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Příjmová chudoba pracujících osob v České republice 

 
V dnešní době, kdy jsme svědky výraznější sociální diferenciace české společnosti, je 

problematika chudoby důležitým a aktuálním tématem. Chudoba se významně podílí na 

pocitu sociálního vyloučení. O to více může vyvolávat pocit křivdy u pracujících chudých. 

Dizertační práce Příjmová chudoba pracujících osob v České republice má relativně nové 

a jasně vymezené téma, které je velmi významné pro praxi. 

Předložená dizertační práce má rozsah 174 číslovaných stran, z toho vlastní práce bez 

příloh představuje 167 stran. Je rozčleněna do devíti kapitol včetně úvodu a samostatného 

závěru. Autorka začíná uvedením do problematiky, vymezuje cíle a nastiňuje strukturu 

předkládané práce. Jednotlivé kapitoly se postupně věnují Měření chudoby a konceptům 

chudoby, Sociální politice České republiky v oblasti chudoby, následují Zdroje dat a 

metodika, Pracující chudí – deskriptivní analýza, Determinanty chudoby pracujících chudých, 

Úroveň příjmové chudoby v České republice a Srovnání úrovně chudoby pracujících v České 

a Slovenské republice.  

V uvedení do problematiky je diskutováno pojetí chudoby a nerovnosti, chudoby jako 

absence svobody a vymezení tzv. staré i nové chudoby. Je popsán vztah mezi minimální 

mzdou a sociální podporou včetně poslední legislativní úpravy platné od 1. 1. 2015. 

V subkapitole Cíle práce se autorka v přehledu zabývá různým pojetím chudoby a jeho 

definicemi na základě prací zahraničních i českých autorů. Upozorňuje na metodickou 

nejednotnost zkoumané problematiky a to zejména v souvislosti s individuálním a 

domácnostním principem. Ve druhé kapitole jsou přiblíženy teoretické rámce. Jsou zde 

představeny různé koncepty chudoby: absolutní vs relativní; přímé vs nepřímé; objektivní vs. 

subjektivní; preskriptivní vs konsensuální. Podobně je diskutováno měření chudoby: a to na 

základě spotřebního koše, potravinového poměru, respektive relativních ukazatelů (míra 

deprivace). Vnímání chudoby se měnilo v čase a je regionálně diferencované. Třetí kapitola je 

věnována sociální politice v oblasti chudoby; horizontální a vertikální redistribuci a 

typologiím sociálního státu. Také v této souvislosti je uveden retrospektivní diskurs. 

Specificky jsou uváděna opatření sociální politiky, která ovlivňují frekvenci chudoby, jako 

minimální mzda, životní a existenční minimum, podpora v nezaměstnanosti a další. 

Následující čtvrtá kapitola je věnovaná zdroji dat a metodice. Je zde podrobně popsán hlavní 

zdroj dat, výběrové šetření Životní podmínky (EU-SILC). Tato kapitola je navíc doplněna 

ilustrativními příklady pro různé typy osob a domácností, které čtenáři pomohou lépe 

pochopit složitost problematiky měření chudoby. V části věnované metodice je představena 

použitá metoda logistické regrese, včetně použitých proměnnýc. Na tomto místě je podrobně 

popsán model a vysvětlující proměnné, nicméně vysvětlovaná proměnná není srozumitelně 

popsána. Celkově však lze říci, že popis dat i metod je korektní a dostatečně podrobný. 



 Pátá kapitola je věnována deskriptivní analýze pracujích chudých na základě dat 

z roku 2011. Zaměstnanci byli rozlišeni na ty, kteří pracují na plný úvazek po dobu 12 měsíců 

a ty, kteří pracovali na plný úvazek 6-11 měsíců. Obě skupiny byly analyzovány stejným 

způsobem. Nejdříve byla zkoumána chudoba na úrovni jednotlivce, rozlišoval se a 

kombinoval příjem z hlavního zaměstnání a celkový osobní příjem. Vytvořené podskupiny 

byly dále specifikovány podle pohlaví, rodinného stavu, nejvyššího ukončeného vzdělání, 

zaměstnání a pozice v zaměstnání, socioekonomické skupiny a typu smlouvy a také v jak 

velké domácnosti, žili, kolik měli dětí a o jaký typ domácnosti se jednalo. Stejným způsobem 

byly analyzovány příjmy domácností, tj. měření chudoby dle celkového osobního příjmu a 

ekvivalizovaného příjmu domácnosti. Také tato typologie byla dále rozvedena o popis 

stejných charakteristik osob jako v předchozích podskupinách. V této souvislosti byl zkoumán 

i vliv různých ekvivalenčních stupnic na ukazatele chudoby. Zkoumaným tématem byla také 

materiální deprivace jejíž zjišťování je rovněž součástí výběrového šetření Životní podmínky. 

Materiální deprivace byla studována v rámci dříve vymezených podskupin chudých. 

Výsledky analýz pro skupinu zaměstnanců pracujících po dobu 12 měsíců i 6-11 měsíců na 

plný úvazek byly vždy přehledně shrnuty včetně použití verbálních tabulek. Po pečlivé 

deskriptivní analýze pro obě hlavní skupiny respondentů (plný úvazek 12 měsíců nebo 6-11 

měsíců) následuje šestá kapitola věnovaná determinantům chudoby pracujících chudých. 

Studium se opírá o binární logistické modelování. Vysvětlujícími kategorizovanými 

proměnnými byly pohlaví, rodinný stav, vzdělání, věk, socioekonomická skupina, manažerská 

pozice, typ smlouvy, druh domácnosti, počet dětí velikost obce, region. Vysvětlující 

proměnné pro jednotlivé modely byly shrnuty v přehledu do tabulky. Výsledky logistické 

regrese jsou uváděny exponencovaným tvarem poměru šancí, vyznačena je statistická 

výzamnost a je rovněž uveden příslušný interval spolehlivosti. Počet modelů byl stanoven na 

základě předchozí deskriptivní analýzy. Vzdělání se přitom jevilo jako nejdůležitější 

determinanta chudoby. Sedmá kapitola představuje simulace založené na různých scénářích 

navyšování příjmů pracujícím chudým. Tyto výsledky jsou velmi užitečné, protože ukazují, 

úroveň chybějícíh příjmů. Ukazuje se, že částky nutné k překonání hranic chudoby pro různé 

skupiny zaměstnanců nejsou nijak závratné. Další kapitola (osmá) představuje historickou 

retrospektivu trendů příjmové chudoby před rokem 2005 a v období 2005-2013. Poslední 

devátá kapitola pak srovnává chudobu pracujících v České a Slovenské republice. 

Hodnotíme-li předloženou dizertační práce jako celek, lze říci, že se autorka velmi 

dobře orientuje ve zkoumané problematice. Zejména lze ocenit důkladné, pečlivé a 

srozumitelné zpracování definic, konceptů, deskriptivní analýzy i statistické modelování. 

Autorka prokázala schopnost vědecké práce a předložený text představuje kvalitní dizertaci. 
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