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Posudek oponenta na dizertační práci Mgr. Šárky Šustové 

„Příjmová chudoba pracujících osob v České republice“ 
 

 

Předkládaná dizertační práce Mgr. Šárky Šustové je tvořena 180 stranami, z nichž 11 stran tvoří přílohová 

část. Samotný text je rozdělen na 144 stranách do deseti hlavních kapitol včetně nečíslovaného Závěru 

(nikoliv do devíti, jak je uvedeno v kapitole 1.3 Struktura práce), které obsahují 38 tabulek a 29 obrázků; 

práce neobsahuje elektronické přílohy.  

Téma, které si vybrala předkladatelka práce ke zpracování, je vysoce aktuální. Chudoba je často spojována 

v globálním hledisku především s rozvojovými státy a mohlo by se zdát, že v ekonomicky, demograficky 

i sociálně vyspělé Evropě není tento pojem příliš skloňován. Záleží však na tom, z jakého úhlu pohledu na 

chudobu nahlížíme, proto – jak i autorka uvádí v teoretickém rámci práce – tzv. relativní koncepty 

chudoby nám ukazují, že toto téma lze studovat v každé sociální vrstvě, resp. společnosti. I v České 

republice je toto téma aktuální, a to jak obecně, tak pro segment pracujících osob, čemuž se věnuje tato 

práce, a to především s ohledem na vývoj v posledních dvou dekádách, kdy se změnou společenského 

a politického režimu se na našem území objevily relativně „nové“ pojmy, jako jsou nezaměstnanost, 

minimální mzda, životní minimum aj. Z tohoto pohledu, kdy navíc Česká republika je v posledních letech 

v nemalé míře ovlivňována také globálními ekonomickými změnami, je pohled na příjmovou stránku 

pracujících osob velice důležitý a v kontextu se základními demografickými charakteristikami lze nalézt 

určité skupiny osob, které jsou více zasaženy příjmovou chudobou, než jiné, a kterým lze v případě 

správně směrované sociální politice alespoň z části tento problém pomoci řešit. I z tohoto důvodu je 

hlavní cíl práce – zachycení chudoby pracujících osob v České republice – nesmírně důležitý, jelikož se 

dotýká nejen demografických charakteristik těchto osob, ale přesahuje i do jiných vědních disciplín, jako je 

sociologie, sociální politika, sociální práce, ale i např. ekonomické vědní disciplíny.  

Obsah a struktura práce splňuje obecně vkládané požadavky na zpracování vědecké práce tohoto typu, 

tj. začíná úvodními a teoreticko-metodologickými kapitolami, pokračuje přes popsání širších kontextů 

studované problematiky ve sledovaném místě a zachycuje dosavadní hlavní vývojové tendence, přičemž 

následně se podrobně zabývá studovaným předmětem, přičemž výsledky jsou shrnuty v závěru práce.  

V předkládané práci jsou úvodní kapitoly věnovány vymezením cílů práce a  popsání její struktury. Osobně 

se domnívám, že dizertační práce, jakožto vědecká práce, která má být vrcholem dosavadního vědeckého 

bádání studenta, by měla obsahovat vstupní hypotézy, které by měly být právě na začátku práce 

stanoveny a v průběhu práce verifikovány. Autorka se spokojila pouze s vymezením cílů práce, což není 

špatně, ale pomocí vstupních hypotéz by se často daly dílčí i hlavní výsledky práce lépe zformulovat. 

Druhá kapitola je teoretická a je v ní definován pojem chudoba, a to z různých úhlů pohledu. Škoda jen, že 

je zde vše popisováno pouze slovně – schematické diagramy, případně jiné grafické objekty, by určitě 

pomohly lépe pochopit různé koncepty vnímání chudoby a další souvislosti. Třetí kapitola se zabývá 

oblastí sociální politiky v České republice týkající se chudoby, kdy pozornost spočívá především ve 

výstižném přehledu opatření sociální politiky. Celá kapitola je poměrně dobře zpracovaná, přesto se dá 

opět uvažovat např. o vhodnosti vložení grafu či tabulky při vysvětlování vývoje, resp. podílu sociálních 

příjmů na celkových příjmech (s. 35 a 36). Jedinou výtku bych směřoval ke kapitole 3.2.2.1 (Minimální 
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mzda), kde je dle mého názoru nedostatečně vysvětlen pojem „zaručená mzda“, přičemž se mezi pojmy 

zaručené a minimální mzdy v této podkapitole přeskakuje (s. 38) a čtenář se při prvním čtení v popisované 

problematice hůře orientuje. 

Čtvrtá kapitola představuje hlavní zdroj vstupních dat – výběrové šetření Životní podmínky – a použité 

klasifikace a metody analýzy příjmové chudoby pracujících osob. Velmi kladně lze hodnotit v tomto směru 

kapitolu 4.1.6, kde jsou ilustrativně uvedeny příklady chudých osob a osob, které příjmovou chudobou 

netrpí, stejně jako podkapitolu 4.3.2.2 s detailním uvedením a vysvětlením syntaxe použité software SAS. 

V rámci této čtvrté kapitoly by možná stálo za to změnit pořadí jednotlivých podkapitol, kdy 

např. v kapitole 4.1 se částečně vysvětlen pojem „ekvivalizovaný příjem“, ale jeho řádná definice je až 

v kapitole 4.3.  

