázce snížení chudoby. Aby se předešlo jejich potenciálnímu 

nepříznivému efektu, veškeré rozvojové strategie by tuto roli měly zohlednit. Jako příklad 

řešení je uváděna redistribuce (přerozdělení) bohatství od bohatých k chudším. Toho lze 

dosáhnout prostřednictvím korekce nedostatků na úvěrovém trhu nebo snížením daňové 

sazby. (Bourguignon 2003) 

Empirický důkaz výše zmíněné transformace hospodářského růstu do chudoby 

s ohledem na roli důchodové distribuce prezentuje ve své studii Fosu (2011). Analyzuje 

v ní jak regionální data, tak i data konkrétních států ze vzorku 80 rozvojových zemí 

v období relativně silného hospodářského růstu. Studie dokázala, že ačkoli měl růst 

pozitivní efekt na snížení chudoby, tento efekt se lišil napříč regiony. Míra transformace 

byla obzvláště nízká pro region Subsaharské Afriky. Ve většině pozorovaných zemí byl 

Obr. 1: Zobrazení vztahu chudoby, růstu a příjmové nerovnosti 

(Zdroj: Bourguignon, 2003) 

 

 

Absolutní chudoba a její snížení 

 „Rozvojová strategie“ 

Agregátní úrověň 

důchodu a růst 

Distribuce důchodu 

a její změny 
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růst důchodů hlavní příčinou změn v počtu extrémě chudých, avšak nerovnost hrála 

rovněž klíčovou roli. V několika případech zaznamenaly země s vysokým růstem příjmů 

menší snížení chudoby než by se mohlo očekávat, a obráceně. Důvodem se ukázala být 

vysoká úrověň důchodové nerovnosti, která má rovněž za následek zvýšení extrémní 

chudoby pro daný růst příjmů. Výsledky studie tedy poukazují na problematiku příjmové 

nerovnosti a kladou zvláštní důraz na její snížení především v zemích s nepříznivým 

hospodářským růstem. (Fosu 2011) 

Pro sledování pokroku v plnění Cílů udržitelného rozvoje je klíčová práce 

s novými daty a vytvoření potenciálních budoucích trendů. Právě monitorování těchto 

trendů umožňuje posoudit účinnost zavedených opatření, a tedy pravděpodobnost 

naplnění SDGs. Crespo Cuaresma et al. (2018) vytvořili ekonometrický nástroj 

zaměřující se na modelování a projekce globální extrémní chudoby v rámci několika 

různých scénářů. K vytvoření konzistentních projekcí pro všechny státy světa jsou 

využívány nové odhady distribuce důchodu, makroekonomické projekce populace 

dle věku a dosažené úrovně vzdělání spolu s příjmem na obyvatele (HDP na obyvatele). 

Tyto odhady byly nedávno vytvořeny ve spojitosti s výzkumem klimatických změn. 

Pro pět různých scénářů byly vytvořeny potencionální trendy chudoby až do roku 2030. 

Dle autorů studie se výsledné míry chudoby napříč uvedenými scénáři mohou pohybovat 

mezi 4.55 % (okolo 377 miliónů osob) až 5.95 % populace (okolo 499 miliónů osob) 

v roce 2030. Nejoptimističtější scénář s 4.55 % je charakterizován velkým hospodářským 

růstem a vysokou poptávkou po fosilních palivech. Alternativní a poněkud pesimističtější 

scénář s mírou chudoby 5.95 % reprezentuje globální polarizaci společně s relativně 

vysokým růstem důchodů v zemích charakterizovaných jako země s vysokým příjmem. 

Rozvojové země se naopak potýkají s nízkou úrovní vzdělanosti, vysokou plodností 

a ekonomickou stagnací. V období 2023-2030 se tedy jednotlivé scénáře globální 

chudoby výrazně liší. Největší regionální rozdíly zaznamenaly státy Subsaharské Afriky. 

„Výsledky srovnání jednotlivých scénářů chudoby naznačují obtížnost splnění prvního 

cíle SDGs, pokud nedojde ke zvýšení úsilí o lepší rozvojovou politiku.“ (Cuaresma et al. 

2018)  
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1.2. Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) 

První zmínka o novém globálním programu se objevila v dokumentu Svět, který 

chceme z roku 2012. V něm se představitelé členských států Organizace Spojených 

Národů (OSN) zavazují k vytvoření seznamu univerzálních cílů, které na další období 

15 let (2015-2030) povzbudí činnost v oblastech kritického významu pro lidstvo 

a planetu. Hlavní důraz je kladen na problémy ekonomické, sociální a enviromentální, 

jejichž vyřešení je nezbytné pro dosažení udržitelného rozvoje. O tři roky později v září 

2015 byl na konferenci OSN v New Yorku program celosvětového rozvoje zvaný Cíle 

udržitelného rozvoje (SDGs) závazně přijat. Obsahuje 17 hlavních cílů a 169 dílčích cílů, 

které pokrývají širokou škálu témat týkajících se udržitelného rozvoje. Všechny však 

směřují k dosažení vyšší úrovně blahobytu a míru pro všechny lidi na planetě. (United 

Nations 2015a) 

Program vychází ze zkušeností a úspěchů svého předchůdce - Rozvojové cíle 

tisíciletí (MDGs). Ačkoli MDGs dosáhly významného pokroku v některých oblastech, 

např. pokles počtu lidí žijících v extrémní chudobě o více než polovinu mezi lety 1990 

a 2013 – z 1.8 miliardy na 783 miliónů, pokles počtu nově infikovaných virem HIV 

o 40 % atd., dosažený pokrok nebyl ani zdaleka rovnoměrný a některé cíle se nepodařilo 

splnit vůbec. Především pak mezi státy Afriky, nejméně vyvinutými a ostrovními státy 

se splnění některých cílů ukázalo velmi problematické. I z toho důvodu se v dnešní době 

objevují diskuze, články či studie, které úspěšnost MDGs zpochybňují. (United Nations 

2015b)  

Rozdílnost názorů se objevuje i u SDGs. Velké množství zdrojů uvádí, že program 

je příliš utopický a nenahlíží na svět reálně. „SDGs neexistují ve vakuu, nýbrž ve světě, 

který je silně charakterizován systémovou nerovností, konflikty, obchodní a daňovou 

nespravedlností, mocí korporátů, neoprávněnými transfery zdrojů, korupcí a slabou 

či špatnou správou.“ (Regan 2017) Míra pokroku každého státu je navíc určena jednáním 

vlády, jež je nucena zavést nová opatření a zákony. Tyto opatření však mohou být 

v rozporu se státní ideologií a tradicemi, a proto nemusí být vnímany kladně. Rovněž 

panuje přesvědčení, že větší počet cílů v mnoha oblastech způsobí příliš velkou 

diverzifikaci úsilí a žádný z cílů pak nemůže být kompletně splněn. 
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Ačkoli jsou SDGs považovány za příliš ambiciózní, faktem zůstává, že se jedná 

o nejrozsáhlejší mezinárodně uznávaný program, který jinak rozdílné státy spojuje v boji 

za lepší budoucnost pro lidstvo a planetu Zemi. Oproti svému předchůdci, MDGs, 

se na vytváření cílů podíleli nejen představitelé jednotlivých států, ale i odborná a širší 

veřejnost, díky čemuž mohly být zahrnuty i dříve ignorované klíčové oblasti jako 

nerovnoprávnost, sociální konflikty, změny klimatu aj.  

 

1.3. Cíl 1: Konec chudoby 

 Hlavní myšlenkou tohoto cíle je odstranění chudoby ve všech jejích formách 

po celém světě do roku 2030. Chudoba je nejčastěji měřena ve spojitosti s důchodem, 

kdy chudí jsou ti, kteří nemají dostatečný příjem ke koupi základních komodit či služeb. 

Mnozí však namítají, že definice chudoby ve smyslu příjmů či konzumace je příliš 

povrchní a nedokáže zohlednit všechny její aspekty. Monetární definice totiž neobsahuje 

informace o chudobě v oblastech jako vzdělání, zdraví a základní životní podmínky. 

Proto se objevují snahy o vícerozměrové přístupy, jež jsou nad rámec klasické 

ekonomické definice. Monetární přístup přesto poskytuje slušnou představu o chudobě 

a jejím vývoji ve světě. První cíl zahrnuje sedm dílčích cílů, jenž adresují různé formy 

chudoby. Mezi ně patří např. snaha o zavedení vhodného systému sociální ochrany 

pro všechny, včetně nejpotřebnějších, snadnější přístup k základním potřebám, 

poskytnutí pomoci lidem zasažených přírodními katastrofami aj. Přehled těchto dílčích 

cílů lze nalézt na oficiálních stránkách OSN 

(https://www.un.org/sustainabledevelopment/) a je rovněž uveden v tabulce č. 1. 
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Tabulka 1: První cíl – seznam dílčích cílů 

(Zdroj: United Nations 2019) 

 

Cíl 1: Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě 

 

1.1 Do roku 2030 odstranit extrémní chudobu pro všechny lidi 

na celém světě; extrémní chudoba je v současnosti definována jako život 

za méně než 1.25 dolaru na den 

1.2 Do roku 2030 snížit alespoň o polovinu podíl mužů, žen a dětí 

všech věkových kategorií, kteří žijí v chudobě tak, jak je definována 

v národní legislativě 

1.3 Zavést na úrovni států vhodné systémy sociální ochrany 

pro všechny včetně nejpotřebnějších, a do roku 2030 rozšířit jejich dosah 

na většinu chudých a ohrožených 

1.4 Do roku 2030 zajistit, aby všichni muži a ženy, zejména chudí 

a zranitelní, měli stejná práva v přístupu k ekonomickým zdrojům 

i základním službám, na vlastnictví a možnost nakládat s půdou a stejná 

práva na další formy vlastnictví, dědictví, přístup k přírodním zdrojům, 

příslušným technologiích a finančním službám, jako například 

mikrofinancování 

1.5 Do roku 2030 posílit odolnost chudých a zranitelných a zmírnit 

jejich zranitelnost před extrémními klimatickými jevy a jinými 

ekonomickými, sociálními a environmentálními otřesy a pohromami  

1.A Zajistit výraznou mobilizaci prostředků z různých zdrojů, 

mimo jiné i dokonalejší rozvojovou spoluprací, a zajistit tak přiměřené 

a předvídatelné prostředky pro rozvojové země – zejména nejméně 

rozvinuté – na zavádění programů a politik na odstranění chudoby 

ve všech jejích formách 

1.B Vytvořit výrazné politické strategie na národní, regionální 

i mezinárodní úrovni, založené na genderově citlivých rozvojových 

strategiích na podporu chudých, které povedou ke zrychlení investic 

do opatření na odstranění chudoby 
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1.3.1. Cíl 1.1: Do roku 2030 odstranit extrémní chudobu všude na 

světě 

I přes pozoruhodný pokrok, který lidstvo za posledních 25 let vykonalo, extrémní 

chudoba i nadále zůstává jedním z největších problémů dnešní doby. Zůstává hluboce 

zakořeněna nejen v chudých zemích, ale také v mnoha bohatých. Napříč regiony se pak 

liší svými následky počínaje vyčleněním ze společnosti a konče smrtí v důsledku 

podvýživy. Extrémní chudoba je definována jako život za méně než 1.25 $ na den. 

