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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. 

Klíčová slova:  chudoba, materiální deprivace, Česká republika, Životní podmínky, EU-SILC, 

determinanty, příjmová nerovnost 



DETERMINANTS OF POVERTY IN THE CZECH REPUBLIC 

Abstract 

In this thesis we present the determinants and the current state of poverty in the Czech Republic 

in 2014. We clearly set out the definition of poverty and delimit various concepts of poverty, 

that is the old and the new concept of poverty, the subjective versus the objective one, 

the absolute versus the relative concept, as well as the direct and the indirect plus 

the prescriptive and the consensual poverty. We also introduce various ways to measure 

poverty. A substantial part of the theoretical section focuses on the introduced methods 

and definitions of particular indicators (the at risk of poverty rate, the relative median at risk 

of poverty gap, the Gini coefficient, the income quintile share ratio, the material deprivation 

rate). We have used the method of logistic regression and the processed data which were gained 

from the project Životní podmínky 2014 (The Living Conditions 2014) and EU-SILC 

2014. At the same time, still in the theoretical part of the thesis, we also dealt with the causes 

of poverty and the attitudes towards the poor as sociology, psychology and ethics view them. 

The analysis has proved that, based on equivalised household income, persons living 

in households in villages with 2 000–4 999 inhabitants are susceptible to poverty most of all. 

Considering the gender differences, female headed households are 1.4 times more at risk than 

male headed households. As far as education is concerned, the inverse proportion shows clearly 

– the lower the education, the higher the chance to become poor. Depending on the family 

status, the households headed by divorced individuals and singles have a higher chance to get 

poor in comparison with households headed by married and widowed persons. The position 

of a household on the labour market plays an important role, since the households headed 

by the unemployed as well as the households headed by persons belonging to the category other 

economically inactive have been at the highest risk of poverty. Taking age into consideration we 

have proved that the category 18–24 represents the most endangered age group of all. 

On the other hand, members of complete households are the least threatened ones in comparison 

with single female households.Non-family households form a relatively new category 

at hazard.With the growing number of children in a household in the fourth model of logistic 

regression we decided for the material deprivation of the household as the dependent variable. 

The most materially deprived households depending on the size of the municipality are 

represented by those living in towns and the households in cities with 100 000  inhabitants 

and larger. When we focused on the two categories gender and education, we found 

correspondence between the models one and two, which means that female headed households 

and the households headed by a person with lower education are at a higher risk of material 



deprivation.Depending on the family status, the chances to become materially deprived get 

higher if a household is headed by a person, who  is divorced or single. If we take economic 

activity into account, the highest risk of material deprivation is typical for the households 

headed by other economically inactive and the unemployed. We can also observe high danger 

of material deprivation concerning households headed by persons of the age 35–44, 

 the non family households and the households with 3 and more dependent children. 

 

Keywords:  poverty, material deprivation, the Czech Republic, living conditions, EU-SILC, 

determinants, income inequality. 
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Kapitola 1 

1 Úvod 

Tradiční chápání chudoby vycházelo zejména z představ předindustriální společnosti, kdy 

skupiny chudých tvořily rodiny s  nedostatečným peněžním příjmem, velkým počtem 

nezaopatřených dětí, s minimálním majetkem, nepříznivou bytovou situací, dále invalidní osoby 

a staří lidé. Je nepochybné, že i pojetí chudoby prošlo v posledních stoletích velkou změnou, 

mění se její podoba i rozměr. Dalo by se předpokládat, že vyspělá postindustriální společnost 

přinese zanedbatelný výskyt chudoby a že v neposlední řadě i technický pokrok povede 

ke snížení chudoby. Z hlediska všech výpovědí o chudobě tomu ale tak není. Dnešní chudoba 

závisí na řadě různých skutečností, nicméně o chudobě hovoříme jako o stavu, který je 

důsledkem nerovného přístupu k rozdělování bohatství společnosti, k jejím materiálním 

zdrojům. Životní podmínky a uspokojení potřeb pak není v plné míře zabezpečeno dostatečnými 

příjmy a statky (Krebs, 2010, s. 120).  Můžeme uvést příklady. Je všeobecně známo, že finanční 

trh v době postindustriální postupně přebíral svoji nezastupitelnou roli v oblasti financí, umožnil 

rozmnožovat zisk, investovat zpět do ekonomiky, ale je třeba zvlášť zdůraznit nabídku 

poskytování hypoték a úvěrů. Narůstala pak zadluženost těch, kteří si půjčovali peníze, 

ale nespláceli půjčky, a tak se dostávali do dluhové pasti. Pro další ilustraci chudoby můžeme 

také uvést dlouhodobě nezaměstnané, kde nejpočetnější skupinou jsou nekvalifikovaní 

pracovníci. V této souvislosti řada empirických výzkumu prokazuje, že rozvoj ekonomiky je 

spojen se vznikem třídy lidí, která je vyloučena z důvodů nedostatečné kvalifikace z pracovního 

trhu a závislá na pomoci státu (Buchtová, 2002, s. 114).  

 Není jistě snadné shrnout všechny studie o chudobě, zásadní otázkou pro nás ale zůstává, 

jaký je stav chudoby v roce 2014 v ČR. Pro hlubší poznání příčin chudoby slouží koncept 

subjektivní chudoby, ale pro stanovení obecných pravidel a kritérií pro definici chudoby 

musíme vycházet z objektivních konceptů (Krebs, 2010, s. 121). Chudí a potřební jsou realitou 

doby postmoderní. Již jsme uvedli, že s chudobou se potýkají kategorie zadlužených, dále lidé 

ohroženi příjmovou chudobou, matky samoživitelky, nezaměstnaní, ale i osoby invalidní. 

Chudoba se začala dotýkat nejen jednotlivců, ale i celého státu, a tak vlády uvolňovaly nemalé 

částky z veřejných rozpočtů na transferové platby. Například u některých českých domácnosti 

zaznamenáváme, že si nevystačí se svými měsíčními příjmy. ČSÚ ve svých pravidelných 

šetřeních životních podmínek a příjmů domácností zjišťuje na území všech krajů České 

republiky aktuální data pro hodnocení sociální a ekonomické situace.  
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 Je třeba také upozornit na důchodový systém, který zatím neselhává, ale vlády přiznávají 

obavy, že po roce 2030 bude problém s financováním důchodů, kdy se má zvýšit relace 

důchodců a pojistníků na 81%, v roce 2065 na 106% (Kordík, 2007, s. 12).1 Procenta 

ekonomicky aktivních a zaměstnaných, kteří do systému sociálního pojištění přispívají, 

se snižují, naopak počty osob, kterým se vyplácí starobní důchod, se zvětšují (Fiala, 

2013, s. 352). Také náklady na bydlení či energii zdají se leckdy neúnosné. Matky 

samoživitelky či neúplné rodiny vyžadují kompenzaci nákladů pro své děti, jejichž výdaje se 

s věkem navyšují. Všeobecně se udává, že jim chybí prostředky ke zlepšení kvality života, 

stejně jako k zabezpečení kvalitní lékařské péče. Lidé se obávají ztráty zaměstnání, protože 

chudoba se nejvíce pojí s nezaměstnaností. K chudobě se také často přidružuje sociální enkluze, 

psychická a materiální deprivace lidí. Ztráta životních jistot může vést k sociálně patologickým 

projevům (útěk k alkoholismu, kriminalitě, zneužívání drog), stejně jako k depresivním 

projevům (Buchtová, 2002, s. 118). Neméně rizikovou skupinou, která je ohrožena chudobou, 

jsou lidé nemocní a handicapovaní. Tyto fenomény chudoby kladou velké nároky na sociální 

politiku státu i na legislativu. Stát vynakládá finanční prostředky na pomoc sociálně ohroženým 

skupinám, ale ozývají se hlasy, že přílišná solidarita a rozdavačnost státu sociální problematiku 

spíše zhoršují (Krebs, 2010, s. 489).  Také Potůček zmiňuje problém štědrosti sociální státu 

pro některé sociálně ohrožené skupiny (Potůček, 2011, s. 66). Společnost je názorově rozdělena 

v otázkách poskytování podpor nízkopříjmovým skupinám, které se nechtějí zapojit 

do zvyšování svého příjmu jinak, než v podobě pobírání dávek (Mareš, 1999, s. 66). 

