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Abstrakt 

Přestože chudoba ve vyspělém světě není otázkou života a smrti jako tomu často bývá v zemích méně 

rozvinutých, je to téma, kterým je potřeba se zabývat i ve vyspělých zemích. Tematika sociální 

soudržnosti a sociálního vyloučení hraje v poslední době stále významnější roli i v agendě Evropské 

unie. V 90. letech se Evropská unie začala zabývat také problematikou tzv. pracujících chudých, tedy 

osob, které přesto, že jsou zaměstnané, spadají do kategorie chudých. Přitom právě zaměstnání by 

mělo lidem zajišťovat takový životní standard, kterého lidé bez práce nedosahují. Je nezbytné se 

tématu pracujících chudých věnovat, tyto osoby identifikovat, zjistit příčiny jejich chudoby a vyvinout 

taková opatření, aby zaměstnané osoby měly vždy lepší životní podmínky než osoby závislé na 

sociálních dávkách. Cílem této disertační práce je poskytnout komplexní pohled na problematiku 

chudoby pracujících osob v České republice.  

Metody monitorování tohoto fenoménu nejsou zatím dostatečně rozvinuté a zejména nejsou 

jednotné. Proto je v první části práce věnována pozornost dosavadnímu výzkumu v této oblasti se 

zaměřením na kritické zhodnocení jednotlivých metod. Jejich kombinací a modifikací je pak 

definována metodika používaná v rámci této práce. 

Stěžejní část práce je věnována podrobnému zhodnocení úrovně chudoby pracujících v České 

republice, včetně zachycení charakteristik chudých pracovníků, a to s využitím deskriptivní a regresní 

analýzy. Analýza je založena na datech z výběrového šetření Životní podmínky z roku 2011. 

Zaměstnanci, kterým je v rámci této práce věnována pozornost, tvoří více než třetinu populace 

osob bydlících v bytech, a proto je nevyhnutelné zasadit vývoj míry chudoby zaměstnanců do vývoje 

příjmové chudoby celé české populace. Analýza vývoje je provedena rovněž s využitím dat 

z výběrového šetření Životní podmínky z let 2005 až 2013. Úroveň chudoby ovlivňují přijatá opatření 

sociální politiky, a proto je vývoj chudoby dán do souvislosti s opatřeními sociální politiky v oblasti 

chudoby ve sledovaném období. 

Hlavní přínos práce spočívá v přispění k diskusi o vhodné metodice k monitorování chudoby 

pracujících osob. Závěr přináší několik poznatků, jež mohou být v praxi využity při vytváření sociální 

politiky státu, zejména v oblasti zaměstnanosti a minimální mzdy. Práce může zároveň sloužit jako 

teoretický základ pro další rozvoj metodologie v oblasti mapování a hodnocení úrovně chudoby 

pracujících chudých. 
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Abstract 

Eventhough poverty is not the death or life question in developed countries it is necessarry to pay 

attention to it. The topic of poverty, social cohesion and social exclusion plays now an increasing role 

in the EU agenda; working poor started to be explored in 1990s there. Working poor are people poor 

despite working. Work should serve as a protection of poverty, it should guarantee better living 

standard to employed people in comparison to those dependent on social protection. Therefore, it is 

necessarry to pay attention to the issue of working poor, to identify them, to find out the reasons why 

they are poor and to develop measures to help them not to be poor. This thesis brings a comprehensive 

view on the working poor in the Czech Republic. The focus is on the poverty rate as well as 

characteristics of working poor.  

Methods for measuring this phenomenon have not been fully developed yet, there is still not 

a consensus on the most suitable methods. Different methods are introduced, compared and critically 

evaluated in the first – theoretically oriented – part of the thesis. Combination and modification of 

existing methods creates a base for methodology used in this thesis.  

The core part of the thesis is dedicated to the detailed analysis of working poor in the Czech 

Republic including determination of working poor’s characteristics using both descriptive and 

regression analysis. This part of the thesis is based on the EU-SILC 2011 data.  

Employees defined as population of interest in this thesis consist of more than one third of the 

whole Czech population living in households, and therefore it is crucial to put the poverty of working 

population into the framework of poverty of the whole Czech population. This analysis is based on the 

EU-SILC 2005 to 2013 data. Because poverty level highly depends on the social system measures, the 

development of the social system during these years is introduced too.  

The main added value rests in a contribution to a discussion about the improvement of the 

methodology for working poor monitoring. The conclusion brings several beneficial findings, which 

can be used for practical usage of this methodology when preparing social policy measures, especially 

in the area of employment/unemployment policy or minimum wage. This work can also serve as 

a scientific ground for further research and development of the methodology of working poor. 
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Úvod 

Pojem chudoba je v dnešní době spojován především s rozvojovými zeměmi, nicméně její 

problematikou se zabývají i země vyspělé. Evropská rada přijala v červnu roku 2010 v rámci strategie 

udržitelného růstu – Evropa 2020 – mezi své základní cíle i oblast chudoby a sociálního vyloučení. Ve 

vyspělých státech Evropy se však nejedná o chudobu spojenou s takovým strádáním, které by 

ohrožovalo samotnou existenci osob, ale o tzv. relativní chudobu, charakterizovanou nedostatkem ve 

srovnání se standardem společnosti (Mareš, 1999). 

Stejně jako na samotnou definici chudoby a na to, kteří lidé jsou chudí, existuje mnoho pohledů 

i na její příčiny. Před nástupem industrializace, kdy neexistoval trh práce v dnešním slova smyslu, 

byly příčiny chudoby odlišné než v současnosti. Dnes se tento předinsustriální typ chudoby nazývá 

tzv. stará chudoba, jejíž příčiny souvisejí s životním cyklem jednotlivce, resp. rodiny, a proto se jí 

také někdy říká demografická (Mareš, 1999). Riziko a rozsah chudoby se měnily s věkem, přičemž 

člověk byl nejvíce ohrožen chudobou ve třech obdobích životního cyklu, a to v dětství, během 

rodičovství a ve stáří, což souviselo s poklesem příjmů v těchto životních obdobích (Rowntree, 1901 

In: Mareš, 1999). Naopak tzv. nová chudoba je spojována s pozicí jedince na trhu práce. Po druhé 

světové válce v Evropě dominovala stará chudoba, což souviselo se třemi hlavními faktory 

poválečného vývoje, a to s vysokým, trvalým ekonomickým růstem, s nízkou mírou nezaměstnanosti 

a s rozšiřováním životního standardu středních tříd na širší skupiny společnosti. I v dnešní době tvoří 

stará chudoba velkou část chudých, kterou tvoří zejména osoby nemocné, handicapované, dále matky 

s dětmi, důchodci a příslušníci etnických minorit (Mareš, 1999). Od konce 70. let však v souvislosti 

s návratem masové nezaměstnanosti dochází k přesunu k nové chudobě. Ta postihuje skupiny osob 

s horšími možnostmi uplatnit se na trhu práce. Do jisté míry se jedná o stejné skupiny jako v případě 

staré chudoby (nemocní, handicapovaní), ale přidávají se k nim i osoby s nižším lidským kapitálem 

(méně kvalifikované) či osoby na trhu práce diskriminované (ženy, starší osoby atd.) (Oppenheim, 

1990). 