Po zohlednění parity kupní síly se jedná o 1.9 $ v mezinárodních cenách z roku 2011. 

V posledních letech se lidstvo těšilo silnému globálnímu růstu a zvětšujícímu 

se bohatství rozvíjejících států. Následkem čehož se v roce 2015 potýkalo s extrémní 

chudobou o více než miliardu lidí méně než v roce 1990 (Weltbankgruppe 2018). Přesto 

žije v současnosti více než 580 miliónů3 obyvatel pod hranicí 1.90 Int$ na den, což čítá 

okolo 8 % z celkové populace planety. Nejvíce z nich se nachází ve dvou regionech – 

Subsaharská Afrika a Jižní Asie, kde dohromady žije zhruba 84 % z celkového počtu lidí 

v extrémní chudobě. Chudoba je velmi často problémem křehkých a konflikty 

zasažených zemí jako Demokratická republika Kongo, Libye či Venezuela. 

Ačkoli v dnešní době žije v extrémní chudobě méně než 10 % z celkového 

obyvatelstva planety, vždy tomu tak nebylo. Ze studie o historických životních 

podmínkách Bourguignona a Morrisona (2002) vyplývá, že v roce 1820 drtivá většina 

obyvatelstva žila v extrémní chudobě, a to 1 $ na den4. Vývoj celkové populace a chudoby 

lze nalézt v grafu č. 1. K vidění je patrný rostoucí trend populace společně s příchodem 

industrializace a rostoucí produktivitou práce. Ačkoli se podíl obyvatelstva v extrémní 

chudobě zmenšoval, množství se s rostoucí populací naopak zvětšovalo. Zlom nastal 

okolo roku 1970, kdy počet lidí stále rostl, ale počet obyvatel v extrémní chudobě začal 

postupně klesat. Od roku 1990 se pak zmenšil z původních 1.9 miliard na necelých 

735 miliónů v roce 2015, tedy každý den se přehouplo přes hranici extrémní chudoby 

zhruba 128 000 osob. Ani to však lidem nezaručí život bez chudoby a těžkostí, které 

s sebou chudoba, i když ne extrémní, přináší. (Roser a Ortiz-Ospina 2017) 

                                                 
3 Odhady převzaty 17. 5. 2019 z https://worldpoverty.io/index.html. 
4 Definice hranice extrémní chudoby 1.9 Int$ byla zrevidována až v roce 2015. 
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Graf 1: Vývoj populace a extrémní chudoby v období 1820-2015 

(Zdroj: Roser and Ortiz-Ospina, 2019) 
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1.3.2. Dosavadní plnění bodu 1.1  

Podrobný přehled plnění SDGs lze nalézt v ročních reportech připravených 

generálním tajemníkem OSN. Na základě nejaktuálnějších dat podávají informace 

o celosvětovém a regionálním pokroku v realizaci jednotlivých bodů SDGs a vyzdvihují 

kritické oblasti, na které je třeba se podrobněji zaměřit.  

Navzdory snahám o zahrnutí všech bez rozdílu, pouze pár indikátorů plnění SDGs 

zohledňuje migraci, uprchlickou krizi, osoby s handikepem, původní obyvatelstvo apod. 

I proto je ve všech zprávách kladen velký důraz na kvalitní statistické systémy. Právě data 

vysoké kvality jsou nezbytná pro vlády, mezinárodní organizace, soukromý sektor aj. 

ke správnému rozhodování a sledování realizace cílů SDGs. Vytvoření dostupných, 

spolehlivých a frekventovaných datových systémů všech úrovní představuje klíčový 

aspekt správného vyhodnocování. Problematikou modernizace a zlepšování kvality dat 

se v současnosti zabývá i světová statistická komunita. Přesto bude výsledek jejich práce 

záviset na koordinované snaze jednotlivých států OSN a dalších spolupracujících 

organizací. (United Nations 2016) 

Počet obyvatel žijících v extrémní chudobě, definované jako život za méně než 

1.90 Int$/osoba (PPP 2011), se za poslední dvě dekády zmenšil o více než polovinu. OSN 

report hovoří o snížení z 1.7 miliard obyvatel (28 % populace) na 783 miliónů (10.9 % 

populace) mezi lety 1999 a 2013. Nejvýraznější pokles se odehrál ve Východní 

a Jihovýchodní Asii, kde procento extrémní chudoby kleslo z 35 % na 3 %. V porovnání 

se Subsaharskou Afrikou, kde podíl extrémně chudých obyvatel činil 42 %, se jedná 

o mimořádný pokrok. (United Nations 2017) Důležitou roli v procesu snížení míry 

chudoby i nadále zastává hospodářský růst. Předpokládáme-li, že by trend hospodářského 

růstu z let 2002 až 2012 pokračoval dalších 15 let, pak celosvětová míra extrémní 

chudoby klesne přibližně na 4 %. Jestliže by se stejný růst týkal delšího časového úseku, 

míra se opět začne zvyšovat. Z toho vyplývá nutnost změny hospodářského růstu oproti 

svým historickým hodnotám. (United Nations 2016) 
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Reporty se zárověň zmiňují o problematice dělníků ve světě, kteří se svojí rodinou 

žijí v extrémní chudobě. Po celém světě se jejich procento zmenšilo z původních 26.9 % 

v roce 2000 na 9.2 % v roce 2017. V nejméně rozvojových zemích je však toto procento 

stále velmi vysoké – zhruba 38 % v roce 2016. Alarmující je i skutečnost, že nejvíce 

náchylná k chudobě je pracující mládež ve věku 15-24 let. Rozdíl mezi celosvětovou 

mírou chudoby mládeže a dospělých jedinců přesahuje dokonce 6 %. (United Nations 

2017; 2018) 

„Zatímco v minulém desetiletí bylo ve všech oblastech rozvoje dosaženo 

značného pokroku, tempo pokroku zaznamenané v minulých letech není dostačující 

pro úplné splnění Cílů udržitelného rozvoje a dílčích cílů do roku 2030.“ (United Nations 

2017) Z dostupných dat rovněž vyplývá, že navzdory úsilí o rovnoměrný pokrok, přínosy 

rozvoje nejsou mezi jednotlivými regiony a státy sdíleny stejným dílem. Pro kompletní 

splnění SDGs je proto nezbytné, aby došlo ke zvýšení globálního úsilí a okamžitému 

jednání všech zúčastněných stran, především vlád, ve všech oblastech. Je také třeba 

důkladných datových systémů zahrnujících nejvíce ohrožené skupiny (migranty, 

národnostní menšiny atd.), aby bylo možné vytvořit přesný obraz reality a zhodnotit, 

v jaké oblasti je třeba se zdokonalit. Neboť jak konstatoval Wu Hongo, bývalý zástupce 

generálního tajemníka OSN: „Posílení zranitelných skupin je nezbytné pro vymýcení 

chudoby a zvětšení prosperity všech a všude.“ 
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(1) 

2. Analytická část 

2.1. Analýza panelových dat 

Panelová data, též nazývána longitudinální data, jsou sbírána pro jednotlivé 

průřezové jednotky (osoby, firmy, města, ...) za dvě a více časových období. Pozorovaná 

skupina se po celou dobu průzkumu nemění. Nespornou výhodou longitudinálních dat je, 

že díky nezávislosti pozorování v čase může být použita i k analýze s přítomnými 

skrytými (vypuštěnými) proměnnými, a přesto budou (za určitých předpokladů) obdržené 

estimátory konzistentní. Rovněž lze s nimi zodpovědět mnohem větší množství otázek 

z ekonometrie než s jinými typy dat. Jejich nevýhodou je však problematický sběr. 

 Jedním z cílů této práce je analýza globální extrémní chudoby a odhalení faktorů, 

které ji přímo či nepřímo ovlivňují. Data, s nimiž budeme pracovat, obsahují podrobné 

informace jednotlivých států za období 2000-2017. Právě díky charakteristice 

a komplexnosti vybraných dat byla vybrána metoda panelových dat. 

Nechť i jsou průřezové jednotky a t jsou časová období. Pak klasický model 

panelových dat lze vyjádřit rovnicí ve tvaru  

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗𝑥𝑖𝑡𝑗

𝐾

𝑗=1

+ 𝑎𝑖+𝑢𝑖𝑡  , 

 𝑗 = 1, … , 𝐾,     𝑖 = 1, … , 𝑁,    𝑡 = 1, … , 𝑇 

 

Symbol 𝑦𝑖𝑡, kde i jsou jednotlivá pozorování (osoby, firmy, města, ...) a t je časový 

úsek, označuje zkoumanou proměnnou závislou na K exogenních 𝑥𝑖𝑡𝑗. Konstanta 𝛽0 je 

očekávánou hodnotou vysvětlované proměnné 𝑦𝑖𝑡, jestliže všechny vysvětlující 

proměnné 𝑥𝑖𝑡𝑗 budou rovny nule. Parametry směrnic 𝛽𝑗 znázorňují vztah mezi závislou a 

nezávislými proměnnými. Nepozorovaný efekt 𝑎𝑖 zahrnuje vypuštěné a časově 

konstantní faktory ovlivňující 𝑦𝑖𝑡. Efekt 𝑎𝑖 se často označuje jako nepozorovaná 

heterogenita. Poslední je idiosynkratická chyba 𝑢𝑖𝑡 reprezentující efekty nevýznamných 

proměnných příznačných pro daný časový interval. 

Průřezové jednotky mají často chybějící pozorování pro některé roky. V takovém 

případě se jedná o tzv. neúplný panel, který může způsobit značné komplikace v analýze. 

Abychom se tomuto problému vyhnuli, bude v následujících částech práce neúplný panel 

přetvořen na úplný, tj. počet pozorování každé průřezové jednotky je roven počtu 

časových období (pro jednu proměnnou).  
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2.1.1. Modely 

Pro analýzu panelových dat existuje několik typů modelů, řešících problém 

nepozorovaného efektu 𝑎𝑖. Jelikož budu na počátku pracovat s neúplným datasetem, 

rozhodla jsem se použít následující jednodušší modely a porovnat jejich výsledky mezi 

sebou.  