Předpokladem dobré sociální politiky by měla být podle Illnera dobrá znalost územního 

rozložení sociálně potřebných skupin a kategorií obyvatelstva. Je otázkou, jak mají samosprávní 

celky situaci ve svém regionu zmapovanou a jak ji budou řešit (Illner, 2001, s. 99).2 

 Diplomová práce se proto zaměří na analýzu novodobé chudoby za rok 2014. Bude sledovat 

demografické, sociologické, psychologické i etické aspekty chudoby. Klade si otázky, kdo je 

vlastně chudý. Zda je to ten, kdo nemá na jídlo v restauraci, zahraniční dovolenou, drahou 

energii či dárky na Vánoce, či ten, kdo nevlastní žádný majetek a je nezaměstnaný. Chceme-li 

chudobu pochopit a statisticky doložit, potřebujeme nejen adekvátní data a ukazatele, 

ale i zhodnotit sociální vztahy ve společnosti a v kontextu získat náhled do sociální politiky 

státu. Chudobu nelze chápat jako přechodný stav české společnosti, ale s pomocí správné 

metodologie máme možnost sledovat tento jev v širším měřítku. Ukazuje se, že řešení chudoby 

není jednoduché a závisí na ekonomické prosperitě státu i na etických principech, zejména 

principu sociální solidarity, participace a subsidiarity.   

                                                 
 
1 Průměrný měsíční starobní důchod k 31. 1. 2014 – 11 090 Kč (ČSÚ, 2015d). 
2Podle Illnera sociální potřebností rozumíme takový problémový stav či situace v životě jednotlivců, rodin, 
domácností, jehož řešení nebo zmírnění není možné bez pomoci okolní společnosti. Sociální potřebnost je rozložena 
nerovnoměrně, mimo jiné i z hlediska prostorového (Illner, 2001, s. 97). 
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1.1 Cíle práce a p řehled řešené problematiky 

Cílem diplomové práce je na základě dat z šetření ČSÚ („Životní podmínky“) a Eurostatu 

(„EU-SILC“) zhodnotit determinanty chudoby v České republice za rok 2014. 

 Kapitola druhá vymezuje klíčové pojmy – chudoba, vymezení chudoby, starý a nový 

koncept chudoby, subjektivní a objektivní koncepty chudoby, absolutní a relativní chudoba, 

přímá a nepřímá chudoba, deskriptivní a konsensuální chudoba. V této kapitole je podstatné 

shrnutí různých forem měření chudoby v ČR. 

 Kapitola tři přináší zhodnocení příčin chudoby a pomůže tak k vytvoření lepší představy 

o samotné problematice. Tím spíše, že v kapitole čtyři se zaměříme na sociologické, 

psychologické a etické aspekty chudoby. Jednotlivé aspekty jsou stejně důležité jako zjištění 

příčin chudoby, i když v současné době zůstávají v pozadí etické definice (morální hodnota, 

ctnost, lidská důstojnost a podobně). Etický rozbor úzce souvisí také s postojem jednotlivých 

náboženských systémů k chudým a potřebným. V průběhu tohoto rozboru se budeme zabývat 

i otázkou solidarity s chudými. Toto téma je dnes aktuální, zejména proto, že mnozí sociologové 

hovoří o krizi solidarity.  

 Součástí páté kapitoly je seznámit se s daty a metodologií. Vycházíme z obsáhlého souhrnu 

různých metod, které pak budou aplikovány a formulovány na práci s konkrétními daty. 

Definujeme rovněž jednotlivé ukazatele. Další 6. kapitola přináší přehled šetření Životních 

podmínek 2014. Zahrnuje následující témata: představení projektu, organizace šetření, přepočet 

dat a účel šetření. Dále pak jsou představeny základní ukazatelé chudoby (míra ohrožení 

příjmovou chudobou, Giniho koeficient, relativní propad příjmu) a materiální deprivace a jejich 

porovnání s evropskými zeměmi. Z tohoto širokého teoretického základu vychází i část sedmá 

(determinanty chudoby domácnosti). Zaměřme se na analýzu chudoby a materiální deprivace 

v České republice za rok 2014. Tato analýza pomocí logistické regrese předkládá otázky 

chudoby a materiální deprivace, kdy sledujeme následující proměnné: věk, pohlaví, rodinný 

stav, vzdělání, počet nezaopatřených dětí, velikost obce, typ domácnosti, ekonomickou aktivitu.   

 V závěru celé práce je shrnuta analýza a současně vyhodnocen stav chudoby a materiální 

deprivace v ČR za rok 2014. Tématika chudoby stále více zaměstnává sociology i u nás, 

kteří hledají nová vymezení pro pojem chudoba. Je to dáno tím, že se v ČR proměňuje 

sociokulturní prostředí a nelze opomíjet nové a nové analýzy situace na trhu práce, navíc 

v současné době s vědomím přílivu migrantů.  
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Kapitola 2 

2 Teorie chudoby 

Definic chudoby existuje celá řada, všechny však vycházejí ze stejného základu. S chudobou 

se setkáváme již od vzniku civilizace a v dnešní době se vyskytuje jak v rozvojových, 

tak ve vyspělých zemích. O řešení chudoby se začaly demokratické státy zajímat zejména 

po 2. světové válce v rámci sociální politiky. Tyto státy známe pod názvem sociální (Krebs, 

2010, s. 118). Abychom se přiblížili našemu hlavnímu tématu, je nejprve nutné definovat 

základní pojmy. To je úkolem této kapitoly, která vymezí problematiku, co je to vlastně 

chudoba. 

2.1 Vymezení chudoby 

Za chudobu lze obecně označit „stav, který je důsledkem nerovného přístupu k rozdělování 

bohatství společnosti, k jejím materiálním zdrojům, kdy životní podmínky a uspokojení 

základních potřeb není v potřebné míře zabezpečeno dostatečnými zdroji (příjmy, statky), 

kdy tyto příjmy nelze z nějakých objektivních příčin zvýšit (stáří, invalidita, péče o dítě 

aj.) a kdy občan nedisponuje ani jinými zdroji či majetkem, který by mu umožnil získat 

prostředky ve výši, která je společností uznána jako minimální“(Krebs, 2010, s. 119–120). 

Chudoba se často pojí s hmotnou nouzí, deprivací (sociální, pracovní, bytovou, zdravotní, 

sídelní aj.), sociálním vyloučením jedinců (Krebs, 2010, s. 120). Chudoba se vyznačuje tím, že 

znemožňuje lidem plně se účastnit společenského, ekonomického a civilního života. Jejich 

přístup k příjmům a ostatním zdrojům (osobním, rodinným, sociálním, kulturním) je 

nedostačující k tomu, aby prožívali kvalitní život a aby jejich životní úroveň byla vysoká 

(Ferrera, 2002, s. 3). 

2.1.1 Starý a nový koncept chudoby 
Pojem stará chudoba, taktéž demografická či horizontální, se váže i k předindustriální době, 

kdy ještě neexistoval trh práce a příčiny chudoby byly jiné než dnes. Tato chudoba souvisí 

převážně s etapou životního cyklu jedince nebo rodiny. Pojem se užíval v Evropě, hlavně 

v poválečných letech. Ale i dnes se tento pojem objevuje. Zdůrazňujeme, že tato stará chudoba 

nesouvisí s trhem práce. Do této kategorie řadíme nemocné, tělesně nebo duševně 

handicapované, důchodce, staré lidi a osamělé matky, imigranty či různé etnicity, ale také osoby 
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v určité fázi životní etapy, s určitou životní epizodou (založení rodiny, pořízení bytu), která 

může radikálně zasáhnout do života jedince (Mareš, 1999, s. 45). 

