
Posudek oponenta na diplomovou práci Bc. Martiny Chválové 

Determinanty chudoby v České republice 

Diplomová práce Bc. Martiny Chválové se zabývá chudobou a jejími determinanty v České republice, 

tedy tématem, které je vysoce aktuální, a to nejen v rozvojových zemích, ale i v zemích vyspělých, 

tedy i v České republice. Téma je relevantní nejen z hlediska demografie, ale přesahuje i do jiných 

vědních disciplín, jako je sociologie, sociální politika, sociální práce, ale i do ekonomické vědní 

disciplíny. Stanovení determinant příjmové chudoby je velmi důležité a lze v případě správně 

směrované sociální politiky alespoň z části tento problém pomoci řešit.  

V úvodu diplomové práce je uveden její cíl, a to definování chudých osob. K tomuto účelu byla 

v diplomové práci využita data z výběrového šetření Životní podmínky 2014.  

Druhá kapitola je teoretická a je v ní definován pojem chudoba, autorka v jejím rámci definuje různé 

koncepty chudoby. Autorka se v této kapitole zamýšlí nad možnostmi měření chudoby v České 

republice a definuje relativní chudobu podle ukazatelů Eurostatu. Ukazatel ekvivalizovaného příjmu 

bych však v žádném případě nenazvala ukazatelem fiktivním. Je to ukazatel, který se běžně používá 

ke srovnání příjmové situace různě velkých domácností, protože lépe než příjem domácnosti nebo 

příjem na osobu vystihuje ekonomickou situaci domácností různého složení a velikosti, neboť 

zohledňuje úspory z rozsahu, které vícečetné domácnosti mají.  

Ve třetí kapitole se autorka věnuje příčinám chudoby, které rozděluje na tři hlavní, a to vnější 

(důsledek ekonomického a sociálního systému), vnitřní (důsledek lenosti, neschopnosti plánovat 

a nestřídmosti jednotlivců či rodin) a situační.   

Čtvrtá kapitola je věnována sociologickým, psychologickým a etickým aspektům chudoby. 

U sociologického aspektu autorka vypichuje některé chudobou nejvíce postižené osoby – 

nezaměstnané, bezdomovce, zadlužené rodiny, neúplné rodiny či osoby zdravotně postižené. 

Hlavním psychologickým aspektem je deprivace, jejíž odlišné formy zde autorka objasňuje. V rámci 

podkapitoly zabývající se etickými aspekty chudoby se autorka dotýká zejména principů solidarity 

a subsidiarity a zamýšlí se nad rolí státu při ochraně lidí před chudobou.  

Pátá kapitola je kapitolou metodickou, kde je představeno výběrové šetření Životní podmínky 

jakožto hlavní zdroj využitý v diplomové práci. Chybí mi zde větší provázanost na teoretické kapitoly, 

zejména akcentace konceptu chudoby, na kterém je šetření Životní podmínky založeno a ačkoli 

autorka zmiňuje, že se jedná o šetření v domácnostech, je podle mého názoru nedostatečně 

zdůrazněno, že osoby chudobou nejvíce ohrožené – lidé bez domova, v ústavních domácnostech 

v tomto šetření zachyceni nejsou. Autorka rovněž definuje ukazatele, ke kterým se v dalších 

kapitolách vrací v praxi. Konkrétně definovala vycházení domácností s příjmy, míru ohrožení 

příjmovou chudobou (před a po zahrnutí sociálních transferů do příjmu domácnosti), Giniho 

koeficient a ukazatel relativního propadu příjmu a míru materiální deprivace. U některých ukazatelů 

mi chybí zdůvodnění zařazení těchto ukazatelů mezi ukazatele chudoby (např. Giniho koeficient). 

Příjmová nerovnost nerovná se chudoba. Co mi říká např. hodnota Giniho koeficientu 0,295 

o chudobě ve Francii v roce 2014? A co hodnota 0,302 o chudobě v Chorvatsku ve stejném roce? 

Použití Giniho koeficientu k hodnocení, resp. k dokreslení příjmové situace v zemi je relevantní, 

a přestože je tento ukazatel ukazatelem nerovnosti a chudoba je někdy definována jako nerovnost, 

tak bych s jeho zařazením mezi ukazatele chudoby byla opatrná a rozhodně bych zde očekávala 

objasnění jeho volby. 



