
Oponentský posudek na disertační práci Mgr. Šárky Šustové „Příjmová 

chudoba pracujících osob v České republice“  

 

Autorka zvolila velmi aktuální téma svojí dizertační práce. Přestože i ve vyspělých zemích 

jako je Česká republika existuje tzv. příjmová chudoba, věnují se tomuto tématu autoři spíše 

okrajově. 

Cílem disertační práce bylo poskytnout komplexní pohled na problematiku chudoby 

pracujících osob v České republice. Vzhledem k tomu, že metody monitorování problematiky 

chudoby pracujících nejsou v současné době významně rozvinuty a nejsou jednotné, je první 

část práce věnována dosavadnímu výzkumu v této oblasti se zaměřením na kritické 

zhodnocení jednotlivých metod. Následně je jejich kombinací a modifikací definována 

metodika používaná v této práci. Základ práce tvoří zhodnocení úrovně chudoby pracujících 

v České republice. Autorka zachycuje charakteristiky chudých pracovníků, využívá k tomu 

deskriptivní a regresní analýzu. Pro analýzu jsou využita data z výběrového šetření Životní 

podmínky z roku 2011. Vývoj míry chudoby zaměstnanců autorka zasazuje do kontextu 

vývoje příjmové chudoby v české populaci. Pro analýzu využívá také data z výběrového  

šetření Životní podmínky z let 2005 až 2013. Vhodně doplňuje analýzu vývoje chudoby 

popisem opatření sociální politiky ve sledovaném období, neboť tyto také ovlivňují úroveń 

chudoby. Autorka se ve své práci snaží přispět k diskuzi o vhodné metodice monitorování 

chudoby pracujících. Ve shrnutí práce přináší několik poznatků, které by mohly být v praxi 

využity pro vytváření sociální politiky státu, především v oblasti politiky zaměstnanosti a 

minimální mzdy. Jak sama autorka uvádí, práce může také sloužit pro další rozvoj 

metodologie v oblasti mapování a hodnocení úrovně pracujících chudých. 

 

Práce samotná se skládá z devíti kapitol a závěru. První část se věnuje uvedení do 

problematiky, autorka si stanovuje cíle a strukturu práce. Následují další části práce, nejprve 

teoretický rámec, kde autorka popisuje měření chudoby, konkrétní koncepty chudoby, 

vnímání chudoby v průběhu času. Následuje část věnovaná sociální politice ČR v oblasti 

chudoby. Čtvrtá část se věnuje zdrojům dat a metodice práce. Následuje část věnovaná 

pracujícím chudým – deskriptivní analýza, část věnovaná determinantům chudoby pracujících 

chudých, vlivu potenciálního zvýšení nízkých příjmů na úroveň chudoby pracujících osob, 

část, která popisuje úroveň příjmové chudoby v České republice, srovnání úrovně chudoby 

pracujících v České republice a Slovenské republice a závěr.  Práce samotná je obsáhlá, má 

174 stran bez příloh. Je doplněna velmi podrobným seznamem literatury.  

 

Hlavním cílem práce bylo zachytit chudobu pracujících osob. Jak autorka uvádí, problematika 

pracujících chudých je velice metodicky nejednotná. Sice byl v roce 2003 vyvinut indikátor 

(tzv. in-work poverty rate), s jehož pomocí se chudoba pracujících popisuje dodnes, ale 

existuje řada neshod v tom, jak definovat pracující osobu. I z tohoto důvodu autorka ve své 

práci využívá více metodických postupů (i méně používaných) k hodnocení chudoby. Za 

velký metodický problém je považována kombinace tzv. individuálního a domácnostního 

přístupu a proto je zde použit alternativní přístup, který hodnotí příjmy jednotlivce.  

Autorka se také zabývala otázkou, které pracující osoby jsou předurčeny k chudobě, k tomuto 

využila vhodně deskriptivní analýzu a regresní analýzu. Spolehlivá data o chudobě jsou velmi 

důležitá pro sociální politiku, především pro legislativní opatření, která souvisejí s dávkami 

sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi i opatření daňového systému. Slouží také pro 

stanovení hranice chudoby, zjištění počtu a charakteru chudých. Pomocí informací o nich se 

hodnotí také sociální politika státu a cílem je také eliminovat rizika chudoby. Je proto cílem 



státu eliminovat a snižovat možná rizika spojená s tím, že osoby, které jsou zaměstnané se 

dostanou do tzv. příjmové chudoby. 

 

Autorka prostudovala velké množství literatury, práce tak poskytuje vhodný přehled o 

problematice chudoby v současné době. Přehledně popisuje problematiku měření chudoby.   

Stěžejní částí je kapitola pět, která zachycuje úroveň chudoby dvou skupin zaměstnanců – 

zaměstnanců, kteří pracovali na plný úvazek po celý předchozí kalendářní rok a osob 

zaměstnaných v předchozím roce mezi 6 a 11 měsíci. Zde je velmi zajímavé využití kromě 

základních údajů z šetření Životní podmínky z roku 2011 také doplnění o využití údajů o o 

sobních příjmech jednotlivce. Za zajímavou část práce považuji také sedmou kapitolu, která 

představuje mikrosimulační model, který má za cíl simulaci zvýšení čistého příjmu 

jednotlivce z jeho hlavního zaměstnání v důsledku potenciálního zvýšení minimální mzdy. 

Velmi pozitivně hodnotím fakt, že metody, které autorka používá ve své práci lze využít 

k hodnocení dopadů zvyšování minimální mzdy a to i přes uvedený fakt, že metody nebylo 

možné z důvodu dlouhého období neměnnosti úrovně minimální mzdy aplikovat na reálná 

data a zvyšování příjmů jednotlivců a domácností je tak pouze teoretické.  

 

Téma, které si autorka zvolila, je vysoce aktuální. Autorka prostudovala bohatou literaturu, 

použila obvyklé statistické metody hodnocení. Práce je doplněna přehlednými tabulkami a 

grafy. Je napsána velmi srozumitelně, autorka prokázala, že se v dané problematice velmi 

dobře orientuje. Výsledky práce jsou použitelné pro praxi v oblasti sociální politiky. 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí.      
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        doc. Ing. Jitka Langhamrová,CSc. 