 Naopak nová, vertikální chudoba souvisí se zapojením člověka, resp. celých rodin na trhu 

práce. Pojem nová chudoba se začíná užívat v 70. letech, kdy došlo k rychlé industrializaci 

a objevila se současně obrovská nezaměstnanost, nejistota zaměstnání, růst lidí s opakovanou 

nezaměstnaností a lidí, kteří jsou závislí na sociálních dávkách. Dochází k zadluženosti rodin 

a domácností, je třeba řešit i narůstající počet bezdomovců. Změny se týkají neúplných rodin, 

kdy rodič v této rodině je znevýhodněn na trhu práce a dítě si žádá sociální pomoc. (Mareš, 

1999, s. 47). Ještě je potřeba zmínit pojem moderní chudoby, která zdůrazňuje fakt, že 

v dnešním vyspělém světě se vyskytuje spíše chudoba relativní, že se změnila konkrétní podoba 

i rozměr chudoby a i přesto, že se státy snaží svými politikami situaci s chudobou vyřešit, 

tak se jim to často nedaří (Krebs, 2010, s. 123). 

2.1.2 Subjektivní a objektivní koncepty chudoby 
Subjektivní chudobu chápeme jako chudobu, kterou jedinec nebo domácnost hodnotí podle 

svého úsudku a pocitu. Tedy skutečnost, kdy člověk sám sebe vnímá jako chudého nebo ne, což 

ale bývá někdy nepřesné. Např. člověk se může cítit jako chudý, ale přitom si vydělává dostatek 

peněz a chudý podle objektivního hlediska není. Nebo naopak člověk se nechce označovat 

za chudého a podle objektivního hlediska chudý je. Příkladem toho může být člověk či rodina, 

která si vystačí i s nízkými příjmy. Preferují skromnost a dokážou šetřit. Podobně lze uvést 

migranty, kteří žijí v jiné a bohatší zemi, než je jejich původní, a dostávají na místní poměry 

velmi nízké platy. Člověk podle svého subjektivního pocitu porovnává to, co skutečně má, 

s tím, čeho chce dosáhnout, s tím, co mají druzí nebo s tím, co skutečně potřebuje (Krebs, 

2010, s. 120–121). 

 Objektivní hledisko chudoby tedy zahrnuje všechny osoby, které jsou společností označené 

za chudé. Hranice chudoby tak určuje stát a vláda na základě příjmů obyvatelstva. Může učinit 

pomyslnou dělicí čáru mezi chudými a nechudými (Krebs, 2010, s. 121).   

2.1.3 Absolutní a relativní chudoba 
„Hranice absolutní chudoby jsou dány substitučním minimem, tzn. prostředky, které dovolují 

uhradit potřeby holého přežití v dané společnosti“(Krebs, 2010, s. 121-122). Pojem absolutní 

chudoby nacházíme spíše v rozvojových zemích než ve vyspělých. Jedním z výzkumníků, který 

se zabýval sledováním substitučního minima v rodinách, byl Rowntree. Pokud rodina neměla 

dostatečné výdělky k tomu, aby pokryla své fyziologické potřeby (strava, bydlení, odívání, 

vytápění), byla podle Rowntreeho chudá. Avšak do svého konceptu nezahrnul výdaje 

na zábavu, volný čas nebo alkohol, dárky, tabák, noviny atd. (Rowntree, 1901, cit. podle 

Mareše, 1999, s. 106–107). 

 „Relativní chudoba se vyskytuje tehdy, pokud člověk uspokojuje své základní potřeby, které 

jsou v dané společnosti běžné, ale současně se cítí, resp. je v určitém smyslu deprivován 

a ze společnosti vyloučen“(Krebs, 2010, s. 122). Council of the European Communities vymezil 

relativní chudobu jako „situaci jednotlivců a rodin, jejichž prostředky jsou tak malé, že je 

vylučují z minimálně ještě přijatelného způsobu života ve společnosti, v níž žijí“ (Krebs, 

2010, s. 112).   



Martina Chválová: Determinanty chudoby v České republice  19 
 

 
2.1.4 Přímá a nep římá chudoba  
Přímé koncepty chudoby jsou založené na měření chudoby až po transformaci příjmů 

do spotřeby a jsou spojeny s kupní silou peněz (Halleröd, 1995, s. 175), i když samotné příjmy 

v tomto směru nejsou dostačujícím kritériem pro měření chudoby. Lze zřejmě zde připomenout 

i sekundární chudobu, kdy v podstatě jedinec špatně hospodaří s penězi a z toho logicky 

vyplývá, že příjmy nestačí na pokrytí výdajů. Přímé koncepty tedy odrážejí reálný příjem, jsou 

založeny na spotřebě statků a kvalitě života nebo jeho deprivaci, která vyplývá ze životního 

standardu (Mareš, 1999, s. 115–116). Baratz a Grisby vytvořili řadu faktorů, které mohou být 

spojené s deprivací. Mezi ně patří: silný nedostatek fyzického komfortu (hlad, oděv, nepříznivé 

vztahy v práci nebo v sousedství, nevhodné obydlí, aj.), špatné zdraví (fyzická, mentální 

neschopnost, různá chronická onemocnění, aj.), nedostatek bezpečí a jistoty (nejisté bydlení, 

sousedství, nejistota zaměstnání, znečištěné ovzduší, aj.), nízká úroveň sociální péče (nízký 

stupeň vzdělání, nízká sebedůvěra, nízké sebehodnocení, finanční závislost, nestabilní rodina, 

aj.) a nedostatek úcty (křivdy, šikanování, aj.) (Baratz, 1971, s. 120). 

 U nepřímých konceptů chudoby jde zejména o hodnocení příjmu (jedinců nebo domácnosti), 

který je k dispozici. Jsou založeny na měření příjmů před spotřebou, jedná se o nominální 

příjmy (hrubé příjmy) a nezáleží na jejich kupní síle, ani na struktuře výdajů (Halleröd, 

1995, s. 178). 

 

2.1.5 Preskriptivní a konsensuální chudoba 
Preskriptivní koncept chudoby vymezuje chudé na základě expertních odhadů. Mezi takové 

odhady zařazujeme spotřební koše3, sociální dávky, životní minima4 atd. Rowntree na základě 

zjištění odborníků na výživu vytyčil chudobu podle uspokojování základních potřeb ve výživě 

(Rowntree, 1901cit. podle Mareše, 1999, s. 117).  

 Konsensuální koncept chudoby je založen na konsensu společnosti o tom, koho za chudého 

považuje a koho ne. Tento přístup ke svému zjištění nepoužívá experty, nýbrž respondenty 

(Mareš, 1999, s. 117–118).  

2.2 Měření chudoby v ČR 

Co si klade za cíl takové měření chudoby? Ve většině výzkumů se měří hranice chudoby. Jak již 

víme, rozlišujeme dvě hranice chudoby, a to absolutní nebo relativní chudobu (viz výše). Taktéž 
                                                 
 
3Spotřební koš podle klasifikace CZ-COICOP od roku 2001obsahuje 12 oddílů: 1. potraviny a nealkoholické nápoje, 
2. alkoholické nápoje a tabák, 3. odívání a obuv, 4. bydlení, voda, energie, paliva, 5. bytové vybavení zařízení 
domácnosti, opravy, 6. zdraví (služby lékařů, léčiva, lázně, atd.), 7. doprava (železniční, autobusová, letecká, 8. pošta 
a telekomunikace, 9. rekreace a kultura (televize, knihy, sport, rekreace atd.) 10. vzdělávání (včetně výuky jazyků 
a uměleckého vzdělávání), 11. stravování a ubytování (kavárny, školní jídelny, penziony, hotely, aj.), 12. ostatní 
zboží a služby (pojištění, kosmetické výrobky, klenoty aj.). Vypočítáme ho tak, že jednotlivým položkám přiřadíme 
váhy, které se vypočítají jako podíl daného druhu spotřeby a celkové spotřeby domácnosti (ČSÚ, 2015e, s. 4–5). 
4 Životní minimum v České republice je vymezeno společensky uznanou minimální hranicí příjmů občana, pod níž 
nastává stav jeho hmotné nouze. Skládá se ze dvou částí, v níž první z nich obsahuje základní osobní potřeby (výživa, 
oděv, obuv, služby, osobní rozvoj). V druhé části je důležitý finanční obnos, který je potřeba k zaplacení společných 
nákladů na domácnost. Za chudé můžeme považovat ty, co jejich příjem nepřekročil 1,6 násobek životního minima 
(to je hranice pro státem poskytované sociální podpory) (Durdisová, 2005, s. 32–33). 
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odlišujeme analytickou (sociologickou) hranici chudoby a politické existenční nebo sociální 

minimum. Pomocí existenčního minima stát určuje nárok na sociální podporu (Mareš, 

1999, s. 122).  