 Na definicích míry ohrožení příjmovou chudobou a míry materiální deprivace a příkladech, kterými 

autorka výpočty demonstruje, je bohužel zcela evidentní, že autorka dané koncepty nepochopila. Je 

to o to víc zarážející, že měla autorka k dispozici i interní materiály ČSÚ jakými jsou metodické pokyny 

pro tazatele. Tyto dva koncepty jsou pro předloženou diplomovou práci stěžejní a následující kapitoly 

vycházejí právě z nich. Příklad demonstruje dvoučlennou rodinu a její příjmy, autorka ji však ve 

shrnutí, kdy výsledný příjem domácnosti srovnává s hranicí ohrožení příjmovou chudobou, označuje 

za jednočlennou. Hranice ohrožení příjmovou chudobou, která je ze strany ČSÚ často prezentována 

jako hranice pro jednočlennou domácnost, je stejná pro všechny domácnosti, pokud se jejich příjem 

ekvivalizuje, tj. zohlední se jejich velikost a složení. Pokud by se s hranicí ohrožení příjmovou 

chudobou porovnával čistý disponibilní příjem, pak se musí velikosti a složení domácnosti přizpůsobit 

hranice. Příklad obsahuje i další (pro metodiku nepodstatné) nesrovnalosti jako např. paní X se mění 

v paní Alenu, autorka zaměňuje termín mzdy a platu a uvádí nejprve hrubou mzdu 10 100 Kč, poté 

11 000 Kč, která po vynásobení 12 dává 132 200 Kč/rok.  

Co se materiální deprivace týká, autorka nesprávně uvádí, že za deprivované jsou považované osoby, 

které si z finančních i jiných důvodů (např. nechtějí nebo nepotřebují) nemohou dovolit čtyři a více 

položek z devíti sledovaných. Základem konceptu materiální deprivace je tzv. vynucený nedostatek 

(enforced lack), tj. domácnost by danou věc chtěla, ale z finančních důvodů si ji nemůže dovolit. 

Osoby, které nechtějí mít např. auto, televizi atd. nemůžeme označit jako deprivované a ani ony by se 

deprivované necítily vzhledem k tomu, že o tyto věci zájem nemají. Mezi jednu ze sledovaných 

položek patří také zaplacení neočekávaného výdaje ve výši několika tisíc korun. Podle autorky se výše 

výdaje mění podle složení a velikosti domácnosti (9 600 Kč pro jednočlennou domácnost), tak tomu 

ovšem není, výše neočekávaného výdaje je jednotná pro všechny domácnosti. Autorka se navíc 

pouští do objasnění stanovení výše tohoto výdaje a i když uvádí, že se vychází z příjmu, resp. 

z hranice ohrožení příjmovou chudobou dva roky zpětně (pro rok 2014 stanoven na základě hranice 

ohrožení příjmovou chudobou v roce 2012), tak výpočet demonstruje na údaji z roku 2014 jako 

118 817 Kč z čehož 1/12 je podle autorky 9 600 Kč (je to ale 9 901 Kč a je to výdaj pro rok 2016). 

Hranice ohrožení příjmovou chudobou z roku 2012 je snadno dohádatelná a činila 114 953 Kč/rok 

a jedna dvanáctina z ní je 9 579 Kč, po zaokrouhlení na stovky dostaneme výši neočekávaného výdaje 

pro rok 2014. U položek jako je auto, pračka či televize se nejedná o to, zda si ho může domácnost 

dovolit pořídit, ale spíše vlastnit.  

Za stěžejní považuji, že autorka v rámci ohrožení příjmovou chudobou hovoří o osobách (viz i příklad, 

ve kterém uvádí, že osoby v dané domácnosti jsou ohrožené příjmovou chudobou; že materiální 

deprivace je definována jako podíl osob). Z tohoto bych předpokládala, že se nadále bude věnovat 

osobám, stěžejní kapitola diplomové práce však pracuje s domácnostmi a determinanty chudoby 

domácností na základě charakteristik osob v čele domácnosti. Určitě lze pracovat s domácností jako 

s jednotkou analýzy namísto osob, jak je tomu v případě analýz podle metodiky stanovené 

Eurostatem a aplikované ČSÚ, nicméně v tom případě by to mělo být v metodické kapitole uvedeno 

a zdůvodněno. 

V metodické části je plno dalších nedostatků. Z hlediska demografických termínů by se měla držet 

termínu věk a nepoužívat stáří. Zároveň by jako demografka neměla zaměňovat rodiny nebo 

domácnosti bez dětí (ve kterých nežijí děti) a bezdětné rodiny či páry (hojně používané na str. 54). 