V České republice byla chudoba před rokem 1989 spojována zejména s demografickými faktory, 

když primárně zasahovala starší osoby a rodiny s více dětmi. Oproti tomu v období po sametové 

revoluci se nejsilnějším faktorem stala nezaměstnanost, zejména po roce 1997, kdy její úroveň rapidně 

vzrostla. Vedle nárůstu nezaměstnanosti se začal objevovat další problém, a to chudoba pracujících 

osob (Večerník, 2004). Samotná existence zaměstnání totiž ještě člověku nezaručuje, že nebude 

chudý, resp. že jeho životní situace bude lepší ve srovnání s osobami nepracujícími, žijícími ze 

sociálních dávek. Tento postoj byl patrný již při vytváření prvotních sociálních politik, například ve 

Velké Británii, kdy v roce 1834 vešel v platnost zákon o podpoře chudých (New Poor Law), který 

stanovil, že podpora vyplácená lidem bez prostředků musí být nižší než nejnižší mzda (Potůček, 

1995). Otázka chudoby tak není spojena pouze s ekonomicky neaktivními obdobími života 

(s dětstvím, rodičovstvím, stářím) či s nezaměstnaností. Podle slov Holého (2013) problém chudoby 

pracujících ukazuje, že mít zaměstnání v současné době již není zárukou jistoty kvalitního života, 

natož blahobytu (Holý, 2013). A právě na problematiku pracujících chudých je disertační práce 

zaměřena. 
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Cíle práce 

Ústředním cílem práce je zachytit chudobu pracujících osob. Tomuto tématu se na národní úrovni 

věnuje jen velmi málo států. Jako první se touto problematikou začaly zabývat Spojené státy americké 

v U. S. Bureau of Labor Statistics. V Evropě se do 90. let tématu chudoby pracujících věnovala pouze 

Francie. O podchycení úrovně chudoby pracujících se poté s využitím různé metodiky pokoušely také 

Belgie, Irsko, Portugalsko a Španělsko. Evropská unie jako celek se problematikou pracujících 

chudých začala zabývat až v 90. letech a v roce 2003 vyvinula nový indikátor, s jehož pomocí 

chudobu pracujících osob zachycuje dodnes, a to tzv. in-work poverty rate (Ponthieux, 2007).  

Problematika pracujících chudých je metodicky velmi nejednotná. Relativní shoda panuje na 

definici chudoby, menší už na tom, jak definovat pracující osobu. Různé přístupy jsou proto různými 

autory různě hodnoceny. Pro podchycení chudoby pracujících osob bylo proto v předkládané práci 

využito více metodických postupů, včetně těch v praxi zatím málo využívaných.  

Za největší metodický problém je považována kombinace individuálního (na pracující osobu je 

nahlíženo jako na jednotlivce) a domácnostního (při hodnocení úrovně chudoby se nahlíží na příjmy 

celé domácnosti) přístupu. Z tohoto důvodu zde byl mimo jiné využit také alternativní přístup, jehož 

cílem je zhodnocení chudoby na základě příjmů jednotlivce.  

Zmapování úrovně chudoby pracujících osob je důležité, nicméně neméně podstatnou otázkou je, 

kdo jsou lidé, kteří pracují a zároveň jsou ohroženi příjmovou chudobou. Zjištění charakteristik, které 

pracující osoby předurčují k chudobě, je dalším dílčím cílem této práce, k jehož splnění bude využita 

jednak deskriptivní analýza a jednak regresní analýza.  

Dalším dílčím cílem předkládané práce je zasazení úrovně pracujících chudých do obrázku 

o celkové úrovni příjmové chudoby v České republice, jejíž úroveň ovlivňují mimo jiné legislativní 

opatření, a to zejména ve formě vyplácených dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi 

a dále opatření týkající se daňového systému. Spolehlivá data o chudobě (stanovení hranice chudoby, 

identifikace počtu a charakteru chudých) jsou tedy důležitá i hlediska vytváření a hodnocení sociálních 

politik států, které mají za úkol eliminovat rizika chudoby (Ringen, 2005; Gordon a Townsend, 1990). 

Z výše uvedeného vyplývá, že je potřeba věnovat pozornost vývoji a trendům v úrovni příjmové 

chudoby, a to zejména se zaměřením na osoby zaměstnané, které by měly být před chudobou 

ochráněny právě vykonáváním placeného zaměstnání. Je nutné přijmout vhodnou strategii pro 

prevenci chudoby pracujících osob a její snižování. Základem této strategie by mělo být zhodnocení 

úrovně chudoby pracujících a jejich charakteristik, aby bylo možné nastavit takové podmínky, které 

by zabránily propadu pracujících pod hranici chudoby a které by zároveň nezaměstnané motivovaly 

k aktivnímu přístupu při hledání vhodného zaměstnání. Předkládaná práce přispívá k diskusi na toto 

téma. 
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Zdroj dat a metodika 

Hlavním zdrojem dat využívaným v disertační práci je výběrové šetření Životní podmínky, které 

Český statistický úřad provádí již od roku 2005. Výběrové šetření Životní podmínky je národní 

modifikací celoevropského šetření EU-SILC (zkratka z anglického názvu „European Union – 

Statistics on Income and Living Conditions“). Realizace šetření plyne z nařízení EU, probíhá tedy ve 

všech 28 členských zemích EU a dále na Islandu, v Norsku, ve Švýcarsku a v Turecku (Eurostat, 

2012a).  

Pracující chudí, v anglosaské literatuře nazývaní jako working poor, jsou definováni jako osoby, 

které pracují a zároveň jsou ohrožené chudobou. Pro jednoznačné pochopení termínu pracující chudí 

je nezbytné definovat pracující osobu a chudobu.  

