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Přílohy 
Příloha 1: Potřebná data se získávají dotazováním na tři stálé oblasti 
 

Tři stálé oblasti dotazování 

Za byt Za hospodařící domácnost Za osobu starší 16 let 

Seznam osob: 
 

 bydlících 
obvykle v bytě 
 

Bydlení:  
 

 jeho úroveň, náklady 

Zachycuje se: 
 

 pracovní 
aktivita 

 příjmy 
z pracovní 
činnosti 

 
Hodnotí se: 

 zdravotní stav 

Demografické 
charakteristiky osob 
obvykle bydlících v 
bytě:  
 

 věk  
 rodinný stav  
 vzdělání 
 rodinné vazby 
 pohlaví  
 rodinný stav  
 rok sňatku 

Vybavenost domácnosti: 
 

 vybranými předměty 
dlouhodobého užívání 

 
Finanční situace:  
 

 splátky 
 spotřebitelské úvěry 
 subjektivní hodnocení 

jejich dopadu na 
finanční situaci 
domácnosti 

 finanční dostupnost 
určitých výrobků a 
služeb 

 problémy s úhradou 
některých plateb 

 dávky státní sociální 
podpory a sociální 
péče 

 příjmy z pronájmu 
 zajištění péče o děti 

do 12 let  
 

Vypracováno ze zdroje: https://www.czso.cz/csu/czso/zivotni-podminky-eu-silc-metodika [on-line] cit. 
[09.06.2020]. 
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Příloha 2: Subjektivní názory domácností – Životní šetření 2019 (78-79) 
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Zdroj: Šetření Životní podmínky 2020. ČSÚ 2019. Domácnosti podle postavení osoby v čele. Subjektivní 

názory v % [on-line] cit. [20.05.2020]. Dostupné z adresy: 
https://www.czso.cz/documents/10180/125571069/160021201e.pdf/04cff1ed-5e61-4a41-bc91-/ 

b72810b233d3?version=1.0 
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Příloha 3: Srovnání subjektivní hranice chudoby SHCh pro různé typy 
domácností v ČR a odpovídajícím životním minimem ŽM platným v době 
sběru dat (červen 1995).  
 

Pro vypracování použit zdroj: Rabušic, Mareš, K měření, s. 15, 1996. 

    

První sloupec zachycuje rozdíl mezi SHCh a zákonným životním minimem 

v Kč, tedy o kolik bylo životní minimum nižší nežli hranice subjektivní chudoby. 

Druhý sloupec zachycuje SHCh jako násobek zákonného životního minima, tedy 

kolikrát bylo stanovené životní minimum nižší nežli subjektivní hranice 

chudoby. 

Třetí sloupec zachycuje podíl stanoveného životního minima ze SHCh,  

(% zákonného životního minima ze subjektivní hranice chudoby). 

 
 
 
 
 

 
 

Typ domácnosti {SHCh} \ {ZŽM}  
SHCh jako násobek 
ŽM 

ŽM / SHCh 

Jedinec věku 60+ let 3 246 2,3 43 

Dvojice věku 60+ let 2 666 1,6 62 

Jedinec věku 18-59 4 610 2,9 35 

Bezdětná dvojice 3 507 1,8 55 

Rodič, 1 dítě 5 018-4 468 2,3 – 2,0 44–50 

Rodič, 2 děti 4 388-3 288 1,8 – 1,5 55–66 

Dvojice, 1 dítě 3 711-3 161 1,6 – 1,5 61–67 

Dvojice, 2 děti 3 523-2 423 1,5 – 1,3 67–77 

Dvojice, 3 děti 3 707-2 057 1,4 – 1,2 70–83 
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Příloha 4: Operacionalizace způsobu diskreditace druhých 
 

Ukazatel Indikátor Otázka Odpověď 

Situace členů 
rodiny na trhu 
práce 

Svoji situaci na 
trhu práce vnímá 
jako obtížnou – 
je 
obtížné získat 
pracovní místo 

„Myslíte si, že 
získat pracovní 
místo 
je pro Vás:“ 

 spíše obtížné 
 velmi obtížné 

 
 
 
 
 
Sociální 
vztahy 

Za obtížemi vidí 
diskriminaci 

Proč by bylo pro 
Vás obtížné 
pracovní 
místo získat? (Je 
možno označit 
více variant 
odpovědí) 

 kvůli 
diskriminaci 

 pracovní místa 
jsou, ale jsou 
obsazována 
levnou 
pracovní silou 
ze zahraničí 

Společnost 
je k němu 
nespravedlivá 

„Máte pocit, že 
k Vám byla 
společnost 
z nějakého 
pohledu 
nespravedlivá? 

 zaznamenávána 
odpověď ano 

Subjektivní 
hodnocení 
životní 
situace rodiny 
(postoje k 
řešení) 

Pomoc vyhledává 
především u 
rodiny, známých 
atd., nechce 
upozorňovat na 
svoje problémy 

„Máte někoho, 
na koho se můžete 
v případě 
problémů 
obrátit? (Je 
možno 
označit více 
variant odpovědí“ 

 ano, hlavně na 
rodinu 

 ano, hlavně na 
známé, přátele 
a sousedy 

 spoléhám 
hlavně sám na 
sebe 

Vypracováno ze zdroje: Gojová a kol., O způsobech, s.44., 2014. 
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Příloha 5: Operacionalizace způsobu pasivní adaptace. 
 

