
Posudek vedoucího na magisterskou práci Bc. Martiny Chválové: 
Determinanty chudoby v České republice 
 
Problematika chudoby je v dnešní době aktuálním a důležitým tématem. Česká společnost se 
oproti minulosti sociálně diferencuje a dříve neznámá, respektive neřešená témata chudoby 
vystupují do popředí. Problematika chudoby je rovněž výzvou pro koncipování odpovídající 
sociální politiky.  
 

Předložená magisterská práce má rozsah 150 číslovaných stran, z toho vlastní práce 
bez příloh představuje 128 stran. Je rozčleněna do osmi kapitol včetně úvodu a závěru. 
Autorka začíná svou diplomovou práci uvedením do problematiky, kde vymezuje cíle a 
nastiňuje strukturu předkládané práce. Jednotlivé kapitoly jsou postupně věnovány Teoriím 
chudoby, Příčinám chudoby, Sociologickým psychologickým a etickým pohledům na 
chudobu. Následuje kapitola věnovaná datům a metodologii, podrobněji je zde popsáno a 
pomocí deskriptivních statistických ukazatelů analyzováno výběrové šetření Životní 
podmínky, které je rovněž hlavní datovou základnou pro další hlubší analýzy. Těžiště práce 
představuje sedmá kapitola nazvaná Determinanty chudoby a materiální deprivace 
domácností. 

 
Autorka logicky začíná svou diplomovou práci seznámením s koncepty a definicemi 

chudoby a jejich historickými proměnami (kapitola 2). Třetí kapitola pak mapuje příčiny 
chudoby, kde autorka vychází ze současných publikací dostupných v České republice. 
Sociologický, psychologický a etický pohled na chudobu je představený ve čtvrté kapitole. 
Upozorňuje se zde zejména na situaci matek samoživitelek a na další rizikové charakteristiky 
osob ohrožených chudobou, které jsou nejčastěji nezaměstnané, věkově, genderově a 
vzdělanostně specifické, apod. Není opomenut psychologický aspekt chudoby spojený 
s rizikem psychické deprivace, kdy např. u dlouhodobě nezaměstnaných může vést k izolaci a 
patologickému chování. Je rovněž diskutován etický aspekt chudoby, v současné době 
zejména spojený s koncepcí sociálního státu a s principy solidarity dobrovolné (nestátní 
organizace) či nedobrovolné (přerozdělování daní). Popis dat a organizace mezinárodního 
výběrového šetření Životní podmínky 2014 jsou podrobně představeny v páté kapitole, 
přičemž dotazníky šetření jsou ilustrativně zařazeny do přílohové části. Ve stejné kapitole je 
pak definována hranice příjmové chudoby včetně ukázkových příkladů a další ukazatele 
spojené s chudobou (indikátor relativního propadu příjmů, koeficient příjmové nerovnosti a 
Giniho koeficient). Následuje definice a měření materiální deprivace, vymezení typů 
domácností a popis vzdělanostních kategorií zjišťovaných při šetření. Závěrem metodické 
části je popsána metoda binární logistické regrese včetně jejího kódu v softwaru SAS. 
V kapitole jsou rovněž uvedeny popisy proměnných následně použitých v regresních 
logistických modelech a v přehledové tabulce je stručný popis analyzovaných modelů. 
Nicméně v této metodické části chybí definice zkoumané statistické jednotky, tj. zda 
jednotkou byla domácnost nebo členové domácnosti nebo osoba v čele domácnosti. 
Deskriptivní informace o rozložení vybraných proměnných šetření Životní podmínky 2014 je 
náplní šesté kapitoly. Z výsledků je patrné, že nejhůře vycházely se svými příjmy neúplné 
rodiny se dvěma a více dětmi a také byly nejvíce ohroženy příjmovou chudobou. Přínosné je 
použití dvou hranic chudoby, tj. 60, respektive 70 % mediánu ekvivalizovaného příjmu 
umožňující bližší pohled na velmi a o něco méně chudé podle pohlaví, věku, ekonomické 
aktivity a typu domácnosti. Autorka také zmiňuje regionální odlišnosti základních ukazatelů 
chudoby a to jak na úrovni krajů České republiky, tak v mezinárodním pohledu z dat 
EUROSTATu. Podobně je hodnocena míra materiální deprivace rodin s dětmi a 
v mezinárodním pohledu. Specificky je pak popsána situace dětí ve věku 1-15 let. Sedmá 