V literatuře zabývající se chudobou pracujících osob existují tři běžně používané definice pracující 

osoby. Od výše uvedeného přístupu používaného ve statistice trhu práce se výrazně liší. První z nich je 

definice amerického U. S. Bureau of Labor Statistics, jež definuje pracovníka jako osobu, která 

strávila na trhu práce alespoň 27 týdnů v roce, což znamená, že buď pracovala, nebo práci hledala 

(Gardner, Herz, 1992; Mosisa, 2003; Bruder et al., 2011; Ponthieux, 2007). Francouzský národní 

statistický úřad (INSEE) definuje pracovníka velmi podobně, a to jako člověka, který na trhu práce 

participoval po nejméně 6 měsíců a alespoň jeden z toho pracoval. Třetí, nejpřísnější, definici používá 

evropský statistický úřad (Eurostat) a pracovníka definuje jako jednotlivce, který po více než 6 měsíců 

(koncept převažující ekonomické aktivity) pracoval a pracuje i v současné době (Bruder et al., 2011; 

Ponthieux, 2007). Kritici tohoto posledního přístupu tvrdí, že právě z důvodu přílišné přísnosti použité 

definice je vzorek pracujících osob příliš homogenní, a tudíž nereflektuje situaci na trhu práce. Úroveň 

chudoby je u takto definovaných osob ovlivněna faktory s trhem práce nesouvisejícími, zejména 

složením domácnosti, neboť čím užší definice pracující osoby, tím méně závisí na faktorech 

souvisejících s trhem práce a úroveň chudoby je ovlivněna faktory domácnostními (velikostí 

a složením). Nicméně, ekonomická aktivita osob a velikost a složení domácnosti nejsou navzájem 

nezávislé, naopak jejich vztah je oboustranný (EU, 2010; Ponthieux, 2007).  

Analýza úrovně chudoby pracujících osob se v této disertační práci opírá o kalendář ekonomické 

aktivity z šetření Životní podmínky, kde se zjišťuje ekonomický status osob v každém měsíci 

předchozího kalendářního roku, zde roku 2010. Na základě počtu měsíců, po který osoby pracovaly na 

plný úvazek, byly definovány dvě skupiny zaměstnanců. První skupinu zaměstnanců tvořily osoby 

16leté a starší, které na plný úvazek pracovaly po celý kalendářní rok 2010. Osoby 16leté a starší, 

které byly zaměstnány na plný úvazek po 6 až 11 měsíců, tvořily skupinu druhou. Kritérium šesti 

měsíců je v souladu s výše uvedenými definicemi francouzského statistického úřadu i amerického 

Bureau of Labor Statistics. Rozdíl definice použité v této práci oproti definicím U. S. Bureau of 

Labour Statistics a INSEE spočívá v zahrnutí pouze zaměstnanců. Zahrnutí osob samostatně 

výdělečně činných bývá problematické vzhledem k nepřesným údajům za jejich příjmy pocházející 

z výběrových šetření. Příjmy podnikatelů mohou nabývat rovněž záporných hodnot, v případě ztráty, 

což nastoluje další metodické problémy, jak s takovými příjmy zacházet (García-Espejo and Ibáñez, 

2005). 

Druhá část termínu pracujících chudých odkazuje na definici chudoby. Domácnost jakožto 

přirozená ekonomická jednotka je rovněž často využívanou jednotkou sběru dat. K měření míry 
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ohrožení příjmovou chudobou ji využívá i Eurostat. Standardní evropský indikátor, který se využívá 

k měření relativní chudoby na evropské úrovni – míra ohrožení příjmovou chudobou (at-risk-of-

poverty rate), byl využit pro analýzu chudoby i v předkládané práci. Tento ukazatel se opírá o tzv. 

ekvivalizovaný příjem domácnosti (EU, 2010). 

 

Ekvivalizovaný příjem je celkový čistý příjem domácnosti vydělený počtem členů domácnosti 

převedeným na ekvivalentní osoby. Ekvivalizovaný příjem se vypočítá v následujících třech krocích: 

1. sečtou se všechny peněžní příjmy všech členů domácnosti ze všech zdrojů (pracovní příjmy, 

sociální dávky atd.), stejně jako peněžní příjmy, které dostává domácnost jako celek; hrubé příjmy 

se zdaní a odečtou se od nich veškeré povinné položky (např. sociální pojištění), čímž dostaneme 

celkový čistý peněžní příjem domácnosti; 

2. aby byly zohledněny rozdíly ve velikosti a složení domácnosti, tak se celkový čistý příjem 

domácnosti vydělí počtem ekvivalentních osob, k čemuž byla využita tzv. modifikovaná škála 

OECD, která jednotlivým členům domácnosti přiřazuje váhy následujícím způsobem: 1,0 první 

dospělé osobě v domácnosti, 0,5 každé další dospělé osobě v domácnosti (osobě ve věku 14 a více 

let) a 0,3 každému dítěti do 13 let včetně; 

3. výsledný ekvivalizovaný příjem je přiřazen každému členu dané domácnosti. 

 

Všechny osoby v populaci se poté seřadí podle výše ekvivalizovaného příjmu. Dále se určí hranice 

chudoby, a to obvykle jako 60 % mediánu národního ekvivalizovaného příjmu. Míra ohrožení 

příjmovou chudobou potom udává podíl osob, které se s ekvivalizovaným příjmem nacházejí pod 

touto hranicí chudoby. V roce 2011 činila hranice chudoby pro jednočlennou domácnost 113 040 Kč 

ročně, což přepočteno na měsíční částku znamená 9 420 Kč. 

Kritici tohoto přístupu, založeného na příjmech domácnosti, vidí největší problém v kombinaci 

individuální (vymezení pracujících osob) a domácnostní (při výpočtu míry chudoby se uvažují příjmy 

celé domácnosti) úrovně (Bruder et al., 2011; Ponthieux, 2007). Z důvodu lepší srovnatelnosti tak byly 

navrženy alternativní indikátory chudoby, které její rozsah měří na úrovni jednotlivce, např. tzv. 

poverty in earned income, který byl v mírně upravené podobě využit i v této práci (Ponthieux, 2007). 

 

Poverty in earned income neboli chudoba založená na příjmu jednotlivce, který si vydělal, je 

definována na individuální úrovni a ukazuje podíl osob s vydělaným příjmem pod hranicí chudoby. 