Mezi úplné rodiny patří páry, s nimiž nežijí děti, ale to neznamená, že jsou to páry bezdětné, mohou 

mít již starší děti, které mají vlastní domácnosti/rodiny. Definice domácnosti by měla mít přívlastek 

(bytová, hospodařící, cenzová), což definice domácnosti v metodické části nemá a tato definice se 



navíc nenachází na odkazu uvedeném autorkou. Autorka uvádí (str. 49), že domácnost je soubor osob 

navzájem příbuzných. Na stejné stránce níže však definuje nerodinné domácnosti jako soubory osob 

příbuzných i nepříbuzných. Definice by vždy měla vycházet z daného šetření, protože ačkoli je snaha 

o harmonizaci definic napříč šetřeními, definice se mohou lišit. Dále by si autorka měla dát pozor na 

termíny zaměstnaný, zaměstnanec a ekonomicky aktivní, které občas nesprávně používá (např. nižší 

zaměstnané osoby vs. vyšší zaměstnanci na str. 50). U definic jednotlivých kategorií by autorka měla 

objasnit koncept převažující ekonomické aktivity, který používá.  

V šesté kapitole jsou shrnuty výsledky výběrového šetření Životní podmínky 2014. Očekávala bych, že 

deskriptivní kapitola (kapitola šest) bude mít strukturu odpovídající kapitole o determinantách 

chudoby, tj. že popíše úroveň ohrožení příjmovou chudobou podle stejných charakteristik, jaké si 

autorka zvolila jako proměnné do modelů logistické regrese. Věkové skupiny i rozdělení osob podle 

ekonomické aktivity by tedy mělo odpovídat (v kapitole 6 jsou tři různé věkové skupiny, zatímco 

v kapitole 7 je skupin šest; ekonomická aktivita je u zaměstnanců v kapitole šest rozdělena podle 

úrovně vzdělání, zatímco v kapitole sedm podle výše úvazku). Zároveň bych očekávala, že když má 

autorka k dispozici mikrodata, tak by měla i deskriptivní část zpracovat sama. V tabulce 3 na str. 58 

nerozumím poslední uvedené kategorii – Pracující (zaměstnanec i samostatně činný) s uvedeným 

počtem 6 osob. Počet zaměstnanců je v tabulce výše 6 526 a samostatně činných 1 087. Počet 

pracujících osob by tedy měl být 7 613. Prosím o objasnění. Pro hodnocení životních podmínek v roce 

2014 není vhodné citovat staré a neplatné zákony, a to ani „pro zajímavost“ (str. 62), kde autorka 

zmiňuje nárůst významu sociálního příplatku, který byl v roce 2011 dostupný již jen pro domácnosti 

s postiženými dětmi a od roku 2012 byl zrušen úplně. Termíny první a druhá hranice chudoby 

neexistují (podkapitola 6.3). K hodnocení úrovně příjmové chudoby se používá hranice definovaná 

jako 60 % mediánu ekvivalizovaného příjmu, někdy se jako doplňkové používají také např. 50 % 

mediánu či 70 % mediánu, nelze ale 70% hranice označovat jako „druhou“.  

V podkapitole, kterou autorka věnuje regionálnímu srovnání, opět dokazuje, že nepochopila podstatu 

výběrového šetření Životní podmínky, když uvádí roční čistou mzdu v Jihomoravském 

a Moravskoslezském kraji z publikace Životní podmínky 2015 (str. 67) a uvádí zde průměrný čistý 

peněžní příjem domácnosti přepočtený na osobu. Nejedná se zde tedy o mzdu, ale o celkový příjem, 

jehož složení autorka popisuje v metodické části (str. 42 a 43). U obrázku č. 8 na straně 69 

v poznámce pod obrázkem autorka vysvětluje, že „…byl zohledněn typ nájemného, druhu domu, 

počet členů domácnosti a místně obvyklé náklady.“ Otázka B15 na dotazníku za domácnost (příloha 

na str. 138) je položena subjektivně a vyjadřuje názor respondenta, není dále nijak upravována. Co se 

mezinárodního srovnání týká, graf by se měl jmenovat „srovnání vybraných evropských států“ nikoli 

„srovnání EU“, neboť do srovnání jsou zahrnuty i státy mimo EU (Island, Norsko, Srbsko, Makedonie 

ad.). Vzhledem k tomu, že měla autorka k dispozici mikrodata, měla jedinečnou příležitost zapracovat 

do své diplomové práce materiální deprivaci dětí, v rámci práci ji ale odbyla jedním grafem a jedním 

odstavcem, což mi přijde velká škoda. Všechny uvedené výsledky jsou v souladu s metodikou 

uvedeny za osoby.  

Sedmá – stěžejní – kapitola se věnuje determinantům chudoby a materiální deprivace domácností, 

čímž se odklání od definic Eurostatu, které autorka uvádí v metodické části práce (kapitola 5). 