 Jaké jsou zdroje konceptu chudoby? Získáváme je jednak ze statistických údajů, z odhadu 

expertů a z výzkumů veřejného mínění. V České republice je nejdůležitější institucí 

pro získávání statistických údajů Český statistický úřad, pro Evropskou unii zase Eurostat. 

Příkladem datového zdroje může být i Luxembourg Income Study, který se snažil stanovit 

standard chudoby z výsledků statistik  různých zemí. Odhad fyziologických kalorií nutných 

k životu a jejich cena v potravinách, to je úkolem odhadu expertů. Výzkumy veřejného mínění 

používají i panelové šetření. Pro ilustraci zde můžeme uvést šetření  SILC/Životní podmínky. 

Umožňuje měřit v delším časovém úseku výdaje a příjmy domácnosti (Mareš, 1999, s. 121 –

 122).  

 Chudoba se nejčastěji měří dvěma nástroji, buďto podle spotřeby nebo podle příjmů. Měření 

spotřeby je měření přímé, tj. transformace příjmů do spotřeby. Je založeno na přímé spotřebě 

statků a služeb i jiných nezbytných výdajů. Příjmy se sledují z hlediska výše příjmu. Patří mezi 

ukazatele, které měří chudobu nepřímo. Je zde předpoklad, že nedostatečné příjmy vedou 

k nedostatečné spotřebě a vyšší příjmy k vyšší spotřebě (Krebs, 2010, s. 126).   

 Můžeme rozlišovat dva způsoby měření chudoby, v prvním případě tzv. standardní způsob 

měření a druhý je způsob sebehodnocení. Ve standardním způsobu měření využíváme 

normativní (absolutní) metodu, která zahrnuje rozbor základních potřeb podle Rowntreeho 

metody – basic needs (viz výše), dále pak minimalizované spotřební koše (budget standards), 

jež obsahují konkrétní druhy zboží a služeb a měly by tvořit minimální životní standard. 

V neposlední řadě k normativní metodě řadíme metody založené na potravinovém poměru (food 

ratio methods). V potravinovém poměru měříme podíl výdajů za potraviny z celkových výdajů. 

Je prokázáno, že s rostoucími příjmy se výdaje za potraviny z celkových výdajů snižují. Druhá 

metoda standardních způsobů měření je založena na zkoumání příjmů (relativní metoda). Je v ní 

určena určitá peněžní částka, která je potřebná pro uspokojení minimálních základních potřeb. 

Minimální příjem je posudkem expertů, jako jsou ekonomové, sociologové, zdravotníci atd., 

a je výsledkem společenského konsensu a politické diskuse o stanovování hranic chudoby 

(Krebs, 2010, s. 126–128). 

 Dalším ze způsobů měření chudoby je sebehodnocení, kdy respondenti odpovídají 

na jednotlivé předem stanovené otázky s ústředním tématem, a to jejich životní podmínky 

(příjem, spotřeba, majetková situace, spořivost, vybavenost domácnosti, úroveň bydlení atd.). 

Podle výsledných odpovědí se pak stanovuje hranice chudoby (Krebs, 2010. s. 128). 

 

2.3 Relativní chudoba ČR podle statistických ukazatel ů EU 

Evropská unie používá ukazatele, které vymezují hranice chudoby, zachycují relativní chudobu 

a umožňují porovnávat jednotlivé členské země. Výpočty ukazatelů chudoby provádí Eurostat. 

Mezi takové ukazatele patří fiktivní ukazatel ekvivalentního příjmu domácnosti, který je 

vypočten za každou sledovanou domácnost jako podíl jejího čistého peněžního příjmu a počtu 
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spotřebních jednotek v ní, a posléze je přiřazen všem osobám z příslušné domácnosti. Spotřební 

jednotka porovnává příjmy domácnosti, které mají různý počet členů a různou kompozici. 

Při výpočtech Eurostat používá modifikovanou ekvivalentní stupnici OECD, pokud je 

v domácnosti dospělá osoba, dostane váhu 1. Další osoby, které jsou starší 13 let, mají váhu 

0,5 a dětem do 13 let je přiřazena váha 0,3. Dále je stanovena hranice relativní chudoby. Podle 

Eurostatu se hranice relativní chudoby rovná 60 % mediánu ekvivalizovaného příjmu 

domácností (Durdisová, 2005, s. 21, ČSÚ, 2015a, s. 8–9). 
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Kapitola 3 

3 Příčiny chudoby 

Dříve než podrobíme rozboru jednotlivé aspekty chudoby, nelze nepřipomenout příčiny 

chudoby. Na klasifikaci příčin závisí také posouzení stupně deprivace chudých či morální 

hodnocení chudoby. Kdo je tedy vlastně chudý a kde hledat četnost výskytu chudoby? Kerbo 

představuje určitou triádu příčin, rozlišuje tři koncepce ideologií chudoby, které Mareš rozšířil 

následovně: za prvé chudoba může být důsledkem ekonomického a sociálního systému 

společnosti, druhé východisko se opírá o chudobu jako o výsledek lenosti, neprozíravosti 

a nestřídmosti jedinců, třetí příčina se týká chudoby situační, výsledku situačních faktorů a s tím 

souvisejí pojmy cyklus deprivace a kultura bídy (Mareš, 1999, s. 61). 

 Předně tedy existují vnější příčiny, čili nedostatky tržního hospodářství. Sledujeme chudobu 

jako frikční (krátkodobý, přirozený) jev či jev trvalý, kdy chudoba je důsledkem 

nespravedlnosti tohoto hospodářského systému. Srovnáváme-li oba jevy, pak jistě náprava 

frikčního jevu je snazší. Prakticky může frikční chudoba souviset s frikční nezaměstnaností 

a tady zvažujeme případy, kdy jedinec hledá jinou práci z důvodu lepšího pracovního uplatnění, 

ukončil studia či se přestěhoval.  Pohybujeme se stále v mezích sociálně přijatelných, navíc 

z hlediska ekonomiky v přirozeném pohybu pracovních sil. V postmoderně se s touto 

skutečností potýkají všechny vrstvy společnosti. Finanční pomoc, kterou poskytuje sociální 

systém, je zcela na místě a měla by být stimulující pro urychlené hledání nového uplatnění 

na trhu práce.  Druhý případ, označeno jako jev trvalý (nespravedlnost tržní ekonomiky, 

nerovnost šancí), se zdá poněkud komplikovanější. Ukazuje se, že významným činitelem této 

chudoby je nedostatek šancí některých profesí, související s nízkou kvalifikací a malým platem 

těchto osob, dále obecně nízký příjem a diskriminace.5V našem rozboru tržní ekonomiky však 

ještě zbývá uvést vliv hospodářského cyklu (změny ve výkyvech HDP) na zaměstnanost, kdy 

v období expanze je zaměstnanost vyšší, při recesi výrazně klesá (Mareš, 1998, s. 18–21). 

Pod tlakem těchto nepříznivých hospodářských okolností a nepříznivých poměrů ve společnosti 

narůstá problém s nezaměstnaností, potažmo s chudobou skupin, kterých se dlouhodobě týká6. 