Tento příjem je definován jako suma příjmů z pracovní činnosti (zaměstnání, podnikání), a to včetně 

dávek nemocenského pojištění jakožto přímé náhrady za ucházející příjem (Ponthieux, 2007). V rámci 

této práce je vydělaný příjem chápán jako příjem z hlavního zaměstnání včetně nemocenských dávek, 

který je následně porovnán s hranicí chudoby pro jednočlennou domácnost (113 040 Kč/rok), čímž se 

získá podíl osob, které by byly chudé v případě, že by žily v samostatné domácnosti a byly odkázány 

pouze na svůj příjem z hlavního zaměstnání. K tomuto příjmu jsou postupně přičítány další osobní 

příjmy jako příjmy z dalších zaměstnání, příjmy z podnikání, sociální dávky atd. až do té doby než je 

dosaženo celkového osobního příjmu. Tímto způsobem lze pozorovat, jaký vliv na snižování chudoby 

pracujících mají jednotlivé typy příjmů. Celkový osobní příjem je následně rovněž porovnán s hranicí 

chudoby pro jednočlennou domácnost. 
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Hlavní výsledky 

Celkově bylo v roce 2011 v České republice 3,71 milionu osob, které podle definic uvedených 

v metodické části práce byly klasifikovány jako zaměstnanci. Více než 3,37 milionu (90,8 %) osob 

byly osoby, jež pracovaly na plný úvazek po celých 12 měsíců předchozího kalendářního roku, 

zatímco osob, které byly zaměstnány na plný úvazek po 6–11 měsíců předchozího kalendářního roku, 

bylo v populaci zhruba 341 tisíc (9,2 %). 

Zaměstnanců, kteří pracovali na plný úvazek po celý předchozí kalendářní rok, bylo podle tradičně 

používaného vymezení chudoby – standardního evropského indikátoru příjmové chudoby, který se 

odvíjí od tzv. ekvivalizovaného příjmu domácnosti, celkem 2,7 %. Pokud by tito zaměstnanci žili 

v jednočlenné domácnosti a měli pouze svůj příjem z hlavního zaměstnání, resp. celkový osobní 

příjem, pod hranici chudoby by jich spadlo 5,2 %, resp. 4,5 %. Z toho vyplývá, že existují nějaké další 

příjmy, které zaměstnanci mají nad rámec svých příjmů z hlavního zaměstnání, které jim pomáhají nad 

hranici chudoby. Jedná se o další pracovní příjmy i příjmy sociální.  

Kombinací těchto dvou přístupů (individuálního a domácnostního) získáme čtyři skupiny 

zaměstnanců podle toho, zda jsou chudí na úrovni domácnosti a/nebo na individuální úrovni. Jádro 

pracujících chudých, které tvoří zaměstnanci chudí z obou těchto pohledů, bylo relativně malé – 

tvořilo ho 0,5 % zaměstnanců pracujících na plný úvazek po celý předchozí kalendářní rok. Jádro 

pracujících chudých tvořily zejména ženy, nízkokvalifikované osoby s nízkými pracovními příjmy 

a nízkým sociálním postavením. Hlavním problémem této skupiny zaměstnanců tedy představují nízké 

pracovní příjmy, které jsou důsledkem méně kvalifikovaných prací, které tito zaměstnanci s nižším 

vzděláním vykonávají.  

U zaměstnanců pracujících na plný úvazek mezi 6 a 11 měsíci předchozího kalendářního roku je 

hlavním problémem práce na menší počet měsíců než celý rok. Protože tyto osoby nepracovaly po 

celý rok, musely během něj vyvíjet i jinou ekonomickou aktivitu. Ve dvou třetinách případů to byla 

nezaměstnanost a v další pětině se jednalo o osoby, jež ve zbylých měsících pečovaly o ostatní členy 

domácnosti. Při porovnání celkového osobního příjmu těchto osob s hranicí chudoby pro jednočlennou 

domácnost se pod touto hranicí nacházelo 36,4 % zaměstnanců. Porovnal-li se extrapolovaný roční 

příjem z hlavního zaměstnání s hranicí chudoby, resp. průměrný měsíční příjem z hlavního zaměstnání 

s měsíční hranicí chudoby, pod hranici chudoby spadlo 15,7 % osob. Z toho vyplývá, že v udržení si 

zaměstnání po celý kalendářní rok tkví velký potenciál, neboť extrapolací příjmu z hlavního 

zaměstnání na celý kalendářní rok se snížila chudoba o 20,7 p. b., resp. 57 %. 

Výsledky deskriptivní analýzy podpořila i kapitola, která vycházela z principů regresní analýzy, 

v rámci níž bylo mimo jiné zjištěno, že z hlediska individuální chudoby hraje významnou roli 

vzdělání. Čím vyššího vzdělání zaměstnanec dosáhl, tím byla jeho šance spadnout do skupiny osob 

ohrožených příjmovou chudobou nižší. Se vzděláním je úzce spjato i zaměstnání a postavení v něm, 

od kterých se zase odvíjí celkové socioekonomické postavení člověka ve společnosti, a proto není 

překvapivé, že čím bylo zaměstnání osoby méně kvalifikované (tím byl také jeho příjem nižší), tím 

byla jeho šance být chudý vyšší. Nejvyšší šanci být chudí měli rutinní zaměstnanci ve službách, 

průmyslu a zemědělství a polokvalifikovaní dělníci.  

Významnými prediktory chudoby na úrovni domácnosti byly kromě pohlaví také rodinný stav 

a s ním související typ domácnosti a na ně navazující počet dětí v rodině. Svobodné a ovdovělé osoby 
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měly nižší šanci být chudé než osoby sezdané a naopak rozvedení zaměstnanci mají šanci vyšší. 

U zaměstnanců pracujících na plný úvazek mezi 6 a 11 měsíci byla šance vyšší pro svobodné, 

rozvedené i ovdovělé. Vyživovanými osobami jsou nejčastěji děti, a čím více dětí v rodině, tím vyšší 

šance být chudý. Z hlediska typu domácnosti byla šance být chudý vyšší u zaměstnanců žijících ve 

všech ostatních typech domácnosti (neúplná rodina, nerodinná domácnost, domácnost jednotlivce ženy 

i muže) ve srovnání se zaměstnanci žijícími v úplných rodinách.  

Cílem mikrosimulačního modelu, v jehož rámci byl navýšen příjem z hlavního zaměstnání všem 

chudým zaměstnancům, bylo zjistit, jaký vliv na úroveň příjmové chudoby pracujících by toto zvýšení 

příjmu mělo. Mikrosimulační model byl aplikován pouze na celoročně zaměstnané osoby, neboť úzké 

příjmy jsou hlavním problémem této skupiny zaměstnanců, zatímco skupina osob zaměstnaných na 

plný úvazek mezi 6 a 11 měsíci bojuje spíše o udržení se na trhu práce. Zvýšení příjmu o 500 Kč 

čistého měsíčně by nad hranici chudoby pro jednočlennou domácnost pomohlo zhruba třetině 

zaměstnanců. Vliv na úroveň chudoby z hlediska domácnosti nebyl výrazný, neboť ekvivalizovaný 

příjem domácnosti by se k překročení hranice chudoby musel v průměru zvýšit o více než 2 000 Kč 

čistého za měsíc, a proto by jádro pracujících chudých zaznamenalo jen nepatrné zmenšení. Přestože 

chudých osob ve vzorku chudých podle příjmu z hlavního zaměstnání s rostoucím vzděláním ubývalo, 

navýšení příjmu by pomohlo nad hranici chudoby tím většímu počtu osob, čím vyšší bylo jejich 

vzdělání. Zmiňované zvýšení příjmu by zaměstnancům na méně kvalifikovaných pozicích pomohlo 

jen zřídka. Při tvorbě politických opatření by tak měla být pozornost věnována právě této skupině osob 

– s nízkým vzděláním, na méně kvalifikované pozici a s nízkým socioekonomickým statusem. 

