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Zápis z obhajoby dizertační práce Mgr. Šárky šustové: ,,Příjmová chudoba pracujících osob v české
republice"

Studentka ve své obhajobě přestavi|a svou dizertačnípráci, přičemž svou prezentaci rozdě|i|a do osmi
částí. V prvníčástise věnova|a defínovánízák|adních pojmů použitých v práci, dá|e pak představi|a
h|avníidí|čící|e práce, přičemž h|avním cí|em bylo zachycení a ana|ýza chudoby pracujících osob, a to
z někoIika metodických h|edisek. V prezentaciteoretického zák|adu práce představi|a zák|adní
koncepty chudoby; nás|edovaly části informujícíjak o zdroji dat využitém v ana|ytické části práce,
kterým by|o Výběrové šetřeníŽivotnípodmínky, tak o metodice práce ve vztahu k definování
pracujících osob při hodnoceníchudoby pracujících a k definici chudoby. Nás|edova|o představení
h|avních výs|edků, a to chudoby na úrovnijednot|ivce i domácností, stanovenídeterminantů chudoby
na zák|adě |ogistické regresní ana|ýzy, a|e imikrosimu|ačního mode|u, kdycí|em by|o s|edovatv|iv
navýšení příjmu z h|avního zaměstnáníosobám chudým z h|ediska příjmu h|avního zaměstnání. Na
konec byly shrnuty h|avní závěry práce a její přínosy.

Následova|o předčítání posudků, nejprve ško|ite|ky a pak oponentů. Školite|ka vyzdvih|a téma i
rozsah práce, oceni|a přeh|ed autorky o různých konceptech chudoby a jejího měření, stejně jako
ap|ikované metody. oponentise shod|i, že se jedná o kva|itně zpracovanou práci,ana|yzujícíaktuá|ní
téma, jejíž výs|edky mohou být využity v různých sférách, např. v ob|asti sociá|ní po|itiky. Výhrady ze
strany ško|ite|ky ioponentů zazně|y pouze k dí|čím zá|ežitostem, většinou spíše formá|ního
charakteru. Studentka aktivně reagova|a na vyřčené dílčídotazy, které zazně|yjak z posudků, tak
v rámci nás|edné diskuse. By|oceněn přeh|ed studentkya by|o doporučeno, aby bylyvýs|edky práce
co nejvíce prezentované.
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