 

1. „Pooled OLS“ regrese 

Používá se jako standard pro porovnání s ostatními modely. 

 

2. FD model („First-Differencing“) 

Provádí se diferencováním sousedních časových období. Výhodou je ztráta 

latentní heterogenity 𝑎𝑖, která může být způsobena fixním nebo náhodným efektem. 

Nicméně dojde i ke ztrátě prvního pozorování a všech časově invariantních proměnných 

z modelu. Při rozhodování, jaký model si vybrat, je třeba nejprve zhodnotit nepozorovaný 

efekt 𝑎𝑖. Jestliže panuje podezření na jeho korelaci s jakoukoli nezávislou proměnnou a je 

třeba ho odstranit, provedeme patřičné testy. 

V případě, kdy 𝑡 = 2, je FD estimátor číselně roven FE estimátoru. Pro 𝑡 ≥ 3 

se již estimátory liší. Za předpokladu, že idiosynkratická chyba 𝑢𝑖𝑡 je nekorelovaná, 

efektivnější bude FE estimátor. V opačném případě, kdy jsou ∆𝑢𝑖𝑡 nekorelované 

např. z důvodu náhodné procházky („Random walk“), upřednostňujeme FD estimátor.  

 

3. FE model (Model fixních efektů) 

Stejně jako v případě modelu FD, i tento model využívá transformace k odstranění 

nepozorovaného (fixního) efektu 𝑎𝑖, u kterého se předpokládá, že je korelovaný s jednou 

či více nezávislými proměnnými. Princip transformace spočívá ve zprůměrování základní 

rovnice (1) v čase pro každé pozorování a následném odečtení od původní (1). Získáme 

rovnici bez 𝑎𝑖 (díky konstantnosti), čímž byl vyřešen problém vypuštěných proměnných 

s vlivem na závislou proměnnou 𝑦𝑖𝑡.  
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4. RE model (Model náhodných efektů) 

Základním předpokladem tohoto modelu je, že nepozorovaný (náhodný) efekt 𝑎𝑖 

je nekorelovaný se všemi vysvětlujícími proměnnými ve všech časových obdobích a je 

náhodnou veličinou. Eliminováním 𝑎𝑖 bychom tedy obdrželi neefektivní estimátory. 

V tomto modelu definujeme tzv. kompozitní chyby 𝑣𝑖𝑡 =  𝑎𝑖 + 𝑢𝑖𝑡. Jelikož 

se individuální efekt 𝑎𝑖 objevuje v každém časovém období, chyby 𝑣𝑖𝑡 jsou sériově 

korelované v čase. To má za následek neefektivnost „pooled OLS“ modelu. Aby 

se předešlo neefektivnosti i RE modelu, používá se transformace GLS, která sériovou 

korelaci dokáže odstranit. Ta může být použita jak pro úplné, tak i pro neúplné panely 

(s určitým rozšířením). V modelu lze navíc použít konstantní nezávislé proměnné v čase, 

protože nepozorovaný efekt 𝑎𝑖 je s nimi nekorelovaný. Tato výhoda platí pouze u tohoto 

modelu. 
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2.1.1.1. Doplňující testy 

Ještě než se přesunu k analýze panelových dat, provedu doplňující testy 

pro podrobnější diagnostiku dat. Jelikož existuje vysoká pravděpodobnost vady v datech, 

pokusím se ji rovnou opravit nebo alespoň zohlednit ve výsledcích.  

Mezi prvními provedenými testy byl LM „Twoways“ test na přítomnost 

individuálních efektů 𝑎𝑖. Jelikož test přítomnost těchto efektů potvrdil, bylo třeba ošetřit 

data s pomocí FE a RE modelů. Výběr z těchto dvou modelů pak proběhl na základě 

Hausmanova testu, který vybral FE model jako ten vhodnější. Následně byl proveden 

Breusch-Pagan test. Ten na určité úrovni významnosti odmítá hypotézu přítomnosti 

homoskedasticity, což silně naznačuje možnost heteroskedasticity5. Heteroskedasticita 

způsobuje značné potíže v regresní analýze, jelikož zneplatňuje testy statistické 

významnosti. Rovněž byla otestována přítomnost sériové korelace, kterou indikoval 

Breusch-Godfrey test. Sériová korelace se objevuje především v delších časových řadách 

či panelových datech a způsobuje zdání menších standardních chyb odhadů než 

ve skutečnosti jsou, 𝑅2 naopak nadhodnocuje. Může být zapříčiněna chybným modelem, 

vypuštěnými proměnnými či chybami v měření působícími velké problémy především 

pro krátké panely (malý počet pozorování a hodně časových období). Naštěstí, 

heteroskedasticita ani sériová korelace nemají vliv na konzistentnost estimátorů. Stále 

však mohou působit komplikace v nadcházející analýze a je nezbytné je řešit. Abychom 

tedy obdrželi co nejspolehlivější výsledky, byla provedena regrese s robustními chybami. 

 

Pro podrobnější diagnostiku dat byly rovněž provedeny tyto dva následující testy: 

 ADF test („Augmented Dickey-Fuller“) 

Pomocí tohoto testu jsme odmítli nulovou hypotézu přítomnosti tzv. unit-root. 

Právě ten slouží ke zjištění, zda naše závislá proměnná je stacionární či nikoliv. Ačkoli 

test nulovou hypotézu na určité úrovni významnosti odmítá ve prospěch stacionarity, je 

třeba si uvědomit, že nemusí být v datech skutečně přítomna. Nestacionarita sice 

produkuje nespolehlivé výsledky, avšak v případě krátkých časových úseků tento 

problém není tak významný. 

 

 

                                                 
5 Heteroskedasticita je definována jako rozptyl chybové složky 𝑢𝑖𝑡 (podmíněný všemi nezávislými 

proměnnými), který není konstantní. (Wooldridge 2009) 
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 Pesaran CD test 

Dle Hoechle (2007) slouží Pesaran CD test k ověření korelace reziduálů napříč 

subjekty. Jedná se tedy o test průřezové závislosti. Stejně jako v případě sériové korelace, 

tato závislost způsobuje větší problémy v makro panelech s delšími časovými řadami než 

v mikro panelech. Přítomnost průřezové závislosti v datech je v našem případě velmi 

pravděpodobná. Pracujeme totiž se státy z několika regionů a v každém z nich lze 

očekávat podobný přístup k politickým rozhodnutím. Reakce na nečekané situace 

u jednotlivých států v regionu jsou tedy velmi podobné. V lepším případě bude 

následkem této závislosti pouze neefektivnost výsledných estimátorů. 

 

Jsem si vědoma, že oba testy jsou pro kratší časové řady poměrně slabé, a proto 

v praktické části uvádím pro kontrolu i FD estimátor. 
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2.2. Data 

Pro účely této práce byla použita data ze tří veřejně dostupných databází. Z těchto 

zdrojů byl vytvořen nový dataset o 8 proměnných charakterizujících každý 

ze 125 zkoumaných států. Data za rok 2018 v době zpracování této práce bohužel ještě 

nebyla k dispozici, a proto bylo zvoleno časové období 2000 až 2017. 

Primárním zdrojem informací se stala „World Bank“ (WB), která shromažďuje 

makroekonomické, finanční a sektorové databáze z celého světa. Její součástí je 

i databáze „World Development Indicators“ (WDI) obsahující sbírku kvalitních a časově 

relevantních dat k indikátorům rozvoje, a tedy pokroku směrem k naplnění SDGs. Mezi 

její zdroje patří WB a jiné oficiálně uznávané národní i nadnárodní statistické instituce. 

Rovněž byla použita databáze „World Bank EdStats“ s podrobnými informacemi 

o vzdělavání. (Data.worldbank.org, 2019) 

„UNESCO Institute for Statistics“ (UIS) se sídlem v Kanadě je oficiální 

statistickou agenturou UNESCO pro více než 200 členských států. Kromě spolupráce 

se státy a regionálními či mezinárodními organizacemi, sestavuje nadnárodní sbírku 

statistik z oborů vzdělávání, vědy, technologie, kultury a komunikace. Za účelem sběru 

kvalitních dat pořádá spolu s informačními školeními na téma sběru dat i roční vzdělávací 

průzkumy po celém světě (Uis.unesco.org, 2019) 

Posledním zdrojem se stala „World Income Inequality Database“ (WIID). 

Databáze WIID sbírá informace o příjmových nerovnostech v rozvinutých i rozvíjejících 

zemích. Poslední verze (WIID4) z prosince 2018 obsahuje údaje 189 zemí 

(vč. historických) až do roku 2017 a je tedy nejrozsáhlejší sbírkou dat o příjmové 

nerovnosti na světě. (Wider.unu.edu, 2019) 

 

2.2.1. Problémy a limity dat 

I přes snahu Agendy 2030 zlepšit sběr a dostupnost přesnějších dat o chudobě 

se stále setkáváme s jejich velkými limity. Největší problém představuje četnost výzkumů 

(frekvence)6 a jejich rozsah. Data o chudobě jsou nejčastěji získána na základě 

tzv. průzkumů domácností7, které jsou však sbírány pouze každé tři až deset let.  

                                                 
6 Frekvencí výzkumů je míněno, po jakém časovém období se dané průzkumy konají (denně, čtvrtletně, 

pololetně apod.).  
7 Průzkum domácností, kde domácnost je chápána jako základní rezidenční jednotka, je proces sběru a 

analýzy dat za účelem porozumění situace a charakteristik jednotlivých nebo všech domácností v populaci. 