Vývoj chudoby zaměstnanců byl v rámci práce zasazen do vývoje příjmové chudoby v České 

republice. Vývoj příjmů domácností, který je z hlediska trendů chudoby klíčový, šel ruku v ruce 

s celkovým socioekonomickým vývojem státu. Příjmy a životní úroveň českých domácností byly 

ovlivněny makroekonomickým vývojem, situací na trhu práce a v neposlední řadě také legislativními 

zásahy státu. Na příjmové situaci domácností a potažmo úrovni chudoby v České republice se nejvíce 

odrazila ekonomická krize, která se projevila stagnací příjmů a zvýšením příjmové chudoby, a to 

zejména v letech 2011 a 2012, její důsledky však ještě neodezněly. 

V celé populaci České republiky a ve skupině zaměstnanců pracujících po celý předchozí 

kalendářní rok na plný úvazek byly pozorovány velmi podobné trendy vývoje příjmové chudoby. 

Úroveň chudoby celoročně zaměstnaných osob klesala v období 2006–2010 z 2,9 % na 2,2 %. V roce 

2011 znatelně vzrostla (na 2,7 %), aby po roční stagnaci opět klesla na 2,5 % v roce 2013. 

U zaměstnanců pracujících na plný úvazek 6 až 11 měsíců předchozího roku byla úroveň chudoby 

v letech 2005 až 2013 rozkolísaná, a to v důsledku relativně malé velikosti této skupiny. 

Ve sledovaném období byla na minimální úrovni v letech 2011 a 2013 (7,6 %). V roce 2008 dosáhla 

maximální hodnoty 13,0 %. 

Vývoj příjmové chudoby je těsně spjat se situací na trhu práce, zejména to platí v případě chudoby 

pracujících osob. Výkyvy na trhu práce se více projevily na individuální úrovni příjmové chudoby. Ta 

byla u obou sledovaných skupin pracujících osob nejnižší v roce 2010, od té doby roste. Růst podílu 

osob pod hranicí chudoby podle ekvivalizovaného příjmu domácnosti se zastavil v roce 2013 

a podobně tomu bylo i u individuální chudoby zaměstnanců, kteří pracovali na plný úvazek mezi 

6 a 11 měsíci předchozího kalendářního roku. U celoročně zaměstnaných osob k tomuto obratu zatím 

nedošlo. 
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Závěr 

Tématem předložené disertační práce byla problematika pracujících chudých, v anglosaské literatuře 

označovaných termínem working poor. Téma chudoby je i v 21. století tématem vysoce aktuálním, 

a to nejen z hlediska nejchudších zemí světa, ale i v zemích rozvinutých. Pohledy na chudobu jsou 

totiž různé. V rozvojových zemích se jedná o chudobu v absolutním slova smyslu, zatímco v zemích 

rozvinutějších se řeší chudoba relativní, tedy ve srovnání se standardem společnosti. Jedná se spíše 

o nerovnost než chudobu v pravém slova smyslu. Chudoba, lépe řečeno pohled na ni a její příčiny, se 

proměňovaly v čase. Zatímco dříve souvisela zejména s životním cyklem jedince, respektive rodiny, 

a proto se často nazývala demografickou, tzv. nová chudoba, která se v evropských zemích začala 

výrazně prosazovat zejména od 70. let 20. století, souvisí s pozicí jedince na trhu práce. Tento typ 

chudoby se v České republice začal projevovat až po roce 1989, a zejména po roce 1997 spolu 

s růstem nezaměstnanosti. Vedle nárůstu nezaměstnanosti se začal objevovat další problém, a to 

chudoba pracujících osob. Samotná existence zaměstnání totiž ještě člověku nezaručuje, že nebude 

chudý, resp. že jeho životní situace bude lepší ve srovnání s osobami nepracujícími, žijícími ze 

sociálních dávek, i když by tomu tak mělo být. Chudoba pracujících osob je v současnosti skloňována 

zejména v souvislosti s minimální mzdou, která by měla plnit dvě základní funkce. První z nich by 

měla být právě ochrana pracujících osob před chudobou. Druhou je motivace pro hledání, přijetí 

a vykonávání práce. 

Předložená disertační práce měla za cíl komplexně zmapovat chudobu pracujících osob v České 

republice, její úroveň a vývoj, charakteristiky chudých osob i opatření, která úroveň příjmové chudoby 

ovlivňují. Na úvodní kapitolu navázala druhá kapitola, která poskytla k tomuto hodnocení potřebné 

teoretické a konceptuální zázemí. Třetí kapitola se věnovala vývoji sociální politiky v oblasti chudoby, 

neboť její opatření mají za cíl úroveň chudoby redukovat a ovlivňují tak její úroveň ať už přímo nebo 

nepřímo. Nezbytnou součástí práce je čtvrtá kapitola zaměřená na hlavní datový zdroj používaný 

v této práci – výběrové šetření Životní podmínky a metodiku používanou v rámci předložené práce. 

Stěžejní kapitolou této práce je kapitola pět, která zachycuje úroveň chudoby dvou skupin 

zaměstnanců – celoročně zaměstnaných osob a osob zaměstnaných na plný úvazek v předchozím 

kalendářním roce mezi 6 a 11 měsíci. Výsledky deskriptivní analýzy podpořila i šestá kapitola, která 

vycházela z principů regresní analýzy. Sedmá kapitola představila mikrosimulační model, jehož cílem 

bylo zjistit, jaký vliv na úroveň příjmové chudoby pracujících by mělo zvýšení čistého příjmu 

jednotlivce z jeho hlavního zaměstnání. V rámci osmé kapitoly byl vývoj příjmové chudoby 

pracujících osob zasazen do kontextu příjmové chudoby v celé České republice. Devátá kapitola 

poskytla srovnání úrovně příjmové chudoby zaměstnanců v České republice a ve Slovenské republice. 