Zajímalo by mě tedy, jakým způsobem byla vypočtena hranice ohrožení příjmovou chudobou pro 

domácnosti a jakým míra ohrožení příjmovou chudobou domácností a tedy i vysvětlovaná binární 

proměnná. Analýza byla provedena s využitím logistické regrese. Jako vysvětlující proměnné si 

autorka zvolila věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání a ekonomickou aktivity osoby v čele domácnosti, 



typ domácnosti, počet nezaopatřených dětí v rodině a velikost obce. Vzhledem ke skutečnosti, že 

autorka pracuje s domácnostmi a vysvětlujícími proměnnými jsou charakteristiky osob v čele 

domácnosti se domnívám, že zvolené charakteristiky nejsou nejvhodnější. Autorka by měla zvolit více 

proměnných, které by charakterizovaly velikost a složení domácnosti, které ovlivňují úroveň příjmové 

chudoby nejvíce. Navíc by tyto charakteristiky autorce usnadnily interpretace, které jsou často mylně 

interpretovány jako charakteristiky osob, a to zejména ze začátku kapitoly. Jako nejproblematičtější 

považuji charakteristiku pohlaví osoby v čele domácnosti a autorčiny interpretace právě této 

charakteristiky na šance, že domácnost bude ohrožená příjmovou chudobou. Autorka na mnoha 

místech argumentuje péčí o děti, zajištěním chodu domácnosti, které může omezovat možnosti ženy 

na trhu práce, a proto mají domácnosti v čele s ženami vyšší šancí být ohrožené příjmovou chudobou 

než domácnosti v čele s muži. Dále autorka uvádí, že „…ženy se dožívají vyššího věku než muži, takže 

v případě ovdovění je žena více vystavena riziku chudoby. Výsledky modelu jsou však kontrolovány 

(standardizovány) na věk.“ Problém u obou argumentů je ten, že se nejedná o ženy jako takové, 

protože autorka pracuje s domácnostmi v čele se ženou a hlavní roli zde hraje princip určování osoby 

v čele domácnosti, který autorka popisuje na straně 49, není si však vědoma jeho důsledků pro 

analýzu. Domácnost v čele s ženou může být pouze neúplná rodina a domácnost jednotlivce, což do 

značné míry ovlivňuje výsledky. Stejný problém je v případě charakteristik podle ekonomické aktivity 

osoby v čele domácnosti, kdy autorka akcentuje vyšší šance domácností s osobou v čele na 

rodičovské dovolené a v domácnosti, což jsou obvykle ženy. U osob do 25 let zase autorka 

předpokládá, že se jedná o studenty, nicméně osoby, které jsou v čele domácnosti a je jim do 25 let 

jsou z největší části (ze dvou třetin) zaměstnanci – osoby s nižším vzděláním, horším zaměstnáním 

a nižšími příjmy. Tyto údaje jsou v datech dostupné, a tak místo spekulací měla autorka data lépe 

zanalyzovat.  

Na počátku kapitoly, kde autorka v tabulce ukazuje počty a podíly domácností podle charakteristik 

domácnosti a osoby v čele, by měly být uvedeny i nevážené počty domácností, a to i proto, že čtyři 

z osmi modelů jsou právě na nevážených datech. Třeba by si tak autorka lépe uvědomila, že některé 

kategorie, se kterými pracuje, jsou početně velmi malé, např. nerodinné domácnosti (69), 

domácnosti se zaměstnancem (72) nebo samostatně činným na částečný úvazek (23) v čele, jinak 

ekonomicky aktivní (12) osobou v čele, s osobou v čele na rodičovské dovolené (54), s osobou v čele 

do 25 let věku (132). Zvláště pak když akcentuje jejich vyšších šanci být ohrožen příjmovou chudobou 

(u nerodinných domácností, domácností s osobou na rodičovské dovolené v čele, domácností 

s osobou v čele do 25 let např. na str. 80, 84, 95).  

Závěrečná kapitola shrnuje poznatky předchozích kapitol. Závěr by mohl být kratší, opakují se v něm 

velmi dopodrobna číselné údaje, autorka by měla spíše vypíchnout nejdůležitější závěry, které z jejích 

zjištění plynou.  

Zejména vzhledem k velkým metodickým nedostatkům obsaženým v předložené diplomové práci, ze 

kterých je evidentní, že autorka nechápe základní koncepty, které k hodnocení úrovně chudoby 

v České republice používá, a z čehož plynou hojné chybné interpretace, nemohu diplomovou práci 

Bc. Martiny Chválové doporučit k obhajobě. Navrhuji její výrazné přepracování a ujasnění si 

základních konceptů, se kterými autorka práce pracuje, a to demografických i zejména spojených 

s výběrovým šetřením Životní podmínky.  

 

V Praze dne 19. 5. 2016             RNDr. Šárka Šustová, Ph.D. 