Z anglického překladu: „household survey“. (Alkire 2013)  
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V porovnání s ostatními ekonomickými veličinami jako např. hrubý národní 

příjem, inflace či zahraniční dluh, které jsou reportovány ročně nebo dokonce čtvrtletně, 

sběr dat o chudobě skutečně zaostává. Právě nová a relevantní data mohou přispět 

ke správné koordinaci rozvojových strategií a systematickému rozhodování, jak lze 

situaci lidí žijících v chudobě vylepšit. Nicméně cesta ke zvýšení frekvence průzkumů 

domácností je velmi zdlouhavá.8 Druhý problém rozsahu spočívá v nedostatečném 

zahrnutí faktorů chudoby. Mezi takové faktory patří násilí, posílení postavení (menšin, 

etnik, pohlaví atd.), šedá ekonomika či kvalita služeb. (Alkire 2013) 

 

Chybějící pozorování 

Navzdory tomu, že v dnešní době máme více dostupných dat než dříve, stále 

se setkáváme s problémem chybějících dat, který se objevuje téměř ve všech statistických 

analýzách. V případě panelových dat jde nejčastěji o chybějící roky pro různé průřezové 

jednotky jako státy, domácnosti, firmy atd., což vyústí v neúplný panel. Naštěstí existuje 

několik způsobů, jak lze s takovým panelem pracovat. Aby bylo možné zvolit ten 

správný, musíme nejdříve zjistit důvod, proč nám data chybí. Pozorování mohou být 

nepřítomna náhodně, což je označováno jako MCAR – „Missingness completely at 

random“. Jedná se o ignorovatelný případ a jedním z jeho řešení je prosté vymazání 

chybějících dat, které nezpůsobí žádné zkreslení výsledků analýzy. Ve většině případů 

však absence dat není zcela náhodná a mluvíme o mírnější formě – MAR, tedy 

„Missingness at random“. Největší problém způsobují případy, kdy absence dat není 

vůbec náhodná a závisí na informaci, nezaznamenané, a přesto předpovídající chybějící 

hodnoty – MNAR, „Missing not at random“. Jestliže data nechybí náhodně, musíme brát 

v úvahu větší nedostatky v závěrečných výsledcích. Znalost příčiny absence dat je tedy 

klíčová pro určení správného postupu „čištění“ dat a následné vytvoření efektivního 

modelu. (Gelman a Hill 2006) 

Abychom se vyhnuli nedostatkům, plynoucích z chybějících pozorování, 

a mezerám v časovém intervalu, bylo třeba vytvořit úplný dataset. Existuje několik 

způsobů, jak se vypořádat s chybějícími pozorováními. Všechny však začínají zjištěním 

důvodu jejich absence. Postup řešení, zvolený pro tuto práci, obsahuje dva 

kroky – vyřazení států s větším množstvím chybějících pozorování a doplnění dat. 

 

                                                 
8 Více informací o nedávném pokroku v oblasti průzkumů domácností lze najít v Alkire (2013). 
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V rámci prvního kroku nebylo při kontrole datasetu objeveno žádné obecné 

pravidlo pro chybějící pozorování. Důvodem absence se neukázal být ani čas, jelikož 

každý rok obsahuje alespoň některá data pro naše průřezové jednotky. Prvním krokem 

tedy bylo vyřazení států, kde chyběla všechna pozorování závislé proměnné pro každý 

rok. Rovněž byly odstraněny státy, kde chyběly všechny roky i pro některé nezávislé 

proměnné. Tímto krokem byly odstraněny téměř všechny ministáty, kterým v datasetu 

chybělo nejvíce dat. Některé ministáty jako Malta a Tonga však údaje obsahují a můžeme 

je v datasetu ponechat. Po průběžné kontrole datasetu byla zjištěna přítomnost 

nesvrchovaných států. WDI databáze totiž obsahuje informace o všech 189 členských 

státech „World Bank“ společně s 28 dalšími ekonomikami o populaci větší než 

30 000 obyvatel. Přítomnost nesvrchovaných států9 v databázi by mohla vyústit 

v nesprávné výsledky. Jelikož mi není známo, jak sběr dat pro dané státy probíhá a nechci 

riskovat provádění analýzy některých států dvakrát, automaticky jsem tedy tyto státy 

vyloučila z datasetu. 

I po vyřazení množství států dataset stále není úplný a je třeba provést doplnění 

dat. Zbylé chybějící pozorování jsem doplnila pomocí jednoduché metody „poslední 

hodnota přenesená dopředu“ popsané v knize od Gelman a Hill (2006). Využití této 

metody je ve většině případů považováno za konzervativní, ačkoli často vede k podcenění 

skutečného efektu proměnných.  

Po uplatnění těchto dvou kroků jsem vytvořila úplný panel, kde z původních 

217 států zbylo 125 oficiálních suverénních států. Jejich přehled včetně rozdělění 

do světových regionů je uveden v příloze č. 1, přiložené na konci této práce. Počet 

výsledných pozorování činí 2 250 za 18 časových období.  

  

                                                 
9 Mezi nesvrchované státy v databázi patří tyto: Americká Samoa, Aruba, Bermudské ostrovy, Britské 

Panenské ostrovy, Curaçao, Faerské ostrovy, Francouzská Polynésie, Gibraltar, Grónsko, Guam, Hong 

Kong,  Kajmanské ostrovy, Kosovo, Macao, Normanské ostrovy, Nová Kaledonie, Ostrov Man, Severní 

Mariany, Svatý Martin, Panenské ostrovy, Portoriko a ostrovy Turks a Caicocs.  
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2.2.2. Závislé proměnné 

Míra chudoby 

Pojem chudoba v sobě ukrývá velké množství významů, obecně lze ale říci, že 

se jedná o neschopnost dosáhnout minimální životní úrovně. Pro účely této práce byla 

zvolena míra chudoby jako závislá proměnná. V ekonometrické analýze je míra chudoby 

zastoupena procentem populace žíjícím s důchodem menším než hranice chudoby. 

V současnosti je nejrozsáhlejším zdrojem informací o chudobě ve světě „World Bank“, 

která v roce 2015 nově stanovila hranici chudoby na 1.9 Int$ za den v paritě kupní síly 

z roku 2011. Každodenní život pod touto hranicí je tedy považován za život v extrémní 

chudobě. Databáze WB je založena na údajích z průzkumů domácností, které vychází 

z peněžní hodnoty spotřeby, a kde tato hodnota chybí nebo je nespolehlivá, jsou použity 

údaje o důchodu.  

Data o chudobě se potýkají se dvěma velkými omezeními. První je obrovská 

rozdílnost cenových hladin napříč státy. Pro smysluplné porovnání ekonomických úrovní 

je místo přepočítání pomocí měnových kurzů použita parita kupní síly (PPP). Za druhé, 

„World Bank“ sestavuje sbírku dat od vládních statistických úřadů, které však nemají 

možnosti zorganizovat každoroční průzkumy, a tedy zaručit dostatečné množství dat. 

Výsledkem jsou velké mezery v databázi WB. 

 

2.2.3. Nezávislé proměnné 

Populační růst 

Přímých důkazů o vztahu populačního růstu k míře chudoby není mnoho, nicméně 

nepřímých existuje hodně. Většina charakteristik chudoby je způsobena vysokou 

plodností - vysoká úmrtnost novorozenců, menší vzdělanost žen, menší důchod 

k dispozici pro investování do dětí atd. Prudký populační růst zvyšuje vládní i rodinné 

výdaje, snižuje růst příjmů na obyvatele a jejich blahobyt. Všechny tyto efekty pak 

přispívají ke zvyšování chudoby. Rovněž lze očekávat zhoršení pro budoucí generace, 

jelikož populační růst může nepříznivě ovlivnit i zdraví či vzdělání dětí. Negativní 

následky se mohou projevit i v podobě nižšího hospodářského růstu na obyvatele, 

zpomalený pokrok v redukci příjmové nerovnosti a samozřejmě zvýšení počtu chudých. 
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Hrubý domácí produkt (HDP) 

Snaha o redukci chudoby měla za následek vznik velkého množství publikací, 

které zdůrazňují hospodářský růst jako mocný nástroj snížení chudoby. S růstem 

ekonomiky rostou i pracovní příležitosti, produktivita a investice v soukromém 

i veřejném sektoru. Vyšší úrověň příjmů má za následek zlepšení životní úrovně občanů 

a pro ty, kteří neprofitují ze silnějšího trhu práce, jsou určeny cílené státní reformy 

a podpory. Státní podpora chudým je však závislá na vládních příjmech, které přibývají 

s hospodářským růstem. Větší vliv na redukci chudoby lze očekávat v případě, že podíl 

důchodu chudých rovněž vzroste nebo alespoň důchody vzrostou v absolutních číslech. 

Nezanedbatelnou roli hospodářského růstu na vymýcení chudoby nelze popřít, je však 

třeba i dalších faktorů. Obecně platí, že chudí z růstu profitují stejně jako typické 

domácnosti, a že by politické nástroje jako fiskální disciplína či otevřenost 

mezinárodnímu obchodu měly být zohledněny ve strategii pro snížení chudoby v zemi, 

jelikož podporují růst ekonomiky. (Dollar a Kraay 2001) Jako měřítko ekonomického 

růstu je v této práci použito HDP na obyvatele v mezinárodních dolarech z roku 2011 

(PPP 2011 Int$). 

 

Příjmová nerovnost 

Příjmovou nerovnost lze definovat jako míru nerovnosti v distribuci důchodu 

mezi jednotlivci v ekonomice. O důsledcích příjmové nerovnosti se vedou různé diskuze, 

obecně se ale vědci shodují, že jednotlivé ekonomiky z velké nerovnosti neprofitují. 

K tomuto závěru došla i nedávná studie od Ravalliona (2004), ve které autor porovnával 

vztah mezi mírou chudoby a příjmovou nerovností. Došel dokonce k závěru, že menší 

relativní příjmová nerovnost jde ruku v ruce s menší mírou chudoby. Jako číselné měřítko 

nerovnosti a naší zastupující („proxy“) proměnnou pro příjmovou nerovnost byl zvolen 

Gini index, kde 0 značí perfektní distribuci důchodu (dokonalá rovnost) a 1 znamená, že 

jedna osoba drží 100 % veškerého důchodu (dokonalá nerovnost). Jelikož množství 

rozvojových zemí nedisponuje důvěryhodnými daty, Gini index je více odhadem 

než přesnou hodnotou.  
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Úroveň dosaženého vzdělání 

Vzdělání je jedním z klíčových faktorů přímo i nepřímo ovlivňujících chudobu 

ve světě. Společnosti profitují z většího hospodářského růstu způsobeného investicemi 

do lidského kapitálu (výzkum, vzdělání, ...). Jednotlivci mohou skrz vyšší vzdělání 

dosáhnout na lepší životní podmínky v budoucnu a mnohem nepravděpodobněji 

se dostanou pod hranici chudoby. Faktory jako zlepšení úrovně zdraví (snížení porodní 

úmrtnosti a přenosu pohlavních nemocí, zlepšení životosprávy aj.), splnění základních 

potřeb či lepší zdravotnická zařízení pak ovlivňují chudobu nepřímo. 

Ačkoli existuje velké množství dat členěných podle pohlaví, věku a úrovně 

vzdělání, pro účely této studie byla zvolena agregovaná data pro obě pohlaví starší 15 let. 