                                                 
 
5Právě nerovnost a třídní rozdělení se stalo v 19. století podnětným polem pro teorie Karla Marxe, který usiluje 
ve svém marxismu o beztřídnost a rovnost šancí. Spatřoval v dělnické třídě výrazný pracovní potenciál (Mareš, 
1998, s. 32–33). 
6Mareš hovoří o skryté nezaměstnanosti, kdy nezaměstnaní nejsou registrováni a nemají zaměstnání. Zpravidla 
se nezaměstnaný práci nehledá a ani se jako nezaměstnaný neregistruje. Velkou část tvoří i vdané ženy, které unikly 
do mateřství (Mareš, 1998, s. 21). 
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U druhého hlediska při posuzování příčin chudoby ještě zůstaneme a přidáme další problém, 

kterým je územní koncentrace chudoby v místech s nedostatkem pracovních příležitostí. Mareš 

hovoří o kapsách chudoby (Mareš, 1999, s. 63), v ČR dominují kraje Moravskoslezský 

a Ústecký (Potůček, 2011, s. 32). Takové územní celky vykazují nejen nezaměstnanost, 

chudobu a trvalejší hospodářskou tíseň, nedostatek investic do podnikání, ale i potažmo vyšší 

kriminalitu, zanedbanost dětí, vyšší počet UPT, jak dokazují statistiky ČSÚ (ČSÚ, 2015f, s. 18). 

V rámci mikroregionů jsou nápadnějším specifickým typem sociálně potřebných a vyloučených 

prostitutky. Jedná se o západočeská a severočeská pohraniční města, stejně tak jako rušná 

městská centra. Naopak přistoupíme-li k charakteristikám malých venkovských sídel, kde 

se objevuje sociální problém chudoby, stojí na prvním místě nemobilní staří lidé, často 

na hranici existenčního minima či neprosperující chudé zemědělské obyvatelstvo (Illner, 

2001, s. 97). Posuzujeme-li takovou chudobu, která je vázána na určité území či společenství 

(komunity chudých) a je dále propojena s kulturou bídy, musíme připomenout i obrovské 

sociální rozdíly v životním standardu chudých a nechudých, které mohou být v běžném životě 

pozorovány.7 Výše uvedený pojem „kultura bídy“ budeme však ještě uvádět v souvislosti 

se situačními faktory chudoby (Mareš, 1999, s. 64). 

 K  otázce chudoby jako důsledku ekonomického a sociálního systému společnosti můžeme 

dále zmínit studie Martina Potůčka, který problém „důstojnosti přežití“ spojuje se slabým 

sociálním zabezpečením8 u nás (jsme na pouhých dvou třetinách průměru EU). Na periférii 

se pohybují zejména rodiny s nezaopatřenými dětmi, ale také důchodci (Potůček, 2011, s. 27), 

i když sociální zabezpečení zahrnuje obecně také péči o zdraví, zabezpečení při dočasné 

neschopnosti pro nemoc, zabezpečení matek v případě těhotenství a mateřství, zabezpečení při 

invaliditě, zabezpečení rodinných příslušníků a pozůstalých, zabezpečení v nezaměstnanosti 

(Krebs, 2010, s. 176). Vrátíme-li se však k situaci rodin s nezaopatřenými dětmi, tak již v úvodu 

jsme zmínili, že přibývá rodin, které nemohou vystačit se svými příjmy. Také v Potůčkově výše 

uvedené knize máme doklady o tom, že takové případy jsou reálné (uvádí 14% českých 

domácností v roce 2007). Pro úplnost je třeba ještě dodat, že na tento stav koncepce sociální 

politiky doplácíme všichni. Navyšují se výdaje veřejných rozpočtů, v době nezaměstnanosti 

dávky v nezaměstnanosti, rodinám s nezaopatřenými dětmi se v závislosti na příjmu vyplácejí 

přídavky na děti (Potůček, 2011, s. 32). Z hlediska legislativy jsou sociální dávky podporou 

příjmu těm, kteří jsou k nim oprávněni. Pro klienta je taková dávka zdroj, který mu pomůže 

zvládat jeho sociální situaci, ale je třeba ještě zdůraznit, že podpora komplexně neřeší celou 

situaci klientů, a tak Musil uvádí z tohoto pohledu dvě kategorie adresátů sociálních dávek. 

První jsou ti, kteří si dokážou sami využít sociální dávku tak, aby jim sociální situaci usnadnila. 

Druhá skupina sociální příjem nedokáže využít účelně a potřebuje dále pomoci. Jde skutečně 

o široké spektrum individuálních případů a ani sociální dávka není zárukou, že bude životní 

situace zlepšena (Musil, 2001, s. 130–131).   

                                                 
 
7„Culture of poverty“ –  kultura bídy, s termínem přichází americký antropolog  Lewis v roce 1966. 
8Podle Krebse souvisí sociální zabezpečení s novými rizikovými situacemi, které v životě člověka nastávají. Je často 
nemožné, aby jedinec nesl důsledky sociálních rizik a proto se prosazuje společenské odstraňování takových rizik 
a vzniká systém sociálního zabezpečení jakou součást sociální politiky (Krebs, 2010, s. 175). 
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 Jak jsme již výše uvedli, druhé východisko se opírá spíše o vnitřní hledisko, o chudobu jako 

o výsledek lenosti, neprozíravosti a nestřídmosti jedinců. Je pravděpodobné, že roli hrají 

genetické faktory, osobnostní rysy či chybná socializace. Odborníci docházejí k závěru, 

že u této skupiny chudých je určitá neochota převzít odpovědnost za svůj stav, spoléhání 

na pomoc druhých, zvýšené nebezpečí alkoholismu a nezodpovědného rodičovství, nízká 

morálka (Mareš, 1999, s. 64).  Nebezpečnost této chudoby lze spatřovat zejména v předávání 

modelu z rodičů na děti. Je nesporné, že v době, kdy na úrovni předškolního a školního dítěte 

má být vytvářen systém hodnot, může být nevhodné prostředí a chybná socializace 

komplikujícím činitelem ve vývoji dítěte. Jistě se bude nebezpečí pohybovat na různých 

stupních, ale nutno vážně počítat s tím, že si dítě stejně jako rodiče zvykne právě na pomoc 

druhých a můžeme sledovat úbytek vlastní iniciativy, případně lenost. Zkušenost a tradice tak 

jen podpoří v dětství vytvořený životní model chudoby. 9Nestřídmost či nekázeň mohou být jen 

doprovodnými aspekty vlastní lenosti. Pokud jde o společnost, široké spektrum chudých 

rozděluje na ty, kteří si dokážou, ale nechtějí pomoci – undeserving poverty (do této kategorie 

by spadali právě líní, neprozíraví a nestřídmí), a ty, kteří si nedokážou pomoci z chudoby 

vlastními silami (staří, nemocní, sirotci, lidé s handicapem, oběti nehod, pohrom, matky 

samoživitelky) – deserving poverty. Hostilita společnosti je pak namířena vůči undeserving 

poverty, neboť se rozšířilo povědomí lidí o zneužívání státních podpor právě těmi, kteří si 

nechtějí pomoci (Mareš, 1999, s. 68–69). 

 Z uvedeného vyplývá, že nám zbývá zaměřit se na poslední koncepci ideologii chudoby, 

a tou je chudoba jako výsledek situačních faktorů. Na tento problém upozorňuje řada odborníků. 

Hlavní rozdíl je v tom, jaký obsah dají situačním faktorům. Je pravděpodobné, že právě 

neodpovídající rodinná výchova, nevhodné rodinné prostředí ovlivní hodnotový systém dětí 

a chudoba se pro ně stává normou. V prvé řadě si lidé v této kultuře bídy neuvědomují svoje 

vyloučení a naučí se se svou chudobou žít. Nehledají únik z tohoto stavu, řekli bychom, že svoji 

životní situaci nechápou jako provizorní řešení, nezvyšují aktivitu po změně a stávají 

se závislými na společnosti (Mareš, 1999, s. 65).  

 Uveďme příklad specifické situace tohoto tvrzení. Minarovičová ve svém článku „Chudoba 

oslabuje rodinu a ohrozuje budúce generácie“ popisuje práci společnosti „Úsmev“, která pracuje 

s rodinami v krizi. Téměř všechny rodiny (32) žily jen ze sociálních dávek, dávka 

pro jednotlivce s jedním až čtyřmi dětmi činila 115,10 eura. Příčina chudoby v těchto případech 

je výsledkem nezaměstnanosti rodičů a současně neschopnosti rodičů tento stav řešit. Rodiny 

pak vykazovaly prvky patologie – alkoholismus, ztráta bydlení, žily v krizových centrech, 

a konečně autorka uvádí i neadekvátní rodičovskou péči. Sociální pracovníci dosáhli určité 

nápravy a stále hledali podmínky a způsoby, aby zabránili umístění dětí v dětských domovech. 