Předložená práce přinesla komplexní pohled na problematiku pracujících chudých. Poskytla 

zmapování úrovně a vývoje chudoby českých zaměstnanců a charakteristik těchto zaměstnanců, které 

jsou nezbytné pro formulaci vhodných opatření sociální politiky, které by mohly chudobu pracujících 

zmírnit. Úroveň chudoby pracujících byla v rámci práce zasazena do vývoje celkové chudoby 

a sociálních opatření a umožnila tak zhodnocení dopadů již přijatých opatření. Tyto poznatky mohou 

být dále využity pro rozvoj metodiky hodnocení úrovně příjmové chudoby zaměstnaných osob. 

V neposlední řadě je možné metody použité v této práci využít k hodnocení dopadů zvyšování příjmů 

jednotlivců i celých domácností na úroveň příjmové chudoby, což může mít potenciální přínos při 

hodnocení dopadů zvyšování minimální mzdy. 
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Introduction 

Poverty is nowadays associated mainly with developing countries. However, European countries 

should tackle it as well. The European Council adopted sustainable growth strategy Europe 2020 in 

June 2010. Fighting poverty and social exclusion is one of its five targets for the EU in 2020. Poverty 

in Europe is not associated with such hardship that would endanger the existence of the people, but the 

so-called relative poverty, characterized by a deficiency in comparison with the standard in the studied 

society (Mares, 1999). 

There are many views on the definition of poverty as well as on its causes that differs during the 

history. Causes of poverty were different at the times before industrialization, when there was no 

labour market in the modern sense, than at present. Today, this type of poverty is called old poverty. 

Its causes were related to the life cycle of individuals and families, therefore it is sometimes called 

demographic (Mares, 1999). Risk and extent of poverty varied with age. The highest risk of poverty 

was in the three period of lifecycle – in infancy, during parenthood and in old age, which was 

associated with a decrease in income in these periods of life (Rowntree, 1901 In: Mares, 1999). 

Conversely, so called new poverty is associated with an individual's position in the labour market. The 

old poverty dominated after the Second World War in Europe which was related to three main factors 

of post war development – with high and sustained economic growth, with low unemployment rates 

and with an expansion of the standard of living of the middle classes to a wider group of people. Even 

today, the old forms of poverty comprise a large part of the poor, which consists mainly of people 

sick, the disabled, as well as mothers with children, pensioners and members of ethnic minorities 

(Mares, 1999). Since the late 1970s, however, regarding the return of mass unemployment, there has 

been a shift to the new poverty. It affects a group of people with lower possibilities to succeed in the 

labour market. To some extent, they are the same as in the case of the old poverty (sick, disabled), but 

additionally there are persons with lower human capital (less qualified) or persons discriminated in the 

labour market (women, elderly etc.) (Oppenheim, 1990). 

Poverty in the Czech Republic before 1989 was particularly associated with demographic factors, 

primarily affected elderly and families with more children. In contrast, in the period after the Velvet 

Revolution, the strongest factor became unemployment, particularly after 1997, when its level 

increased dramatically. In addition to the increase in unemployment another problem appeared – 

working poor (Večerník, 2004). Having a job should be a guarantee that one is not poor. The living 

standard of people at work should be better than that of people living on social benefits. This attitude 

was already evident at the initial creation of social policies, e. g. in the UK, where a law on the support 

of the poor (New Poor Law) came into force in 1834. The law set that the benefits provided to poor 

people must be lower than the minimum wage (Potůček, 1995). However, that is not always true. 

There are people who are poor despite the fact that they work. The question of poverty is thus not 

associated only with economically inactive periods of life (childhood, parenthood, old age) or 

unemployment. In the words of Holy (2013), the problem of working poor shows that having a job is 

currently no longer guarantee of quality of life, let alone prosperity (Holy, 2013). And on the issue of 

the working poor in the Czech Republic is a dissertation focused. 
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Aims of the thesis 

The central objective of the thesis is to analyse working poor in the Czech Republic. Only very few 

states deal with this topic on the national level. The first institution that started to explore this issue 

was U. S. Bureau of Labor Statistics in the United States. France was the only state that was concerned 

with poverty of working people in Europe in the 1990s. Afterwards, Belgium, Ireland, Portugal and 

Spain tried to measure the working poor level using different methodologies. The European Union 

began to deal with the issue of working poor in the 1990s and in 2003 developed a new indicator – in-

work poverty rate – by which poverty of working people is still measured (Ponthieux, 2007). 

The issue of working poor is methodologically inconsistent. The relative consensus exists on the 

definition of poverty; less agreement is on how to define the working person. Various approaches are 

therefore evaluated differently by different authors. To address the poverty of persons employed in the 

thesis was thus used more methodical approaches, including those in practice yet underutilized. 

The combination of individual (employed person is regarded as an individual) and household 

(in assessing the level of poverty the household income is taken into account) approaches 

is considered to be the biggest methodological problem. For this reason, among others, alternative 

approach was applied. This approach was based on individual. 

To measure the level of poverty of working people is important, but equally important is the fact, 

who the people that work and are at risk of income poverty are. Exploration of characteristics 

of working poor is another objective of this thesis. Both descriptive analysis and regression analysis 

are used to fulfil this goal. 

Further aim of the thesis is to set the level of the working poor in the picture of the overall level 

of income poverty in the Czech Republic. The level of income poverty is influenced, among others, 

by legislative measures, especially in the form of social benefits and by tax system. Reliable data 

on poverty (the poverty line, identification number and character of the poor) are therefore important 

in terms of creating and evaluating social policies of states, which are designed to eliminate the risk 

of poverty (Ringen, 2005; Gordon and Townsend, 1990). 

It is necessary to pay attention to developments and trends in the level of income poverty, with 

a particular focus on employees who should be protected against poverty just performing paid work. 

It is necessary to adopt an appropriate strategy for the prevention of poverty of persons employed and 

its reduction. This strategy should assess the level of poverty of workers and their characteristics in 

order to set conditions that would prevent workers fall below the poverty threshold, which would also 

encourage the unemployed to take an active approach in finding suitable employment. The thesis 

contributes to the discussion on this topic. 
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Methodology and data sources  

The European Union – Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) household survey was 

used for the analysis of in-work poverty in the Czech Republic. This survey is a reference source for 

statistics on income and poverty at the EU-level. Both cross-sectional and longitudinal data are 

collected in all European Union member states and in Iceland, Norway, Switzerland and Turkey
1
. The 

survey has been conducted in the Czech Republic since 2005. 

Working poor population is the population, which is classified as working and at risk of poverty. 

The term “working poor” could be divided into two parts that are necessary to be defined.  