Důvodem je nejen skutečnost, že úrověň dosaženého vzdělání netvoří naši zkoumanou 

závislou proměnnou a zajímáme se o chudobu na úrovni států, ale i proto, že takto členěná 

data chybí pro velké množství států. Pro tuto práci byly zvoleny čtyři kategorie 

dosaženého vzdělání – bez vzdělání, základní vzdělání, sekundární vzdělání a terciální 

(univerzitní) vzdělání. Všechny kategorie reprezentují proměnnou lidského kapitálu, 

avšak neobsahují informaci o neformálním vzdělání, které rovněž přispívá ke vzdělanosti.  

 

 Bez vzdělání – Jak název napovídá, jedná se o část populace bez formálního 

vzdělání.  

 Základní vzdělání - Základní vzdělání je jako první stupeň formálního 

vzdělávání klíčovým pro fungování v dnešním moderním světě. Primárním 

cílem je naučit děti gramotnosti a jednoduchým počtům. Vlády jsou si vědomy 

důležité role základního vzdělání, a proto je téměř ve všech státech povinné a je 

poskytováno státem. 

 Sekundární vzdělání – Navazuje na základní vzdělání a jeho délka se pohybuje 

mezi 7-8 roky. Ve většině zemí jsou první čtyři roky tohoto studia povinné. 

Zaměřuje se na rozvíjení znalostí a dovedností pro budoucí studium na vysokých 

školách či pro uplatnění na trhu práce. 

 Terciální vzdělání – Po úspěšném absolvování sekundárního vzdělání lze 

pokračovat ve studiu na vysoké škole. Jejím smyslem je studenty nadále 

vzdělávat a vybavit pokročilými dovednostmi užitečnými pro budoucí povolání.  
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2.3. Souhrnné statistiky 

Tato kapitola slouží k vytvoření určité představy o našich datech. Pomocí 

deskriptivních statistik a grafů se pokusím odhalit charakteristické vztahy mezi některými 

proměnnými a regiony. Následující tabulka č. 2 obsahuje souhrnné statistiky vybraných 

proměnných za období 2000-2017. Z těchto statistik lze rovněž rozpoznat neúplnost 

datasetu (dáno rozdílným počtem pozorování). Abychom mohli určit, zda jsou úrovně 

těchto proměnných ovlivněny polohou, v níž se státy nacházejí, byla data rozdělena 

dle světových regionů. Největší rozdíl ve výsledcích je očekáván u států Subsaharské 

Afriky, neboť se ukázaly jako problematické v nejedné studii globální chudoby. Rovněž 

patří společně s jižní Asii mezi regiony s největším počtem lidí žijících v extrémní 

chudobě. Dle viditelných rozdílů lze předchozí předpoklad vlivu regionů na zkoumané 

proměnné považovat za potvrzený. Vezmeme-li například regiony Východní 

Asie & Pacifiku (EAS) a Subsaharské Afriky (SSF) s podobným počtem pozorování, 

průměrná míra chudoby se liší o více než 35 procentních bodů. Hodnoty minima, maxima 

a standardní odchylky se rovněž liší. Největší zaznamenaná povrate 94.1 % byla 

naměřena v Demokratické republice Kongo – SSF. Právě region SSF se ukázal jako 

nejvíce se vymykající téměř ve všech oblastech oproti ostatním regionům. Prokazuje 

vyšší hodnoty no_educ společně s nižší gdp, u kterých je předpokládán silný negativní 

vliv na závislou míru chudoby.10 

Jako další byl vytvořen graf č. 2, který vizuálně znázorňuje agregátní míry 

chudoby regionů a jejich změnu v čase. Přestože i tento graf potvrdil rozdílný regionální 

pokrok, je nutno zohlednit, že každý region se musel vypořádat s jinými počátečními 

podmínkami pro realizaci cílů SDGs. V roce 2000 tvořily žebříček 19 států s největší 

extrémní mírou chudoby státy SSF – mizi nimi například Demokratická Republika 

Kongo, Tanzania, Mozambik, Rwanda atd. V rámci HDP a procenta populace 

bez základního vzdělání se umístily podobně mezi nejhoršími státy. Důvody mohou být 

různé, ale často se hovoří o společenských konfliktech mezi různými etniky11 

a občanských válkách mezi jednotlivými národy, které mohou být příčinou či naopak 

následkem extrémní chudoby v těchto státech. 

  

                                                 
10 Předpoklad dokázán v následující kapitole 2.4. 
11 Viz genocida ve Rwandě v roce 1994, občanská válka v Súdánu, konflikt mezi Somálskou federativní 

republikou a Keňskou republikou aj. 
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Tabulka 2: Přehled proměnných dle regionů, 2000-2017 
(Zdroj: vlastní výpočet na základě dat z World Bank, 2019) 

 

Proměnná Region 
Počet 

pozorování Průměr 
Standardní 
odchylka Minimum Maximum 

       
Povrate EAS 103 9.181 11.629 0.000 39.300 
 ECS 540 1.564 4.545 0.000 42.100 
 LCN 258 7.598 6.422 0.100 28.600 
 MEA 53 1.862 3.264 0.000 18.800 
 NAC 11 0.655 0.403 0.200 1.200 
 SAS 29 17.748 13.570 0.800 46.100 
 SSF 119 44.854 22.664 0.400 94.100 

Popgrowth EAS 270 1.096 0.641 - 0.185 2.577 
 ECS 720 0.311 0.874 - 3.848 2.891 
 LCN 360 1.307 0.512 - 0.064 2.594 
 MEA 180 1.932 0.986 0.349 5.367 
 NAC 36 0.940 0.155 0.641 1.216 
 SAS 108 1.582 0.631 0.540 2.909 
 SSF 576 2.497 0.838 0.069 5.539 

Gdp EAS 270 13.076 12.236 1.306 44.649 
 ECS 720 28.875 17.772 1.185 97.864 
 LCN 357 10.483 5.170 1.502 22.767 
 MEA 180 13.638 8.508 2.369 36.505 
 NAC 36 45.404 5.033 37.432 54.225 
 SAS 108 5.458 3.770 1.540 15.169 
 SSF 576 3.819 4.307 0.546 20.320 

Gini EAS 122 36.783 5.056 25.360 47.650 
 ECS 560 32.216 4.269 23.720 54.000 
 LCN 292 49.106 5.440 36.000 61.640 
 MEA 69 35.808 5.041 27.000 53.900 
 NAC 29 40.359 6.502 31.400 48.200 
 SAS 41 36.222 5.594 29.950 56.600 
 SSF 167 45.572 8.835 31.450 69.600 

No_educ EAS 45 11.136 12.096 0.130 44.850 
 ECS 120 2.873 3.386 0.000 15.250 
 LCN 60 10.694 8.664 0.130 36.040 
 MEA 30 26.817 18.851 1.640 70.830 
 NAC 6 0.587 0.212 0.350 0.860 
 SAS 18 34.010 15.801 4.430 60.240 
 SSF 96 38.725 21.708 5.080 78.950 

Prim_Educ EAS 45 18.562 9.436 5.210 43.990 
 ECS 120 13.461 10.230 0.000 41.710 
 LCN 60 20.875 9.304 4.570 36.560 
 MEA 30 15.999 6.473 5.710 27.200 
 NAC 6 2.393 0.654 1.860 3.580 
 SAS 18 15.174 3.843 8.800 21.360 
 SSF 96 17.433 10.058 3.630 50.220 

Sec_educ EAS 45 25.038 15.300 4.410 57.040 
 ECS 120 40.414 13.883 9.520 71.800 
 LCN 60 21.466 7.267 7.880 38.130 
 MEA 30 20.107 8.769 6.000 39.070 
 NAC 6 32.738 2.717 30.160 36.190 
 SAS 18 18.952 10.341 5.490 48.100 
 SSF 96 10.541 9.462 0.680 53.900 
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Proměnná Region 
Počet 

pozorování Průměr 
Standardní 
odchylka Minimum Maximum 

       
Tert_educ EAS 45 7.745 7.008 0.540 30.040 
 ECS 120 11.430 5.242 0.930 26.800 
 LCN 60 6.614 5.048 0.000 24.370 
 MEA 30 7.075 4.994 0.940 20.260 
 NAC 6 21.525 4.265 13.890 26.760 
 SAS 18 3.606 2.719 0.160 8.600 
 SSF 96 1.158 1.083 0.020 6.300 

 

  

Graf 2: Vývoj extrémní chudoby v jednotlivých regionech, 2000-2017 

(Zdroj: World Bank, 2019) 
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2.4. Empirický model 

V této části práce se budu zabývat otázkou, jestli a jak výrazně ovlivňuje 

distribuce důchodu, HDP na obyvatele a úrověň dosaženého vzdělání míru chudoby. 

Na základě teoretického základu popsaného v kapitole 1.1. byl zvolen následující 

ekonometrický model o osmi proměnných: 

 

𝒑𝒐𝒗𝒓𝒂𝒕𝒆𝒊𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝒑𝒐𝒑𝒈𝒓𝒐𝒘𝒕𝒉𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝒈𝒅𝒑𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝒈𝒊𝒏𝒊𝒊𝒕 +  𝜷𝟒𝒏𝒐_𝒆𝒅𝒖𝒄𝒊𝒕

+ 𝜷𝟓𝒑𝒓𝒊𝒎_𝒆𝒅𝒖𝒄𝒊𝒕 + 𝜷𝟔𝒔𝒆𝒄_𝒆𝒅𝒖𝒄𝒊𝒕 + 𝜷𝟕𝒕𝒆𝒓𝒕_𝒆𝒅𝒖𝒄𝒊𝒕 + 𝒂𝒊+𝒖𝒊𝒕 

 

U všech těchto proměnných je předpokládán výrazný vliv na míru chudoby. 

Rovněž je zahrnuta proměnná míry růstu populace. Obecný popis použitých proměnných 

včetně jednotek je uveden v tabulce č. 3.12 K regresi úplného panelu byla použita data 

125 států ze 7 světových regionů dle „World Bank“ pro časové období 2000-2017. 

Abychom předešli nespolehlivým výsledkům z důvodu přítomnosti heteroskedasticity, 

sériové korelace a průřezové závislosti13, byla provedena regrese s robustními chybami. 

Její shrnutí pro všechny čtyři modely panelových dat popsaných v kapitole 2.1.1 je 

uvedeno v tabulce č. 4. 

 

  

                                                 
12 Podrobný popis včetně motivace k výběru proměnných je uveden v kapitolách 2.2.2. a 2.2.3. 
13 Vyplývá z výsledků kapitoly 2.1.1.1. 