Stěžejní kapitolou této práce je kapitola pátá, popisující úroveň chudoby dvou skupin zaměstnanců – na 

jedné straně těch, kteří pracovali na plný úvazek po celý předchozí kalendářní rok, a na straně druhé 

zaměstnaných na plný úvazek v předchozím kalendářním roce mezi 6 a 11 měsíci, a to na základě výsledků 

šetření Životní podmínky z roku 2011. Pomocí především metod deskriptivní analýzy byly v této kapitole 

poměrně srozumitelně popsány základní charakteristiky zaměstnanců pod hranicí chudoby, a to z různých 

hledisek. Detailnější, resp. pokročilejší analýza charakteristik těchto osob je pak obsahem šesté kapitoly, 

ve které jsou uvedeny různé modely využívající principy regresní analýzy. Sedmá kapitola představuje 

mikrosimulační model, jehož cílem je simulace zvýšení čistého příjmu jednotlivce z jeho hlavního 

zaměstnání v důsledku potenciálního zvýšení minimální mzdy. Jedná se o velmi zajímavou, čtivou a pro 

mnohé možná inspirativní kapitolu, kdy pomocí různých modelů lze sledovat, jak by se měnil podíl 

zaměstnanců ohrožených příjmovou chudobou při různém navýšení jejich příjmů. Celkově se dá 

konstatovat, že tyto tři stěžejní kapitoly jsou korektně zpracované, a to jak po metodologické stránce, tak 

po stránce okomentování hlavních výsledků, čemuž napomáhá také zařazení shrnujících podkapitol, 

počínaje kapitolou pět.  

Poslední dvě kapitoly již nejsou přímo analytické, ale spíše deskriptivní. Osmá kapitola zachycuje pomocí 

výsledků šetření Životní podmínky uskutečněného v letech 2005 až 2013 vývoj chudoby pracujících osob 

a zasazuje ho do celkového vývoje příjmové chudoby v České republice, přičemž tento vývoj je dán do 

souvislosti s celkovým socioekonomickým vývojem české společnosti. Zde je možné se pozastavit 

u tabulky 35 (s. 137) a výkyvům v počtu nově přiznaných starobních důchodů v období 2011–2012, jelikož 

se nedá plně ztotožnit s vysvětlením autorky na s. 136, že nejprve nárůst o cca 40 % v roce 2011 a posléze 

pokles na poloviční hodnoty je způsoben pouze změnami v demografickém vývoji, resp. v podílu osob ve 

věku 65+. Náplní deváté kapitoly je srovnání úrovně příjmové chudoby zaměstnanců v České republice 

a  ve Slovenské republice, a to na základě dat z výběrového šetření EU-SILC z roku 2010. Osobně se 

domnívám, že tyto dvě kapitoly, tj. osmou a devátou, by bylo možná lepší zařadit před hlavní tři analytické 

kapitoly, jelikož by čtenáři umožnily lepší pochopení vývoje, úrovně a struktury příjmové chudoby v České 

republice před detailnějšími analýzami. Ale jedná se spíš o subjektivní vnímání struktury práce, než 

o chybu.  

Závěr práce je koncipován spíše jako shrnutí hlavních výsledků jednotlivých kapitol, což v kontextu 

zařazování jednotlivých shrnujících podkapitol je možná zbytečné. Možná by stačilo základní shrnutí 

hlavních závěrů předkládané práce, čemuž by zajisté pomohla i verifikace případných vstupních hypotéz, 
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kdy byly na začátku práce stanoveny, ale především nastínění možností využití výsledků této práce pro 

účely různých institucí státní správy, ale i případně místních samospráv.  

Celá práce je psána poměrně čtivým jazykem, nachází se zde malé množství chyb, a to jak formálního 

i neformálního charakteru, z nichž lze zmínit především následující: 

 bylo by vhodné se vyvarovat v textu některým hovorovějším výrazům, především pak pojmu 

„pětistovka“, který je několikrát uveden v kapitole 7.2; 

 grafy by si zasloužily větší pozornost s ohledem na sjednocení jejich vizuálního stylu 

(viz porovnání grafů, resp. velikosti fontů u obr. 12, 15 či 16); 

 hlavní kapitoly v Obsahu nejsou číslovány, což snižuje orientaci; 

 podkapitoly v podkapitole 4.3.1 jsou chybně číslovány (na místo 4.3.1.1 je 4.1.1.1 apod.); 

 malé nepřesnosti ve formátování textu (např. špatné odsazení nadpisu kapitoly 2.1.1.1, chybné 

rozdělování slov/hodnot, které spolu souvisí (např. hodnota a její jednotky) na dva řádky; 

zarovnání seznamu příloh apod.); 

 lepší navazování dvou číselných hodnot (např. s. 86 – „v roce 2011 641 tisíc osob“ by šlo určitě 

napsat lépe tak, aby dvě číselné hodnoty nebyly za sebou). 

Je zřejmé, že výše uvedené připomínky nejsou stěžejní a nemohou ovlivnit celkové hodnocení práce. 

Překládaná práce Mgr. Šárky Šustové je dle mého názoru velmi dobře zpracovaná, přináší zajímavé a nové 

poznatky, které se mohou využít v různých oblastech dalšího studia, ať už demografických, sociálních či 

ekonomických. Práce svým rozsahem, strukturou a obsahem splňuje požadavky kladené na zpracování 

dizertační práce doktorského studijního programu demografie, a proto 

navrhuji přijmout dizertační práci Mgr. Šárky Šustové k obhajobě. 

 

 

Doplňující otázky k obhajobě:  

 Jakým způsobem by se daly využít výsledky Vaší práce v praxi? Existují určitá doporučení, která 

byste mohla předložit zainteresovaným osobám, které by měly možnost problematiku příjmové 

chudoby pracujících osob ovlivnit? 

 Jaký je Váš názor na další vývoj této problematiky s ohledem na budoucí demografický vývoj, 

tj. jak na změny ve složení obyvatelstva, tak i struktury domácností? 

 

  

RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. 
Praha 2015-01-23 