First, the definition of a worker for the sake of identifying of the working poor population must be 

defined. There are three common definitions of a worker in the working poor population analyses. The 

first type of the definition, used by the U. S. Bureau of Labor Statistics, defines worker as a person 

who spent at least 27 weeks on the labour market which means either working or seeking a job 

(Gardner, Herz, 1992; Mosisa, 2003; Bruder et al., 2011; Ponthieux, 2007). The French national 

statistical office (INSEE) defines a worker in a similar way as a person who participated at the labour 

market for at least for 6 months and at least one month worked. The third one is used in the European 

Union and is the strictest of the three definitions, because it defines worker as an individual who 

worked at least 6 months and currently is working (Bruder et al., 2011; Ponthieux, 2007). Critiques 

of this approach say that – because of the strictness of the definition – the sample of the workers is too 

homogenous and, from the labour market analysis perspective, it therefore does not reflect the overall 

situation on the labour market. The level of poverty then tends to be influenced mainly by other 

factors, predominantly by the household composition and the economic activity of the other members 

of the household (EU, 2010; Ponthieux, 2007). 

The analysis in the thesis uses the economic activity calendar question of EU-SILC, where 

economic activity status of respondents is collected on a monthly basis for the 12 months of the 

preceding calendar year, 2010 here. Two groups of employees were defined according to the number 

of months spent in the full-time employment. The first group is composed of people who are 16 years 

old and over and worked 12 months in a full-time employment. People who were 16 years old and 

over and worked in full-time employment for at least 6 months, but less than 12 months in the 

reference period, compose the second group. This 6 month criterion is consistent with the definitions 

of Eurostat, French national statistical office or American Bureau of Labor Statistics. However, the 

difference between the above mentioned definitions and the definition used in this paper is that only 

employees were taken into account in the case of this thesis. Self-employed people were excluded 

because they are irrelevant when evaluating the minimum wage influence on economic and social 

situation of the Czech households. In other analyses, their inclusion was also often found problematic 

because of their recorded incomes, which could sometimes be zero or negative, with the corresponding 

methodological questions how to treat these incomes (Gracía-Espejo and Ibáńez, 2005). 

The second part of the term “working poor” refers to the definition of poverty. Household 

is a natural economic unit and thus also a typical unit when collecting income data. The at-risk-of-

                                                 
1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/omc_social_inclusion_a

nd_social_protection/methodology 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/omc_social_inclusion_and_social_protection/methodology
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/omc_social_inclusion_and_social_protection/methodology
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poverty rate based on household disposable equalised income is usually used to measure income 

poverty in the European context (EU, 2010). 

Equialised disposable income 

The equialised disposable income is the total income of a household after tax and other deductions 

dividend by the number of household members converted into equialised adults. The equialised 

disposable income is calculated in three subsequent steps: 

1. all monetary incomes received from any source by each member of a household as well as by the 

household as a whole are added up and then taxes and social contributions are deducted from this sum; 

2. to reflect differences in a household's size and composition, the total (net) household income 

is divided by the number of equivalent adults, using a standard (equivalence) scale – the modified 

OECD scale, which gives a weight to all members of the household as follows: 1.0 to the first adult, 

0.5 to the second and each subsequent person aged 14 years and over and 0.3 to each child agend 

under 14 years; 

3. the resulting equialised disposable income is attributed to each member of the household. 

 

At-risk-of-poverty threshold, At-risk-of-poverty rate 

The at-risk-of-poverty rate, which is the standard European measurement of relative poverty, was used 

to measure poverty at household level. The at-risk-of-poverty rate is the share of people with an 

equialised disposable income below the at-risk-of-poverty threshold, which is set at 60% of the 

national median equialised disposable income. In 2011 the annual at-riskof-poverty threshold was 

113 040 CZK, corresponding to the monthly amount of 9 420 CZK. 

 

Critiques of this approach say that it assumes (equal) sharing of income and living standards among all 

household members. Further problem is seen in the fact, that it combines individual and household 

level and that poverty is then influenced mainly by the household structure, which is not the same in 

all countries and therefore the level of in-work poverty is incomparable across countries (Bruder et al., 

2011; Ponthieux, 2007). Because a worker is defined on an individual level and poverty on the 

household one, the problems of comparability arise. Therefore, alternative definitions of poverty – 

based on individual level – were invented (Ponthieux, 2007). To measure poverty at individual level 

the poverty in earned income concept and poverty in the overall personal income were used. 

 

Poverty in earned income 

Poverty in earned income is defined at individual level as having annual earned income below the 

poverty threshold. It can be taken as a measure of the population who would be poor if they could rely 

only on their own earnings. An individual’s earned income is defined as the sum of all the earnings 

from work, including unemployment benefits. In this thesis, the modification of the earned income 

concept was used for the first group of employees – those who worked full-time for the whole 

12 months. The earned income was defined as the income from the main employment including 

sickness benefits as a direct substitution of wage. The income from other jobs (employment or/and 

self-employment) and different social benefits were subsequently added to the income from the main 

employment until overall personal income was reached. By this procedure, it was possible to study 

the effect of different kinds of supplementary income sources on reducing poverty of employees.  
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Main results 

Altogether, more than 3.71 million people were classified as employee. More than 3.37 million 

(90.8%) of them were employees who worked full-time for 12 months of the previous calendar year, 

while 341 thousands (9.2%) were employees who worked full-time less than 12 months, but at least 

6 months of the previous calendar year. 

There were 2.7% employees, who worked full-time during the entire previous calendar year, that 

lived in the household its income was lower than poverty threshold. If these employees live in single 

households and have only their income from main employment or total personal income, respectively, 

there would be 5.2% or 4.5% poor of them, respectively. It means that there is some additional income 

(social income or income from additional job) beyond their income from main employment, helping 

them above the poverty threshold. 

Combining these two approaches (individual and household) we get four groups of employees 

depending on the fact they are poor at household and/or individual level. The core of the working poor 

population – employees poor from both of these perspectives – was relatively small. It comprised 

0.5% of employees working full-time during the entire previous calendar year. The core of the 

working poor consisted primarily of women, low-qualified persons with low-income and low social 

status. The main problem of this group of employees is low income, which is the result of less skilled 

jobs that these employees with lower education have. 

The main problem of employees working full-time between 6 and 11 months of the previous 

calendar year is having a job for less than 12 months of the year. These people did not work for the 

whole year and therefore they had to evolve other economic activity. In two thirds of cases it was 

unemployment and another fifth were persons who took care of other household members in the 

remaining months. When comparing the total personal income of these people with the poverty 

threshold for a single-person household, there were 36.4% of employees below this threshold. If we 

compare their extrapolated annual income from main employment with the poverty threshold, 

or average monthly income from main employment with monthly poverty threshold, there would be 

15.7% persons below the poverty threshold. It means that, in keeping a job for the entire calendar year 

lies a great potential, because extrapolation of income from main employment for the entire calendar 

year reduces poverty by 20.7 percentage points or by 57%. 