Tabulka 3: Obecný popis proměnných 

Název Celý název 

Závislá proměnná 

povrate  Míra chudoby [%] 

Nezávislé proměnné 

popgrowth Populační růst [%] 

gdp HDP na obyvatele [v tisících Int$] 

gini Příjmová nerovnost [%] 

no_educ Bez vzdělání [%] 

prim_educ Základní vzdělání [%] 

sec_educ Sekundární vzdělání [%] 

tert_educ Terciální vzdělání [%] 
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Pro srovnání jednotlivých modelů bylo uskutečněno několik testů. Jako první byl 

proveden Breusch-Pagan LM test („Lagrange-multiplier test“), který pomáhá při výběru 

mezi „pooled OLS“ a RE modelem. V tomto případě byla potvrzena přítomnost 

výrazných efektů a RE model odpovídá našemu modelu lépe. Druhý F test pracuje 

na podobném principu pouze s modely „pooled OLS“ a FE. I zde byla potvrzena 

přítomnost výrazných efektů a FE model je tedy pro tento model lepší volbou. 

V porovnání s „pooled OLS“ vyšly modely RE i FE jako ty kvalitnější. Hlavním 

důvodem upřednostnění těchto modelů v obou testech je skutečnost, že „pooled OLS“ 

zcela ignoruje všechny individuální efekty a kvůli tomu je velké množství základních 

předpokladů chybové složky porušeno. Rozhodnutí mezi FE a RE modelem proběhlo 

na základě Hausmanova testu porovnávajícího korelaci mezi individuálním efektem 

a nezávislými proměnnými. FE model sice vyšel jako lepší varianta s konzistentními 

estimátory, nicméně Hausmanův test nebere v úvahu robustní chyby, což by mohlo 

způsobit chybný výběr modelu. Avšak v případě větších geografických jednotek (v našem 

případě států) lze považovat individuální efekt 𝑎𝑖 jako samostatný estimátor pro každou 

průřezovou jednotku. Upřednostění FE modelu je tedy žádoucí. (Wooldridge 2009)  

Při bližším porovnání lze říci, že FE a RE estimátory jsou si velmi podobné. O tom 

vypovídá i hodnota 𝜃 = 0.9257, čím blíže je totiž hodnota číslu 1, tím více se modely 

podobají. Estimátory obou modelů jsou tedy témeř identické. Nejvýraznější rozdíl lze 

vidět u proměnné popgrowth, kde hodnota RE estimátoru je o něco vyšší. Co se týče 𝑅2, 

i to je v obou případech velmi podobné. 

Z výsledků je zřejmé, že proměnné gdp a gini jsou velmi statisticky významné 

na téměř všech standardních úrovních významnosti. U proměnné gdp byl očekáván 

pozitivní efekt na zkoumanou proměnnou povrate, což bylo potvrzeno záporným 

znaménkem. To znamená, že navýšení hodnoty HDP na obyvatele o jeden tisíc má 

za následek snížení míry chudoby odhadem o 0.28 pro RE model, a v případě FE modelu 

o 0.31. Oproti tomu, gini má (dle očekávání) negativní efekt a jeho navýšení o 1 procentní 

bod způsobí nárůst proměnné povrate o 0.50 u obou modelů. Zhoršení distribuce důchodu 

tudíž způsobuje nárůst chudoby ve státě. Oba faktory tedy hrají velkou roli v otázce 

redukce chudoby, což se shoduje s výsledky práce Fosu (2011). 
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V porovnání s gdp a gini se proměnná popgrowth v modelu ukázala statisticky 

nevýznamná na všech úrovních významnosti. Tento výsledek naznačuje absenci důkazu, 

že by velký populační růst přímo způsoboval nárůst míry chudoby ve světě. Je pravdou, 

že existují státy s vysokou mírou chudoby, která může být přičtena velkému populačnímu 

růstu (Rwanda, Demokratická republika Kongo, Niger aj.), avšak je třeba zohlednit i jiné 

faktory jako např. HDP na obyvatele, které je naopak v těchto státech velmi nízké a je 

tedy mnohem pravděpodobnější příčinou extrémní chudoby. Výjimkou je i Itálie, kde 

se populační růst v roce 2017 objevuje dokonce v záporných hodnotách a míra chudoby 

i přesto vzrostla. V tomto případě může být jednou z příčin zvýšená vlna imigrací 

do Evropy. Mezi další příklady lze uvést i Lesotho či Středoafrickou republiku, které patří 

mezi státy s relativně malým populačním růstem, a přesto se potýkají s extrémní mírou 

chudoby. Ačkoli byl v analýze přímý vliv populačního růstu popřen, míra chudoby jím 

může být ovlivněna i nepřímo např. skrz vyšší/nižší vládní výdaje, produktivitu práce, 

hospodářský růst atd.  

Statisticky významné se ukázaly i některé proměnné dosažené úrovně vzdělání. 

Proměnná no_educ se ukázala jako statictiky významná na všech úrovních významnosti 

a představuje největší negativní efekt. Nárůst populace bez základního vzdělání 

o procentní bod zvyšuje míru chudoby o 0.68 pro FE model, a o 0.67 pro RE model. 

Proměnná tert_educ je stejně jako no_educ statisticky významná pouze na nižší úrovni. 

Analýza prokázala negativní dopad nárůstu celkového počtu vysokoškolsky vzdělaných 

lidí na vývoj míry chudoby – růst o 0.37 u FE modelu, a o 0.32 u RE modelu. Jedno 

z vysvětlení lze nalézt v zahraničních studentech, kteří v dané zemi získají vzdělání 

a následně se vrátí do své rodné vlasti. Efekty prim_educ a sec_educ se v modelu ukázaly 

jako statisticky nevýznamné. Dosažení základního a sekundárního vzdělání zřejmě 

nehraje ve snižování/zvyšování míry chudoby žádnou roli, alespoň v porovnání 

s primárním a terciálním vzděláním. 

Poslední tabulka č. 5 obsahuje výsledky regrese modelů, tentokrát se zahrnutými 

proměnnými pro jednotlivé regiony. Opět, díky přítomnosti heteroskedasticity, sériové 

korelace a průřezové závislosti, jsou v závorkách uvedeny robustní chyby. Jako základní 

region byla zvolena Evropa & Centrální Asie (ECS). Koeficienty ostatních regionálních 

proměnných reprezentují efekt na zkoumanou povrate, jestliže všechny ostatní faktory 

zůstanou beze změny. Koeficienty regionů Střední východ & Severní Afrika (MEA), 

Latinská Amerika & Karibik (LCN), Východní Asie & Pacifik (EAS) a Jižní Asie (SAS) 

jsou záporné a velmi statisticky významné. V případě států z MEA, je míra chudoby nižší 



   

 

32 

  

dokonce o 21.18. Zbylé regiony Subsaharská Afrika (SSF) a Severní Amerika (NAC) 

nejsou (na rozdíl od předchozích) statisticky významné a jejich vliv na závislou povrate 

tedy není zřejmý. Pouze v jednom případě samotný region zvyšuje míru chudoby, a tím 

je region SSF. 

Ze čtyř provedených testů panelových dat tedy vyšly nejlépe modely FE a RE. 

Oba modely poskytují podobné výsledky i stejný počet statisticky významných 

proměnných. Jak už bylo dříve zmíněno, Hausmanův test označil FE model jako lepší 

s konzistentními estimátory. Tento model však nepočítá s regionálními proměnnými, 

a proto lze pro porovnání efektů jednotlivých regionů využít RE model. Ačkoli se RE, 

ani FE modely neobejdou bez problémů14, stále jsou oba modely preferovány před 

„pooled OLS“, jelikož zohledňují přítomné fixní efekty. Závěrem, z výsledků lze říci, že 

pozitivní vliv HDP na obyvatele a negativní vliv distribuce důchodu na míru chudoby je 

velmi výrazný. Úroveň dosaženého vzdělání rovněž podstatně ovlivňuje míru chudoby, 

avšak jen pro určité úrovně – bez vzdělání a terciální vzdělání. Po zahrnutí regionálních 

proměnných byla dokázána menší míra chudoby pro některé regiony (MEA, LCN, EAS 

a SAS), jestliže všechny ostatní faktory zůstanou beze změny. Pouze jediný region 

se váže k vyšší míře chudoby - SSF, efekt však není statisticky významný.  

  

                                                 
14 Viz kapitola 2.1.1.1. 
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Tabulka 4: Výsledky regrese (robustní chyby) 
 

  
Závislá proměnná: 

povrate 
 

(OLS) (FD) (FE) (RE) 

     
Popgrowth 3.657** 

(1.581) 
 

0.081 
(0.097) 
 

0.578 
(0.527) 
 

0.650 
(0.490) 
 

Gdp -0.153*** 
(0.056) 
 

-0.020 
(0.051) 
 

-0.308** 
(0.123) 
 

-0.282*** 
(0.099) 
 

Gini 0.305** 
(0.147) 
 

0.157*** 
(0.058) 
 

0.496*** 
(0.107) 
 

0.495*** 
(0.102) 
 

No_educ 0.476*** 
(0.135) 
 

0.126* 
(0.074) 
 

0.678*** 
(0.134) 
 

0.669*** 
(0.117) 
 

Prim_educ -0.040 
(0.184) 
 

0.007 
(0.049) 
 

0.098 
(0.126) 
 

0.091 
(0.120) 
 

Sec_educ -0.018 
(0.101) 
 

0.010 
(0.029) 
 

-0.004 
(0.070) 
 

-0.009 
(0.067) 
 

Tert_educ -0.368** 
(0.161) 
 

0.157*** 
(0.054) 
 

0.368** 
(0.178) 
 

0.321** 
(0.163) 
 

Konstanta -3.270 
(10.118) 
 

-0.380*** 
(0.058) 
 

 
-15.369** 
(6.935) 
 

 

Pozorování 
 

2,250 
 

2,125 
 

2,250 
 

2,250 

𝑅2  0.592 0.030 0.302 0.326 

Upravené 𝑅2 0.591 0.027 0.259 0.324 

F 
 

464.812*** 
(df = 7; 2242) 
 

9.400*** 
(df = 7; 2117) 
 

130.734*** 
(df = 7; 2118) 
 

1,084.265*** 
 
 

Poznámka:  * p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
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Tabulka 5: Výsledky regrese s regionálními proměnnými (robustní chyby) 
 

     

 
Závislá proměnná: 

povrate 
 (OLS) (FD) (FE) (RE) 

     
Popgrowth 3.032*** 

(1.175) 
0.081 
(0.097) 

0.578 
(0.527) 

0.674 
(0.490) 

     

Gdp - 0.239*** 
(0.056) 

- 0.020 
(0.051) 

- 0.308** 
(0.123) 

- 0.289*** 
(0.095) 

     

Gini 0.266 
(0.179) 

0.157*** 
(0.058) 

0.496*** 
(0.107) 

0.501*** 
(0.104) 

     

No_educ 0.357*** 
(0.106) 

