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Příjmy, výdaje, úspory a zadlužení představují v současné době ve většině domácností veličiny, 

kterým je věnována maximální pozornost. Hospodaření domácností nelze chápat jen z hlediska salda 

jejich rozpočtu, ale je třeba přihlížet i k celkové makroekonomické situaci (vývoj HDP, inflace, 

nezaměstnanost, úpravy daní, výše úrokových sazeb). Vrcholovým cílem domácností jsou sice jejich 

výdaje na konečnou spotřebu, ale zároveň musí být schopny překonat rizika tržní ekonomiky (např. 

hrozba nezaměstnanosti) a důsledky politických rozhodnutí (např. tzv. daňové reformy). 

Cílem bakalářské práce „je zhodnotit hospodaření zaměstnaneckých domácností v České republice 

v období od roku 2001 do roku 2011.“ (str. 8) Základním výběrovým znakem této skupiny domácností 

(podle ČSÚ) je ekonomická aktivita a postavení v zaměstnání osoby v jejím čele. Vzhledem k tomu, že 

informačním pramenem bakalářské práce jsou pouze sekundární zdroje, které publikuje ČSÚ, je třeba 

vycházet z pojetí hospodařící domácnosti, které tato instituce používá: „soubor osob společně 

bydlících, které se společně podílejí na úhradě základních výdajů“; což může být i několik rodin. 

V této souvislosti je třeba objasnit tvrzení, které autorka uvádí na str. 11 „Pojem domácnosti bude 

dále užíván v této práci ve smyslu hospodařící, bytové, censové, rodinné domácnosti, která je fyzicky 

omezeným prostorem, jejíž členové však neztrácejí svůj statut, pokud ji opustí dočasně“. 

V teoretické části práce jsou v zásadě výčtově uvedeny základní pojmy týkající se příjmů, výdajů a 

hospodaření domácností (rozpočet). Výklad je doplněn o měření příjmové nerovnosti. Vzhledem 

k stanovené hypotéze („životní úroveň zaměstnaneckých domácností se zvyšuje“; str. 8), v teoretické 

části chybí problematika měření životní úrovně. 

Analytická část práce z obsahového hlediska vychází z prezentovaného teoretického přístupu. 

Převzaté údaje jsou uvedeny v tabulkách a autorka upozornila na hlavní změny a vývojové trendy. 

Závěr práce přehledně sumarizuje zjištěné výsledky rozborů, z nichž vyplynulo potvrzení hypotézy o 

zvyšování životní úrovně zaměstnaneckých domácností. (str. 49) Argumenty ve prospěch tohoto 

poznatku jsou opřeny o rostoucí vybavenost domácností předměty dlouhodobé spotřeby a o změny 

ve struktuře vydání – (zjednodušeno) „větší procento výdajů je vynakládáno na bydlení a menší na 

potraviny“. Hypotéza o snižování příjmové nerovnosti byla zamítnuta. (str. 49) Argumentace je 

v tomto případě konzistentnější a přesvědčivější. 

Kolegyně Vaněčková pracovala samostatně a na konzultacích si ujasňovala své pojetí zpracování 

zadaného tématu. V předložené práci nejsou formální nedostatky. Zadaný cíl byl splněn, a proto 

doporučuji bakalářskou práci L. Vaněčkové k obhajobě. 

 

Doplňující otázky: 

 V analytické části je malá pozornost věnována motivaci k úsporám a je opomenut mezní 

sklon k úsporám. Jaké zajištění poskytují úspory zaměstnaneckým domácnostem? 



 Konečná spotřeba domácností umožňuje aproximovat ekonomickou část životní úrovně, jak 

se vyvíjela její sociální složka? 

 Na str. 41 uvádíte v souvislosti s úpravou výše DPH, že: „Zvýšení sazeb se projevilo v cenách 

stravovacích a osobních služeb.“ Vysvětlete, co chápete pod pojmem osobní služby. 
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