V jednom případě se nepodařilo zabránit odnětí dítěte. Autorka dále popisuje příběh klientky, 

které soud děti odebral, ale dramatickým způsobem (setkání s novým přítelem) se jí podařilo 

děti dostat zpět do své péče. Přítel však nesměřuje svůj způsob života k tomu, aby rodinu 

                                                 
 
9Zdeněk Matějček hovoří o deprivaci dětí v širším společenském prostředí. V souvislosti s tím zmiňuje, že „izolace 
dítěte od širšího společenského prostředí pravděpodobně nezasáhne vývoj osobnosti v samých základech, přece 
jen nelze brát na lehkou váhu ochuzení, obtíže a poruchy, které tu vznikají na úrovni společenských rolí, a tím tedy 
ve společenském postavení a zapojení“ (Matějček, 2011, s. 164). 
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zajistil, a proto společnost nepřestala účelně orientovat svoji pomoc směrem k matce s dětmi 

(Minarovičová, 2010, s. 40–41). Je však třeba se znovu zamyslet nad tím, zda dítě nalezne 

v takovém sociálním prostředí podmínky pro budování vlastní identity, nebo právě bude 

v budoucnosti směřovat své chování k takovému postupu řešení problémů jako rodiče. Hovoří 

se o tzv. děděné chudobě. Zdá se, že je zde vytvářen právě začarovaný kruh kultury bídy a je 

otázka, jak tento bludný kruh přetnout (Mareš, 1999, s. 65).   

 Jako zvláště obtížné situační faktory můžeme dále uvést: mladé dospělé po odchodu 

z dětského domova, některé romské lokality, či vězně, kteří se vracejí z výkonu trestu. 

V případech vězňů či dospělých z dětského domova bývá největší problém absolutní 

nepřipravenosti na realitu. Ukazuje se, že se sice pokoušejí o sociální přizpůsobení 

prostřednictvím různých sociálních a krizových intervencí, ale mají problém s hospodařením 

s penězi a vůbec není pro ně snadné zajistit si trvalý a pravidelný příjem. Nepřináší si dobré 

předpoklady pro život ve společnosti ani z hlediska vlastního sebehodnocení (chybí jim pocit 

vlastní důležitosti), a proto skutečností zůstává, že jejich adaptace je náročná a velmi dlouhá. 

Nezřídka se dostanou do patologických skupin jako bezdomovci, zloději, prostitutky 

(Chmelíková, 2010, s. 15). Základem pro řešení tohoto náročného úkolu a pomoci specifickým 

skupinám lidí se určitě může stát dobrá sociální politika státu. Chmelíková uvádí jako příklad 

pomoci budování zařízení, která jsou určena pro mladé dospělé bez domova, také spolupráci 

s neziskovými organizacemi, vytváření prostoru na pracovním trhu s cílem odstranit jejich bídu, 

zajistit životní standard a pomoci překonat deprivaci z předchozího prostředí (Chmelíková, 

2010, s. 17). 

 V našem výčtu situačních faktorů, které způsobují chudobu, můžeme dále vyjmenovat různá 

neštěstí, nehody, války, hladomory, epidemie, ale je zřejmé, že musíme zvažovat i konkrétní 

případy zátěže v jednotlivých etapách lidského života, různé rodinné krize, tíživé vztahy 

s partnery (Musil, 2001, s. 130). Předpokládá se zde například narození dítěte, ztráta partnera, 

pořízení hypotéky a jiné. Největší ochota pomoci je však soustředěna ke skupině bezmocných 

lidí jako jsou postižení - mentálně či tělesně, staří lidé či matky samoživitelky, které si chudobu 

prvotně nezapříčinily. Není jistě snadné utřídit v této poslední kategorii všechny skupiny, 

protože konkrétní situace lidí mohou být velmi rozmanité, stejně jako konkrétní formy pomoci. 

Martin Potůček sleduje například negativní posun oproti předchozím dobám v postavení rodiny. 

Rodinné politice není věnována přílišná pozornost. Můžeme to dokumentovat následujícími 

skutečnostmi: roste počet nesezdaných párů a dětí narozených mimo manželství, máme jednu 

z nejnižších porodností v Evropě, každé druhé manželství končí rozvodem, vyšší podíl žen mezi 

nezaměstnanými, vyšší míra výskytu chudoby u dětí ve srovnání s průměrem celé populace 

(Potůček, 2011, s. 87). Autor dále v podrobném rozboru sociální situace rodin dospívá k závěru, 

že mimo jiné v důsledku zdůrazňování svobody jedince je oslabena odpovědnost vůči 

nejbližším, tedy i rodině. K podpoře řešení rodinné politiky, která by měla být zdrojem nápravy, 

přichází se změnou názvu Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny. Jak propojit předchozí 

tvrzení s naším tématem situačního faktoru chudoby? Dá se říci, že právě výše uvedené 

skutečnosti (například narození dítěte mimo manželství) mohou být příčinou druhotné chudoby, 

když vyloučíme aktivní zásah státu. Tato skutečnost nás vrací k tvrzení, že lidé se vymanili 

z opory širších sociálních skupin, rodin a musí se spoléhat sami na sebe (Mareš, 1999, s. 26). 
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 Další příčiny, které způsobily chudobu, uvádí například Karol Langstein. Jeho výsledky 

předkládáme v následujícím pořadí: jako první chování jednotlivců, kde jako příklad uvádí 

závislost lidí na státní podpoře, dále zločinnost, svobodní rodiče, rozpad rodin, mezigenerační 

charakterové črty, pracovní morálka, drogová závislost, duševní choroba, návyk k utrácení 

peněz a jiné. Druhou kategorii tvoří lidský a společenský kapitál v komunitě (diskriminace, 

rasismus, sociální kapitál, dostupnost pracovních míst a jiné). Předposlední příčinou chudoby je 

vykořisťování. Zdůrazňuje zde obchod s drogami, zadluženost, gamblerství, či podniky 

s vysokým tempem práce za nízkou mzdu. Posledním zdrojem chudoby je ekonomicko-

politické uspořádání. Zde se opakují některé důvody chudoby jako například diskriminace 

či rasismus, ale přibývají jiné (globalizace, vysoké zdanění, ovlivnění legislativy korporacemi) 

(Langstein, 2010, s. 8–9).    
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Kapitola 4 

4 Sociologický, psychologický a etický pohled na 
chudobu 

4.1 Sociologický aspekt chudoby 

V postindustriální společnosti se chudoba dotýká poměrně velkých skupin obyvatelstva. I když 

se s fenoménem chudoby v každé historické době počítá, hlavním problémem se dnes stávají 

právě narůstající počty těch, kteří nejsou schopni si vlastními silami zajistit životní standard, 

či se jedná o takové sociální znevýhodnění, které se promítne do životní úrovně a vede 

k sociálnímu vyloučení jedince či skupiny (Mareš, 1998, s. 96–97). V této souvislosti se hovoří 

o vzniku underclass, čili t řídě deklasovaných. Například Giddens definuje underclass 

jako skupinu osob, kteří se koncentrují mezi nízko placenými povoláními a jsou chronicky 

nezaměstnanými nebo polozaměstnanými (Giddens, 1999, s. 267). Aktualizace tématu chudoby 

se dala do pohybu v souvislosti s rostoucí ekonomikou, což se zdá paradoxní. Ještě dlouho 

po druhé světové válce platilo, že když státy bohatly a prosperovaly, tak chudoba klesala. To již 

neplatí, takže můžeme konstatovat, že dnes s narůstající a prosperující ekonomikou roste 

i chudoba (Keller, 2010a, s. 4, Keller, 2010b, s. 58).  

 Realita chudoby ve společnosti dostává do popředí sociální politiku. K měření chudoby 

nelze užít jednoduchou metodu, legislativně nám pomůže pro přiblížení tématiky alespoň zákon 

č. 111/2006 Sb. (Zákon o hmotné nouzi), kde je definován a upraven systém pomoci v hmotné 

nouzi, hovoří se o osobě v hmotné nouzi i o dávkách. Osobou v hmotné nouzi se rozumí osoba 

nebo rodina, která nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry 

neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni přijatelné pro společnosti. 

Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit (uplatněním nároků a pohledávek, 

prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním 

(MPSV, 2014). 

 Již jsme hovořili o cílových skupinách, kterých se chudoba předně týká. U kterých skupin je 

tedy třeba zlepšit příjmy a celkové sociální poměry, aby se předešlo sociálnímu vyloučení? 

Pásmo chudoby postihuje nezaměstnané, sociálně vyloučené romské komunity, bezdomovce, 

osoby bez přístřeší, ale i rodiče samoživitele, početné rodiny, rodiny s jedním příjmem, 

zadlužené domácnosti, vězně, kteří se vrátili z výkonu trestu, studenty, kteří zanechali studia, 

starší lidi, osoby se zdravotním postižením, osoby ukončující dlouhodobý pobyt v ústavním 

zařízení. Obdobné závěry o skupinách, kterým hrozí chudoba, uveřejňuje Polakovičová, 

když představuje Fond sociálního rozvoje (Polakovičová, 2010, s. 31–32), stejný výčet je 
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obsahem Národního programu Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 

(NAPSI, s. 48–49, 2010). 

 Keller vidí tři ohniska chudoby ve společnosti – matky samoživitelky, jejichž počet narůstá 

díky rozvodovosti, dále zadlužené domácnosti a dlouhodobě nezaměstnané (Keller, 2010a, s. 5). 

Co se týče matek samoživitelek, je prokázáno, že osamělé ženy s dětmi mají často příjmy 

na nízké úrovni (uvádí se úroveň důchodců) a přitom musí uspokojovat nejen svoje osobní 

potřeby, ale právě i svých nezletilých dětí (Potůček, 2011, s. 103). Jestliže finanční nedostatek 

u těchto matek určitou dobu trvá, promítne se samozřejmě do životní úrovně dětí, jejich image, 

chování, vztahů. Do určité míry se všichni stavu nedostatku časem přizpůsobí, záleží určitě 

na tom, jak situaci zvládá a interpretuje matka, neboť hlavně děti jsou závislé na tom, co jim 

rodina či matka předkládá, jaký způsob života určuje, do jaké míry zajišťuje základní potřeby. 

Připomeneme-li ještě zaměstnanost matek, tak podle Potůčka právě ženy čelí problémům 

v zaměstnání, a to z důvodu péče o děti a nutnosti skloubení zaměstnání a povinností 

v domácnosti. Uvítaly by často práci na zkrácený úvazek, ale i lepší zázemí sociálního státu, 

což se právě neděje. Příspěvky státu rodinám se ve srovnání s porevolučními lety u nás výrazně 

snížily (Potůček, 2011, s. 50–51). Nezamýšleným důsledkem takové sociální politiky může být 

sociální vyloučení rodin s dětmi (tzv. sociální enkluze). Podle Muszkové se primárně jedná 

o proces, kterým jsou jednotlivci i celé skupiny zbavovány přístupu k základním zdrojům, 

jež jsou nezbytné pro jejich zapojení do aktivit společnosti jako celku (Muszková, 2010, s. 9). 

Chudoba tak vyřazuje jedince ze sítě sociálních vztahů, komplikuje jeho důstojné žití a dostává 

ho na okraj společnosti. 

 Poukazuje-li se na další skupinu ohroženou chudobou – zadlužené domácnosti, náhle se do 

otázky chudoby zapojuje problém odpovědných a nezodpovědných rozhodnutí. Objevuje se 

určitá souvislost mezi přáním či touhou a schopností splácet úvěr. Ponecháme-li lákadlům 

v podobě půjček volný průběh, můžeme dostat časem své blízké do situace dluhové pasti 

a přiblížíme je chudobě. Podle statistik narostla zadluženost českých domácností od roku 

2000 do roku 2010 z 5,5% na 30,8% (Potůček, 2011, s.62–63) a k 31. 1. 2016 je celkové 

zadlužení českých domácností v mil. Kč následující: ukazatel na spotřebu 260 390,7, ukazatel 

na bydlení 976 915,1 a ukazatel ostatní 149 974,3 (ČNB, 2016).  

 Daleko častěji se dnes v souvislosti s chudobou objevuje pojem sociální enkluze (pojem 

se objevil ve druhém programu boje proti chudobě Evropského společenství v r. 1988, dále 

v roce 1989 se dostal do preambule Sociální charty Evropského společenství, kde se setkáme 

s touto větou – „v duchu solidarity je třeba bojovat proti sociální enkluzi“(Mareš, 1999, s. 165). 

Podle Mareše je sociální vyloučení chápáno jako důsledek selhání jednoho nebo několika 

systémů: rodiny a pospolitostního systému, které zajišťují osobní integraci, za druhé 

demokratického legislativního systému, za třetí selhání trhu práce a posledním důvodem je 

selhání sociálního státu (Mareš, 2001, s. 84). Společnost proto věnuje velkou pozornost právě 

inkluzi, čili procesu začlenění postižených či znevýhodněných skupin (uprchlíci, přistěhovalci 

či děti s handicapem, které mají být zařazovány postupně do běžných škol). Každá inkluze, tedy 

i ta školní, má však proběhnout po řádné legislativní přípravě (MŠMT, 2016). 

 Podívejme se ještě podrobněji na český trh práce, kde samozřejmě v současné době 

probíhají strukturální změny. Ty mohou vést k nárůstu nezaměstnanosti, ovšem existuje mnoho 
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skupin nezaměstnaných, o kterých se hovoří jako o rizikových. Existují obecné charakteristiky 

(věk, zdravotní stav, vzdělání, pohlaví, příslušnost k etnické skupině), které mohou být 

považovány za nežádoucí podmínku pro přijetí do zaměstnání. Z pohledu mladší věkové 

kategorie se jedná převážně o věkové skupiny do 30 let, absolventy středních a vysokých škol, 

kteří se ucházejí o své první zaměstnání. Dlouhodobé hledání zaměstnání prodlužuje u nich 

ekonomickou závislost na rodičích. V čem tkví jejich znevýhodnění? Zejména nemají praxi. 

Ale předmětem diskuse jsou i jejich pracovní návyky. Hovoříme-li o sociologickém aspektu, 

tak u této skupiny nezaměstnaných, nastává mimo jiné problém v tom, že v rámci sociální 

politiky se nabízejí různé rekvalifikace či jazykové kurzy a tím se stále oddaluje vstup 

adolescenta do společnosti, nemluvě o tom, že programy jsou finančně náročné. Jejich cílem je 

však podpořit mladého dospělého v osvojování pracovních návyků a probudit u nich vůli 

pro další profesionální růst. U opakovaných nezdarů při hledání zaměstnání však může dojít 

ke ztrátě sebevědomí, může narůstat obava kontaktovat dalšího zaměstnavatele. Navíc se jedná 

o období pro jedince velmi důležité – vstup do partnerského a rodinného života, a tak ohrožení 

profesní role může současně ohrozit jejich další osobní život (Buchtová, 2002, s. 110–111). 

 Mnohem dramatičtěji prožívají však ztrátu zaměstnaní starší lidé (uvádí se skupina 41–50, 

či skupina nad 55 let věku). Na tomto místě je třeba zdůraznit, že možnosti kariéry jsou zde 

nižší než u absolventů škol. Co se týče vážných problémů, které doprovázejí ztrátu zaměstnání 

v tomto věku, můžeme uvést osobní pocit neuspokojení a nevyužití, úzkostnost, sebelítost, 

zhoršení zdravotního stavu, obavu z poklesu příjmů a životní úrovně. Tady se nabízí otázka, 

jaký životní standard nechtějí tito lidé opustit. Dále je třeba zmínit důvody obtížnější 

zaměstnavatelnosti těchto osob. Jsou řešeny například jejich stereotypy, menší kreativita 

i celková aktivita, někdy rezignace v tom smyslu, že se starší pouze chrání proti ztrátě 

zaměstnání a do popředí vystupuje jejich opatrnost (Buchtová, 2002, s. 112–113). 