Ukazatel Indikátor Otázka Odpověď 

Situace členů 
rodiny na trhu 
práce 

Získání 
pracovního místa 
je obtížné 

„Myslíte si, že 
získat pracovní 
místo 
je pro Vás:“ 

 Ani jednoduché 
 spíše obtížné 
 velmi obtížné 

 
 
 
 
 
Subjektivní 
hodnocení 
životní 
situace rodiny 
(postoje k 
řešení) 

Nespokojenost 
se současnou 
životní situací 

„Když zvážíte 
všechny okolnosti 
Vašeho života, jak 
jste spokojen se 
svojí současnou 
situací?“ 

 ani spokojen, ani 
nespokojen 

 spíše nespokojen 
 velmi nespokojen 

Negativní obraz 
sebe sama 

„Když se 
zamyslíte nad 
svým životem, 
máte pocit, že 
jste…“ 

 ani úspěšný, ani 
neúspěšný 

 spíše neúspěšný 
 velmi neúspěšný 

Mají svou situaci 
pod kontrolou 

„Daří se Vám 
podle Vašeho 
názoru, mít život 
ve svých rukou? 
Mít svoji situaci 
pod kontrolou?“ 

 ani ano, ani ne 
 spíše ne 
 vůbec ne 

Subjektivní 
hodnocení 
životní situace 
rodiny 
(postoje 
k řešení) 

Nevidí možnost 
změny nebo ji 
vnímá jako 
nerealistickou 
nebo jako časově 
velmi vzdálenou. 
 

„Když se 
zamyslíte nad 
Vaším současným 
životem, je něco, 
co byste v něm 
změnil/a?“ 

 ne 

„Myslíte si, že je 
změna v této 
oblasti možná, 
uskutečnitelná?“ 

 změna je docela 
nepravděpodobná 

 rozhodně k ní 
nemůže dojít 

Vztah 
k sociální 
práci 

Služby sociální 
práce využívá 

„Využil/a jste Vy 
nebo někdo z Vaší 
domácnosti již 
někdy pomoci 
sociální práce 
nebo sociálních 
služeb? 

 ano 

„O jaký typ 
spolupráce se 
jedná/ jednalo?“ 

 dlouhodoběji 
 krátkodobá 

spolupráce 
Vypracováno ze zdroje: Gojová a kol., O způsobech, s.44., 2014. 
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Příloha 6: Operacionalizace způsobu uvolnění (83-84) 

Ukazatel Indikátor Otázka Odpověď 

Situace rodiny 
na trhu práce 
 

Spíše pozitivní 
vztah 
k neformálnímu trhu 
práce – dle klientů 
lhaní a podvádění 
vůči sociální 
administrativě není 
velký prohřešek 

„Jaký máte názor 
na existenci 
„černého“ trhu 
práce Vy?“ 

Je dobře, že práce na 
černo existuje. Je to 
jediná možnost, jak 
si ve špatné situaci 
polepšit. 
Je mi to jedno, kdo 
chce, ať si klidně na 
černo pracuje. Je to 
jeho věc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Subjektivní 
hodnocení 
životní 
situace rodiny 
(prožívání, 
hodnoty a 
postoje) 
 

Nespokojenost se 
současnou životní 
situací 

„Když zvážíte 
všechny okolnosti 
Vašeho života 
(bydlení, 
zaměstnanost, 
finance): Jak jste 
spokojen se svojí 
současnou 
situací?“ 

spíše nespokojen 
velmi nespokojen 

Vnímá se spíše jako 
oběť vnějších 
faktorů 

„Jak důležité jsou 
podle Vás 
následující věci, 
aby byl člověk 
v životě úspěšný?“ 
 

Zásadní nebo velmi 
důležité vnější 
faktory: 
Pocházet z bohaté 
rodiny 
pocházet ze vzdělané 
rodiny, znát ty 
správné lidi, doba, 
v níž žijeme, 
společnost, v níž 
žijeme 
pohlaví, národnost 

Materiální 
hodnotová orientace 

„Jak jsou pro Vás 
důležité následující 
hodnoty?“ 

Zásadní nebo velmi 
důležité: peníze, 
společenské uznání, 
vlastní bydlení, 
vlastní auto 

Subjektivní 
hodnocení 
životní situace 
rodiny 
(postoje 
k řešení) 

Spíše sympatizují 
s protesty, 
vandalismem nebo 
ho tolerují 

„Co si myslíte o 
tom, že někteří 
chudí jsou naštvaní 
a dávají to najevo 
(např. zapalováním 
aut, rabováním 

Plně chápu jejich 
pohnutky a 
souhlasím s tím. 
Nechápu je, ale 
pokud to tak cítí, ať 
to dělají. 
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obchodů, protesty 
apod., …?“ 

Ve volné odpovědi 
projev souhlasu 
s protesty atd. 

Sociální život 

Ve společnosti má 
omezené nebo žádné 
možnosti 

„Každý z nás 
žijeme ve 
společnosti, která 
nám dává nebo 
naopak nedává 
příležitosti uplatnit 
se, uspokojit či 
neuspokojit naše 
potřeby. Jak je to 
s Vámi, jak se 
díváte na své 
možnosti a šance 
v následujících 
oblastech?“ 

Má omezené 
možnosti nebo žádné 
v klíčových 
oblastech, tj. 
spotřeba a služby, 
zaměstnání, bydlení, 
zdravotní péče. 

Pociťuje 
nespravedlnost 

„Máte pocit, že 
k Vám byla 
společnost 
z nějakého pohledu 
nespravedlivá?“ 

         ano 
          ne 

Vypracováno ze zdroje: Gojová a kol., O způsobech, s.55., 2014. 

 