0.126* 
(0.074) 

0.678*** 
(0.134) 

0.645*** 
(0.114) 

     

Prim_educ 0.051 
(0.158) 

0.007 
(0.049) 

0.098 
(0.126) 

0.090 
(0.117) 

     

Sec_educ - 0.041 
(0.086) 

0.010 
(0.029) 

- 0.004 
(0.070) 

- 0.013 
(0.066) 

     

Tert_educ - 0.009 
(0.124) 

0.157*** 
(0.054) 

0.368** 
(0.178) 

0.322** 
(0.157) 

     

MEA - 17.845*** 
(3.825) 

  
- 21.178*** 
(3.942) 

     

LCN - 9.490** 
(3.726) 

  
- 13.284*** 
(2.440) 

     

EAS - 3.309 
(2.499) 

  
- 5.182*** 
(1.884) 

     

SAS - 5.038 
(4.749) 

  
- 10.603** 
(4.260) 

     

SSF 12.823** 
(6.259) 

0.381*** 
(0.057) 

0.857** 
(0.416) 

5.934 
(3.756) 

     

NAC 0.210 
(2.637) 

  
- 2.106 
(2.613) 

     

Konstanta -3.270 
(10.118) 

-0.380*** 
(0.058) 

 
-15.369** 
(6.935) 

 
Pozorování 

 
2,250 

 
2,125 

 
2,250 

 
2,250 

𝑅2  0.735 0.030 0.302 0.358 

Upravené 𝑅2 0.734 0.026 0.258 0.355 

F 
 

477.973*** 
(df = 13; 2236) 
 

8.225*** 
(df = 8; 2116) 
 

114.344*** 
(df = 8; 2117) 
 

1,248.441*** 
 
 

Poznámka:  * p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
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2.5. Metody prognózy 

V poslední kapitole analytické části práce se pokusím vytvořit předpověď 

pro zkoumanou proměnnou, míru chudoby, do roku 2030. Metod předpovědí existuje 

mnoho a liší se jak svou náročností, tak i postupem. Pro účely této práce jsem se rozhodla 

zvolit jednodušší metodu pomocí R software, kde není vyžadováno komplikovanější 

modelování, které by kvůli limitacím této práce nebylo reálné. Byly zvoleny dvě metody 

prognózy – ETS a ARIMA model pro předpověď, z nichž bude následně vybrána ta 

nejvhodnější. Oba modely jsou podporovány mnou používaným R softwarem a jsou 

součástí sady funkcí s názvem forecast včetně podrobné dokumentace. 

ETS model je definován pro nestacionární časové řady. Trojice E, T, S odpovídá 

charakteristickým vlastnostem časových řad - chyba, trend a sézónnost. Výhodou ETS 

modelu je, že může být i nelineární, tj. umožňuje analýzu časových řad s nelineárními 

charakteristikami jako heteroskedasticita. Oproti ETS, ARIMA („Autoregressive 

Integrated Moving Average“) model je definován pro stacionární časové řady. 

V opačném případě je třeba nejdříve provést jednou či vícekrát tzv. diferenciaci, dokud 

nebude obdržena řada stacionární. Počet provedených diferenciací neboli řádů 

diferenciace je uveden pod písmenem d v modelu ARIMA (p,d,q). ARIMA model 

předpokládá homoskedasticitu a bere v úvahu korelace v datech. Detailní popis obou 

metod a postupů lze najít v práci Hyndman a Khandakar (2008) o automatické předpovědi 

časových řad.  

Grafy č.3 a č.4 reprezentují předpověď globání míry chudoby až do roku 2030 

pro obě metody. Ačkoli by zkoumání jednotlivých regionů či dokonce států poskytlo 

přesnější odhady z důvodu pokrytí více charakteristik daného regionu (resp. státu), 

např. hospodářský růst, příjmová nerovnost, vnitřní situace atd., předpověď bude 

provedena globálně. Jedná se totiž o cíl eliminace extrémní chudoby na globální úrovni 

(odsouhlasen všemi státy). Byla použita časová řada složená z globálních dat chudoby 

v časovém období 2000 až 2016. Z důvodu krátké časové osy a obecné nejistoty při 

vytváření dlouhodobých předpovědí, výsledky prezentované v grafech č. 3 a č. 4 jsou 

pouze orientační. Rovněž je třeba uvést, že se jedná o předpověď na základě historických 

dat, která nepočítá s většími změnami jako snížení důchodové nerovnosti, vyšší 

hospodářský růst aj. Není schopna předvídat ani budoucí klíčové události, ať už politické 

(válečný konflikt, převrat), přírodní (klimatické změny, přírodní katastrofa, nákaza) 

či jiného druhu.  
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První předpověď naší závislé proměnné povrate pomocí ETS je uveden 

v grafu č. 3. Data nejeví známky extrémních ani neobvyklých hodnot. Je zde patrný 

klesající trend od roku 2000, který pokračuje předpovědí v podobě modré linie s šedými 

intervaly spolehlivosti. Jestliže nedojde k podstatným změnám, predikovaná míra 

chudoby v roce 2030 se odhaduje na 8.9 % s 80% intervalem spolehlivosti (-7.69, 25.54). 

Ve srovnání s ETS metodou, ARIMA model ukazuje poněkud optimističtější scénář. Zde 

se však objevuje problém nestacionarity časové řady15. Pro kontrolu byl proveden ADF 

test16, který tento problém potvrdil. Abychom mohli pokračovat, bylo třeba provést 

dvojnásobnou diferenciaci řady na stacionární. Graf č. 4 obsahuje ARIMA (1,2,0) 

předpověď s predikovanou mírou chudoby 6.64 % v roce 2030. 80% interval 

spolehlivosti odpovídá hodnotám (-6.23,19.52). Ani jeden model bohužel nerozpozná 

nezápornost závislé proměnné, a proto uvádí i záporné hodnoty v intervalu spolehlivosti. 

Samozřejmostí u obou modelů je, že předpověď může a nemusí odpovídat tvaru křivky 

z předchozích let. 

Existuje názor, že použití ARIMA modelu je obecnější a jeho využití je tedy 

upřednostňováno. Menší interval spolehlivost než u předchozího ETS modelu rovněž 

naznačuje preferenci ARIMA modelu. Oba typy modelů však mají své silné a slabé 

stránky, a především se vzájemně doplňují. Rozhodnutí, který model je pro naše data 

vhodnější, proběhne na základě AIC („Akaike’s Information Criterion“) a BIC 

(„Bayesian Information Criterion“). Graf č. 5 obsahuje sloupcový graf, kde jsou 

znázorněny hodnoty AIC a BIC pro oba výše zmíněné modely. Model minimazující jak 

AIC, tak i BIC odpovídá nejlépe složitosti naší časové řady a je pro nás tou lepší 

variantou. V tomto případě tedy zvolíme ARIMA model s předpovídanou mírou chudoby 

6.64 % jako ten vhodnější.  

                                                 
15 Podezření na nestacionaritu časové řady vychází z tvaru křivky míry chudoby. 
16 Podrobnější popis testu lze najít v kapitole 2.1.1.1. 
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Graf 3: ETS model pro předpověď globální míry chudoby v roce 2030 

 

Graf 4: ARIMA (1,2,0) model pro předpověď globální míry chudoby v roce 2030 
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Graf : Porovnání modelů předpovědi ETS a ARIMA (1,2,0) podle AIC a BIC 
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Závěr 

První část práce je věnována teoretickému základu problematiky Cílů 

udržitelného rozvoje (SDGs) se zaměřením na první cíl – vymýcení chudoby ve všech 

jejích formách všude na světě. Je zde zmíněno několik studií zabývajících se globální 

či regionální chudobou, případně chudobou na úrovni jednotlivých států. Tyto publikace 

pomohly identifikovat některé z později použitých proměnných a jejich očekávaný efekt 

na zkoumanou míru chudoby v analytické části. Krátce je zde věnována pozornost vývoji 

chudoby v rámci populace od roku 1820. Rovněž byla vytvořena kapitola pojednávající 

o dosavadním pokroku při realizaci prvního cíle SDGs. Za poslední dvě dekády došlo 

k redukci extrémní chudoby o více než polovinu - z původních 1,7 miliard (28 % 

populace) na 580 miliónů (8 % populace) obyvatel. Nejvýraznější pokrok se odehrál ve 

Východní a Jihovýchodní Asii, kde v období 1999-2013 kleslo procento populace žijící 

v extrémní chudobě z 35 % na 3 %. Ke značnému snížení počtu obyvatel žijících 

v extrémní chudobě došlo i v nejméně rozvojových zemích. Dále upozorňuji na důležitost 

kvalitních statistických systémů, které jsou nezbytné pro vlády, mezinárodní organizace, 

soukromý sektor aj. ke správnému rozhodování a sledování učiněného pokroku. 

Výsledky analytické části potvrdily, že ačkoli je práce s panelovými daty relativně 

obtížná (v porovnání s průřezovými daty, které se objevují ve většině studií), může být 

použita k vyhodnocení realizace vybraných SDGs. Z použitých modelů byly obdrženy 

přijatelné výsledky i navzdory limitům, kterými byla omezena použitá data. Největší 

problém představovala frekvence sběru dat. Oproti jiným ekonomickým veličinám, jež 

jsou sbírány ročně či dokonce čtvrtletně, se průzkumy domácností o chudobě konají 

jednou za 3-10 let. Bereme-li v úvahu i ostatní proměnné datasetu, potýkáme se s větším 

množstvím chybějících pozorování pro část zemí. Výsledný neúplný panel tedy bylo třeba 

doplnit. Skutečnost, že se absence dat týká především méně rozvinutých států, na které 

by implikace SDGs měla mít největší vliv, dělá problém ještě závažnější. Z toho důvodu 

je kladen velký důraz na zvýšení frekvence sběru dat a zkvalitnění statistických systémů. 

Kromě frekvence dat je rovněž zmíněna teoretická otázka monetární definice chudoby, 

která spočívá v nedostatečném zahrnutí jiných faktorů chudoby (konflikty, šedá 

ekonomika, vzdělání, zdraví aj.). 
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Výstupy ekonometrických modelů přinesly očekávané výsledky. 

Dle předpokladu, jako proměnné s největším vlivem na zkoumanou míru chudoby 

se ukázaly HDP na obyvatele, Gini index pro příjmovou nerovnost a absence 

dokončeného formálního vzdělání. Veškeré rozvojové strategie zaměřující 

se na snižování chudoby by tedy měly být postaveny právě na těchto klíčových faktorech. 

Vliv terciálního vzdělání se ukázal rovněž jako podstatný avšak z analýzy vyplývá, že 

se zvyšujícím počtem vysokoškolsky vzděláných osob roste i míra chudoby. 