kapitola představuje prohloubení předchozího deskriptivního pohledu. Na základě 
specifického datového souboru výběrového šetření Životní podmínky 2014 byly vypočítány 
regresní modely, kde vysvětlovanými proměnnými byla chudoba (být či nebýt) a materiální 
deprivace (ano, ne). Pokud jde o vysvětlující proměnné, autorka se zaměřila na pohlaví, věk, 
vzdělání, rodinný stav a ekonomickou aktivitu osoby v čele domácnosti a dále na kontexty, tj. 
velikost obce, typ domácnosti a počet nezaopatřených dětí. Analyzovala datový soubor ve 
vážené i původní nevážené podobě, které dávají téměř shodné výsledky, nicméně druhý 
postup umožňuje lépe odlišit významnost proměnných. Cenná je v této části kvalifikovaná 
diskuse výsledů, které autorka porovnává se zjištěními jiných autorů. Její závěry umožňují 
identifikovat obzvláště zranitelné skupiny obyvatelstva, tj. nezaměstnané, respektive neaktivní 
a vícedětné, respektive neúplné rodiny. Výsledky přitom měří tzv. čisté efekty, tj. přepočtené 
na stejné struktury. 

 
Máme-li hodnotit předloženou diplomovou práci jako celek, je třeba říci, že její 

struktura je vyvážená, neboť obsahuje jak teoretické vstupy, základní deskriptivní analýzy i 
vlastní hlubší studium vycházející z  modelů binární logistické regrese. Je také na místě 
pochválit autorku za širší komentáře a stylisticky velmi dobré psaní. Studium příslušné 
odborné literatury je na velmi dobré úrovni a dále jsou v práci zvládnuty náročnější statistické 
metody. Neobsahuje zásadní nedostatky (viz pouze technické připomínky dole) a svým 
obsahem i rozsahem ji lze označit za nadstandardní. Splňuje všechny požadavky kladené na 
magisterské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě 

 
 
V Praze 17.5.2016     prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 

 
 

 
Připomínky: 
 

Str. 15, 28 (3x) K chudobě se také často přidružuje sociální enkluze, psychická a 
materiální deprivace lidí. Nezamýšleným důsledkem takové sociální politiky může být sociální 
vyloučení rodin s dětmi (tzv. sociální enkluze). Má být exkluze. 

Str.20 fiktivní ukazatel ekvivalentního příjmu domácnosti, pravděpodobně se jedná o 
ekvivalizovaný příjem 

Str. 52 Logistická regrese vychází ze zobecnělého lineárního modelu. Má být 
zobecněného. 

Str. 56 1.řádek proclogistic data=logistickaregresedomacnosti; má být proc logistic 
Str.57 Počet domácností, které se zúčastnily šetření Životní podmínky 2014, byl 8053 

vhodnější je stejný formát tj. 8 053 
osob podle vzdělání tvořily osoby ze středních odborných škol bez maturity či vyučení 

(31,13 
%), pak osoby se střední školou s maturitou, kam patřily i osoby s pomaturitním či 
nástavbovým procento mělo být odsazeno „tvrdou mezerou“, aby nebylo odděleno od 
čísla 
Str. 76 Pro samotné zpracování bylo vytvořeno osm modelů. Na tomto místě měl být 

odkaz na přehledovou tabulku č. 2, str. 53 
Str. 78 Údaje v jednotlivých políčkách tabulek byly vypočteny z prvotních dat a 

zaokrouhleny. Proto počet domácností nemusí být vždy součet četností roven 100 v daném 
třídění. Má být počet osob v čele domácnosti 

 