A regression analysis supported the results of the descriptive analysis. It showed that education is 

crucial factor that influences the level of individual poverty. The higher education, the higher is the 

chance to fall into the group of people at risk of income poverty. Education is closely linked with the 

job one has, which further influences socio-economic position in society. Therefore it is not surprising 

that the less qualified job (the lower the income) the higher chance to be poor. 

Significant predictors of poverty at the household level were marital status and related household 

type and number of children in the family. Single and widowed persons were less likely to be poor 

than married people, while divorced employees have higher chance to be poor. For employees 

working full-time between 6 and 11 months was higher chance for single, divorced and widowed 

persons. The more children family has, the higher is chance of being poor. There was higher chance to 

be poor for employees living in all other types of households (lone-parent families, non-family 

households, one-person households) in comparison to employees living in one-couple families. 
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The aim of the microsimulation model, in which the income from main employment was increased 

to all poor employees, was to determine the effect of this increase on the level of income poverty. 

Microsimulation model was applied only to employees who worked full-time for the entire previous 

calendar year. The main problem of this group of employees is the low income, while a group 

of persons employed full-time between 6 and 11 months of the previous calendar year is fighting 

to remain on the labour market. Increase of income by 500 CZK per month would help about one third 

of employees above the poverty threshold for a single-person household. Impact on the risk of poverty 

at household level was not significant because equivalised household income would have to be 

increased of more than 2 000 CZK per month in average to be able to exceed poverty threshold. 

Therefore the core of the working poor experienced only a slight decrease. Although the higher 

the education of employee, the lower share of poor employees in the sample of poor employees by 

income from main employment, the increase of income helps the more the higher education employee 

has. The above-mentioned increase in income helps less-skilled employees only rarely. Policymakers 

therefore should pay attention to this group of people – with lower education, less qualified persons 

and with low socio-economic status. 

The development of poverty of employees was set in the evolution of income poverty in the Czech 

Republic. Development of household income, which determines the poverty trends, went hand in hand 

with the overall socio-economic development of the state. Incomes and living standards of the Czech 

households were affected by macroeconomic developments, the situation on the labour market and, 

ultimately, legislative interventions of the state. The income situation of households and hence the 

level of poverty in the Czech Republic was highly influenced by the economic crisis, which caused 

income stagnation and increase of income poverty, especially in the years 2011 and 2012. 

In the population of the Czech Republic and in the group of employees working throughout the 

previous calendar year full-time were observed very similar trends in income poverty. Poverty levels 

of these employees declined in the period 2006 to 2010 from 2.9% to 2.2%. It increased significantly 

in 2011 (2.7%) and after a year of stagnation fell again to 2.5% in 2013. 

For employees working full time 6–11 months of the previous year, the level of poverty in the 

years 2005–2013 fluctuated due to the relatively small size of this group. In that period of time, the 

minimum level was observed in the years 2011 and 2013 (7.6%). It peaked at 13.0% in 2008. 

Income poverty is closely linked with the situation on the labour market, especially in the case 

of working poor. Fluctuations in the labour market were more apparent at the individual level 

of income poverty. It was lowest in 2010 in both groups of employees, and then it grew. The growth 

in the proportion of people below the poverty line according to equivalised household income stopped 

in 2013, and so it was with individual poverty of employees who worked full-time between 6 and 11 

months of the previous calendar year. For employees who worked full-time for the entire previous 

calendar year that turnover has not happened yet. 
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Conclusion 

The topic of the dissertation was the poverty of working population, in Anglo-Saxon literature known 

as working poor. Even in the 21st century the theme of poverty is a highly topical issue not only in 

terms of the poorest countries in the world, but also in developed countries, because there are different 

views on poverty. In developing countries, it is poverty in an absolute sense, while developed 

countries deals with relative poverty. It is about inequality rather than poverty in the true sense of the 

word. Poverty – its definition and causes – has changed in time. It was mainly related to the life cycle 

of an individual, or family, and was therefore often called the demographic poverty. New poverty, 

which started to play a key role in European countries in the 1970s, is related to a person's position in 

the labour market. This type of poverty showed up in the Czech Republic after 1989, and especially 

after 1997, along with a rise of unemployment rate. In addition to the increase in unemployment 

another problem appeared – working poor. Having a job should guarantee that one is not poor. The 

living standard of people at work should be better than that of people living on social benefits. Poverty 

of employed persons is currently pronounced in relation to the minimum wage, which should perform 

two basic functions. The first one should be the protection of working people from poverty. The 

second is the motivation for searching a job and working. 

This dissertation aimed to comprehensively map the poverty of employed people in the Czech 

Republic, its level and development, the characteristics of the poor and measures that affect the level 

of income poverty. The second chapter that followed the introductory one provided theoretical and 

conceptual background. The third chapter was devoted to the development of social policy measures 

focused on poverty, because they are intended to reduce the level of poverty and affect its level, 

whether directly or indirectly. An essential part of the work is the fourth chapter that focuses on the 

main data source used in this work – EU-SILC, and the methodology used in the thesis. The main part 

of this thesis is chapter five, which analyses the poverty level of two groups of workers – those who 

were full-time employees for the whole preceding year and persons employed full-time in the 

preceding calendar year between 6 and 11 months. The results of the descriptive analysis are 

supported by the sixth chapter, which is based on the regression analysis. The seventh chapter presents 

the microsimulation model. Its aim is to determine the impact of an increase of the income from the 

main job on the level of income poverty of workers. Within the eighth chapter the income poverty of 

employees is set in the context of income poverty in the Czech Republic. The ninth chapter provides 

a comparison of levels of income poverty of employees in the Czech Republic and the Slovak 

Republic. 

The present work brought a comprehensive look at the issue of the working poor. It provided 

broad analysis of its level, its development as well as the characteristics of poor employees. This is all 

necessary for the formulation of appropriate social policy measures that could alleviate poverty of 

employees. The level of poverty of working people was integrated into the overall development of 

poverty and social measures to allow assessment of the impact of measures already in law. These 

findings can be further used for the development of a methodology for assessing the level of income 

poverty of employees. Finally, it is possible to use the methods used in this thesis to evaluate the 

impact of increased income on income poverty, which may have potential benefit in evaluating the 

impact of the increase of the minimum wage. 
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