Nepravděpodobnost tohoto výsledku vybízí k pochybnostem ohledně kvality použitých 

dat terciálního vzdělání, případně vhodnosti zvoleného časového období 2000-2017. 

Z toho důvodu bych v případné navazující práci použila jiný zdroj dat. Statisticky 

nevýznamný se naopak ukázal populační růst, který zřejmě nemá žádný vliv na míru 

chudoby. To stejné platí i pro primární a sekundární vzdělání. Druhý model byl odhadnut 

se zahrnutými regionálními proměnnými a ukázal podstatný vliv některých regionů 

na zkoumanou proměnnou. Navzdory úsilí o rovnoměrný pokrok tedy nejsou přínosy 

rozvoje sdíleny stejným dílem ve všech světových regionech. 

V poslední kapitole jsem vytvořila jednoduchou předpověď pro světovou míru 

chudoby až do roku 2030. Byly použity dva modely, z nichž byl následně vybrán 

ARIMA (1,2,0) jako ten lepší. Ačkoli výsledky naznačují i nadále klesající trend, 

výsledná předpovídaná míra extrémní chudoby 6.64 % (s 80% intervalem spolehlivosti  

(-6.23,19.52)17) je však stále daleko od naplnění stanoveného cíle 0 %. 

Na základě obdržených výsledků lze usoudit, že splnění cíle eliminace extrémní 

chudoby je velice nepravděpodobné. SDGs se tedy ukazály jako příliš ambiciózní plán, 

pro jehož splnění je nezbytné, aby došlo ještě k většímu zvýšení globálního úsilí 

a okamžitému jednání všech zúčastněných stran, včetně vlád, mezinárodních organizací 

a soukromého sektoru. Monitorování pokroku pomocí datových systémů pak lze použít 

pro posouzení kvality opatření či jako upozornění, na jakou oblast rozvoje je třeba 

se podrobněji zaměřit.  

  

                                                 
17 Jak bylo již zmíněno v kapitole 2.5., modely předpověďi nejsou schopny rozpoznat nezápornost 

zkoumané proměnné. 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Seznam států použitých v analýze (tabulka) 
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Příloha 1: Seznam států použitých v analýze 

Stát WB region Příjmová skupina 

Albánie Evropa & Centrální Asie Vyšší střední příjem 
Alžírsko Střední východ & Severní Afrika Vyšší střední příjem 

Argentina Latinská Amerika & Karibik Vysoký příjem 
Arménie Evropa & Centrální Asie Vyšší střední příjem 
Austrálie Východní Asie & Pacifik Vysoký příjem 
Rakousko Evropa & Centrální Asie Vysoký příjem 
Bangladéš Jižní Asie Nižší střední příjem 

Belgie Evropa & Centrální Asie Vysoký příjem 
Benin Subsaharská Afrika Nízký příjem 
Bolívia Latinská Amerika & Karibik Nižší střední příjem 

Botswana Subsaharská Afrika Vyšší střední příjem 
Brazílie Latinská Amerika & Karibik Vyšší střední příjem 

Bulharsko Evropa & Centrální Asie Vyšší střední příjem 
Burundi Subsaharská Afrika Nízký příjem 

Kamerun Subsaharská Afrika Nižší střední příjem 
Kanada Severní Amerika Vysoký příjem 

Středoafrická republika Subsaharská Afrika Nízký příjem 
Kolumbie Latinská Amerika & Karibik Vyšší střední příjem 

Dem. rep. Kongo Subsaharská Afrika Nízký příjem 
Kongo Subsaharská Afrika Nižší střední příjem 

Kostarika Latinská Amerika & Karibik Vyšší střední příjem 
Pobřeží slonoviny Subsaharská Afrika Nižší střední příjem 

Chorvatsko Evropa & Centrální Asie Vysoký příjem 
Kypr Evropa & Centrální Asie Vysoký příjem 

Česká republika Evropa & Centrální Asie Vysoký příjem 
Dánsko Evropa & Centrální Asie Vysoký příjem 

Dominikánská republika Latinská Amerika & Karibik Vyšší střední příjem 
Ekvádor Latinská Amerika & Karibik Vyšší střední příjem 

Egypt Střední východ & Severní Afrika Nižší střední příjem 
Salvador Latinská Amerika & Karibik Nižší střední příjem 
Estonsko Evropa & Centrální Asie Vysoký příjem 
Svazijsko Subsaharská Afrika Nižší střední příjem 

Fidži Východní Asie & Pacifik Vyšší střední příjem 
Finsko Evropa & Centrální Asie Vysoký příjem 
Francie Evropa & Centrální Asie Vysoký příjem 
Gabon Subsaharská Afrika Vyšší střední příjem 

Gambie Subsaharská Afrika Nízký příjem 
Německo Evropa & Centrální Asie Vysoký příjem 

Ghana Subsaharská Afrika Nižší střední příjem 
Řecko Evropa & Centrální Asie Vysoký příjem 

Guatemala Latinská Amerika & Karibik Vyšší střední příjem 
Haiti Latinská Amerika & Karibik Nízký příjem 

Honduras Latinská Amerika & Karibik Nižší střední příjem 
Maďarsko Evropa & Centrální Asie Vysoký příjem 

Chile Latinská Amerika & Karibik Vysoký příjem 
Čína Východní Asie & Pacifik Vyšší střední příjem 

Island Evropa & Centrální Asie Vysoký příjem 
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Indie Jižní Asie Nižší střední příjem 
Indonésie Východní Asie & Pacifik Nižší střední příjem 

Írán Střední východ & Severní Afrika Vyšší střední příjem 
Irák Střední východ & Severní Afrika Vyšší střední příjem 
Irsko Evropa & Centrální Asie Vysoký příjem 
Izrael Střední východ & Severní Afrika Vysoký příjem 
Itálie Evropa & Centrální Asie Vysoký příjem 

Jamajka Latinská Amerika & Karibik Vyšší střední příjem 
Japonsko Východní Asie & Pacifik Vysoký příjem 
Jordánsko Střední východ & Severní Afrika Vyšší střední příjem 

Kazachstán Evropa & Centrální Asie Vyšší střední příjem 
Keňa Evropa & Centrální Asie Nižší střední příjem 

Korejská republika Východní Asie & Pacifik Vysoký příjem 
Kyrgyzstán Evropa & Centrální Asie Nižší střední příjem 

Laos Východní Asie & Pacifik Nižší střední příjem 
Lotyšsko Evropa & Centrální Asie Vysoký příjem 
Lesotho Subsaharská Afrika Nižší střední příjem 
Libérie Subsaharská Afrika Nízký příjem 
Litva Evropa & Centrální Asie Vysoký příjem 

Lucembursko Evropa & Centrální Asie Vysoký příjem 
Malawi Subsaharská Afrika Nízký příjem 
Malajsie Východní Asie & Pacifik Vyšší střední příjem 
Maledivy Jižní Asie Vyšší střední příjem 

Mali Subsaharská Afrika Nízký příjem 
Malta Střední východ & Severní Afrika Vysoký příjem 

Mauritánie Subsaharská Afrika Nižší střední příjem 
Mauricius Subsaharská Afrika Vyšší střední příjem 

Mexiko Latinská Amerika & Karibik Vyšší střední příjem 
Moldavsko Evropa & Centrální Asie Nižší střední příjem 
Mongolsko Východní Asie & Pacifik Nižší střední příjem 

Maroko Střední východ & Severní Afrika Nižší střední příjem 
Mozambik Subsaharská Afrika Nízký příjem 
Myanmar Východní Asie & Pacifik Nižší střední příjem 
Namibie Subsaharská Afrika Vyšší střední příjem 

Nepál Jižní Asie Nízký příjem 
Nizozemsko Evropa & Centrální Asie Vysoký příjem 
Nikaragua Latinská Amerika & Karibik Nižší střední příjem 

Niger Subsaharská Afrika Nízký příjem 
Norsko Evropa & Centrální Asie Vysoký příjem 

Pákistán Jižní Asie Nižší střední příjem 
Panama Latinská Amerika & Karibik Vysoký příjem 

Papua-Nová Guinea Východní Asie & Pacifik Nižší střední příjem 
Paraguay Latinská Amerika & Karibik Vyšší střední příjem 

Peru Latinská Amerika & Karibik Vyšší střední příjem 
Filipíny Východní Asie & Pacifik Nižší střední příjem 
Polsko Evropa & Centrální Asie Vysoký příjem 

Portugalsko Evropa & Centrální Asie Vysoký příjem 
Rumusnko Evropa & Centrální Asie Vyšší střední příjem 

Rusko Evropa & Centrální Asie Vyšší střední příjem 
Rwanda Subsaharská Afrika Nízký příjem 
Senegal Subsaharská Afrika Nízký příjem 
Srbsko Evropa & Centrální Asie Vyšší střední příjem 
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Sierra Leone Subsaharská Afrika Nízký příjem 
Slovenská republika Evropa & Centrální Asie Vysoký příjem 

Slovinsko Evropa & Centrální Asie Vysoký příjem 
Jihoafrická republika Subsaharská Afrika Vyšší střední příjem 

Španělsko Evropa & Centrální Asie Vysoký příjem 
Srí Lanka Jižní Asie Nižší střední příjem 

Súdán Subsaharská Afrika Nižší střední příjem 
Švédsko Evropa & Centrální Asie Vysoký příjem 

Švýcarsko Evropa & Centrální Asie Vysoký příjem 
Tádžikistán Evropa & Centrální Asie Nízký příjem 

Tanzánie Subsaharská Afrika Nízký příjem 
Thajsko Východní Asie & Pacifik Vyšší střední příjem 

Togo Subsaharská Afrika Nízký příjem 
Tonga Východní Asie & Pacifik Vyšší střední příjem 

Tunisko Střední východ & Severní Afrika Nižší střední příjem 
Turecko Evropa & Centrální Asie Vyšší střední příjem 
Uganda Subsaharská Afrika Nízký příjem 
Ukrajina Evropa & Centrální Asie Nižší střední příjem 

Spojené království Evropa & Centrální Asie Vysoký příjem 
Spojené státy Severní Amerika Vysoký příjem 

Uruguay Latinská Amerika & Karibik Vysoký příjem 
Venezuela Latinská Amerika & Karibik Vyšší střední příjem 
Vietnam Východní Asie & Pacifik Nižší střední příjem 
Jemen Střední východ & Severní Afrika Nízký příjem 
Zambie Subsaharská Afrika Nižší střední příjem 

Zimbabwe Subsaharská Afrika Nízký příjem 

Celkem: 125 států (7 regionů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


