
DETERMINANTY CHUDOBY V ČESKÉ REPUBLICE 

Abstrakt 

V následující diplomové práci předkládáme determinanty a stav chudoby v ČR za rok 2014. Přehledně 

nejprve seznamujeme s definicí chudoby, vymezujeme různé koncepty chudoby. Jedná se o starý a 

nový koncept, subjektivní vs. objektivní, absolutní vs. relativní, dále přímou a nepřímou chudobu, 

preskriptivní a konsensuální. Rovněž uvádíme způsoby měření chudoby. Podstatná v teoretické části 

je i předložená metodologie a definice jednotlivých ukazatelů (míra ohrožení příjmovou chudobou, 

relativní propad příjmu, Giniho koeficient, koeficient příjmové nerovnosti, míra materiální deprivace). 

Je využita metoda logistické regrese a zpracovávaná data jsou získána z projektu Životní podmínky 

2014 a EU-SILC 2014. Současně jsme v teoretické části sledovali příčiny chudoby a postoje k chudým 

z pohledu sociologického, psychologického a etického. Analýzou bylo zjištěno, že na základě 

ekvivalizovaného příjmu domácnosti mají nejvyšší šanci stát se chudými domácnosti, žijící v obcích s 2 

000–4 999  obyvateli. Z hlediska pohlaví jsou 1,4krát více ohroženy domácnosti žen v čele než 

domácnosti mužů v čele. U vzdělání se nepříznivě ukazuje domácnost se základním vzděláním osoby 

v čele, u této kategorie lze prokázat nepřímou úměrnost – čím nižší vzdělání, tím vyšší šance stát 

se chudým. Podle rodinného stavu mají vyšší šanci domácnosti s osobou rozvedenou a svobodnou v 

čele oproti kategorii ženatý, vdaná, ovdovělý(á). Roli hraje postavení domácnosti na trhu práce, kde 

největší šance stát se chudými měly domácnosti osob nezaměstnaných v čele, dále kategorie ostatní 

ekonomicky neaktivní. V kategorii věku jsme prokázali, že nejvíce ohrožena je věková kategorie 18–

24 let. Úplné domácnosti skrývají nejnižší šance stát se chudými oproti kategorii domácnost 

jednotlivce  ženy. Relativně novou ohroženou kategorií jsou nerodinné domácnosti. S nárůstem počtu 

dětí v domácnosti roste rovněž ohrožení chudobou. Ve třetím a čtvrtém modelu logistické regrese 

byla zvolena jako vysvětlovaná proměnná materiální deprivace domácností. Nejvíce materiálně 

deprivovanou domácností, sledujeme-li velikost obce, jsou domácnosti obcí se 100 000 a více 

obyvateli. Dále u kategorie pohlaví a vzdělání jsme zjistili shody s modelem jedna a dva, takže 

domácnosti žen v čele a domácnosti osob s nižším vzděláním v čele mají vyšší šance být materiálně 

deprivovány. Podle rodinného stavu se zvyšuje šance u domácností s osobou rozvedenou 

a svobodnou v čele. U ekonomické aktivity se vyskytují nejvyšší hodnoty šancí na materiální deprivaci 

u domácností ostatních ekonomicky neaktivních v čele a domácnosti nezaměstnaných v čele. Další 

vysoká rizika ohrožení materiální deprivací sledujeme u domácností s osobou ve věku 35– 44 let v 

čele, u nerodinné domácnosti a u domácností se třemi a více nezaopatřenými dětmi. 
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