4.2 Psychologický aspekt chudoby 

Soustředíme se nejdříve na hlavní, nejvíce zmiňovaný rys psychologického aspektu, a sice na 

deprivaci. Je třeba v úvodu hned poznamenat, že chudoba není plně totožná s deprivací. 

Jak např. Mareš uvádí, ne všichni chudí jsou deprivovaní a ne všichni deprivovaní jsou chudí 

(Mareš, 1999, s. 71). Na začátku vyjděme z definice podle Townsenda: „ Deprivace může být 

definovaná jako stav pozorovatelného a prokazatelného znevýhodnění ve vztahu k lokální 

komunitě či širší společnosti nebo národu, k nimž jedinec, rodina nebo skupina náležejí“ 

(Townsend, 1987, s. 125-126). Zůstaneme-li u této definice, lze snadno odvodit, že deprivace 

jako znevýhodnění je spojená s nedostatečným uspokojováním potřeb. Jde o to, jaké jsou 

pak potřeby majoritní společnosti (životní standard majority), abychom mohli skutečně vymezit 

stupeň deprivace u těch, kteří poukazují na určitou nouzi. Kdybychom ještě vyšli ze samotného 

psychologického pojmu deprivace jako zátěžové situace, kdy chronicky nejsou uspokojovány 

potřeby jedince, či není dosahováno cíle, pak můžeme tvrdit, že se zde projevuje vazba obou 

definic. Poněkud podrobnější pohled na deprivaci nabízí Matějček, který hovoří o deprivaci: 

„Značí ztrátu ničeho, strádání nedostatkem uspokojení nějaké důležité potřeby“ (Matějček, 
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2011, s. 23). Deprivace je jasně vázaná na určitý nedostatek – materiální, psychický, sociální, 

senzorický. 

 Tradičně je chudoba založena na absenci majetku či peněz, které bychom mohli čerpat 

v nouzi. To je samozřejmě zdrojem určité deprivace, mám-li sotva prostředky ke každodennímu 

přežívání a nemám-li případné rezervy. Terčem výhrad vůči této teorii je jistě předpoklad 

či tvrzení, že někteří jedinci věří, že jsou chudí a jiní jsou chudí a přitom se za chudé 

nepokládají. Proto je třeba vymezit ještě vedle výše uvedené subjektivní a objektivní chudoby, 

subjektivní a objektivní aspekt deprivace. Subjektivní deprivace jako taková je logicky chápana 

jako určité neuspokojení či nežádoucí okolnost, uznané určitým společenstvím (jedincem nebo 

sociální skupinou). Objektivní deprivace se zjišťuje naopak „za pomoci vnějších pozorovatelů, 

a to objektivním srovnáním jednotlivých životních situací s určeným objektivizovaným 

standardem“(Mareš, 1999, s. 73). Chudoba tedy není to, že se jedinec cítí deprivován, 

neboť i bohatí se mohou cítit silně deprivovaní (Ringen, 2005, s. 128). 

 Četné demografické studie o deprivaci v rámci chudoby se opírají o popis materiálních 

podmínek chudoby, ale dnes se hovoří i o deprivaci psychické a sociální (Mareš, 1999, s. 73). 

První forma deprivace – materiální – je vcelku srozumitelná. Empirická šetření se zaměřují 

na úroveň bydlení, stravování, vybavení domácnosti, ošacení, dovolenou či přístup jednotlivce 

ke zdravotní péči. Například Stein Ringen, který předkládá několik doporučení k měření 

chudoby, hovoří jasně, když říká, že „chudoba je materiální deprivace. Netýká se výhradně 

peněz, ale souvisí s nimi velmi silně.“Pokračuje pak sdělením, že „chudý nebo téměř chudý je 

takový jedinec, který nemá žádný nebo téměř žádný majetek, o který se může opírat a z něhož 

by mohl v případě potřeby brát.“ (Ringen, 2005, s. 127). Doplňujícím faktorem k deprivaci 

materiální je i psychická a sociální. Sociální deprivace je vymezena sociálními kontakty, které 

lidé běžně udržují či marginalizací na trhu práce. V dnešní době odvozují sociologové 

nemateriální deprivaci právě z materiální, protože lidé s materiální deprivací se mohou cítit 

vyloučenými z majoritní společnosti, mají tendenci podhodnocování, jsou omezováni 

v některých potřebách a z hlediska citového jsou rovněž zranitelnější. Existuje celá řada metod 

k měření chudoby, ale v reálném životě, kdy se všichni pohybujeme na trhu zboží a služeb, 

můžeme sledovat i popsat určitou konfrontaci různých skupin či jednotlivců. Nabídka blahobytu 

naráží na meze těch, kteří si jej nemohou jednoduše dovolit. Upřednostňují např. to zboží, které 

je jim finančně dostupné. Jedinec tak může prožívat jako určitý handicap, že nedosáhne na 

standard většiny (viz barevný televizor či auto v řadě šetření Eurostatu). Je však pochopitelné, 

že jisté odhady veřejnosti v běžném životě neodkazují ještě na existenci nedobrovolné chudoby 

a deprivaci.  

 Deprivace se projevuje v různých stupních, ale co to je těžká deprivace? Podle Ringera 

taková, která přestává být přijatelná a jedinec postrádá materiální prostředky, které jsou 

nevyhnutelně nezbytné. Je tak vyloučen ze sociálního kontaktu s druhými, sociálního dění. 

Dostává se do stavu nouze a nouze je nutnost (strava, oblečení, přístřeší). Máme na mysli 

případy, kdy jedinec již nečiní kompromis mezi dvěma druhy televizoru, aby dosáhl určité 

kultury bytí, ale nemá téměř nic. Teprve po nouzi je nedostatek a ten se dotýká jeho vztahů 

s druhými lidmi. Postrádá to, co společnost považuje za potřebné (Ringen, 2005, s. 128–129). 
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Velmi často to bývá dle šetření v rozvinutých zemích auto, telefon, sprcha či koupelna. Nemít 

auto je tedy nedostatek, nikoli nouze. 

 V neposlední řadě ještě zmíníme amerického psychologa Abrahama Maslowa, který 

definoval v rámci výzkumů lidské deprivace tzv. pyramidu potřeb, kde uvádí pětistupňový 

výčet potřeb. Začíná fyziologickými potřebami, na druhém místě je bezpečí a jistota, pokračuje 

láska, sounáležitost a přijetí, 4. stupeň pak dovršuje uznání a úcta. Pátý stupeň nazývá stupněm 

bytí – stupněm seberealizace (duchovní či estetické) (Drapela, 1998, s. 44). Vždy vývojově nižší 

potřeba je předstupněm pro vytvoření potřeby vyšší, i když v případech krajní nouze mohl právě 

moment duchovní sehrát klíčový moment pro přežití (Viktor Frankl uplatňuje v krizových 

situacích vůli ke smyslu) (Drapela, 1998, s. 46). Z našeho náčrtu je zřejmé, že neuspokojení 

určitého stupně potřeb vede k některému druhu deprivace (materiální, sociální, psychická), 

přinejmenším ke ztrátě spokojenosti. Posuzujeme-li tedy psychologický aspekt chudoby a výše 

uvedená fakta naznačují, že deprivace je určité znevýhodnění, související s neuspokojováním 

potřeb, naše otázka zní: „Proč uspokojení základních fyziologických potřeb je odrazovým 

můstkem pro potřebu bezpečí?“ Proto, že potřeba bezpečí v sobě zahrnuje pocit bezpečí, cítit 

se zabezpečen. To je důvodem ke spokojenosti, k vytvoření pocitu sounáležitosti s druhými. 

A takto bychom mohli pokračovat, jenže právě v případě chudoby či krize je tato návaznost 

narušena. Podíl na obstarání fyziologických potřeb se navyšuje, ostatní složky a potřeby 

tak mohou být omezeny či redukovány a nijak nepřekvapí, že výsledným efektem je psychická 

a sociální deprivace (ztráta sebeúcty, osobní strádání v důsledku nedostatku podnětů, ztráta 

kontaktů s blízkými, stud, zahanbení ze samotné chudoby aj). Téměř shodně potvrzuje 

důležitost naplnění základních potřeb Ringen, když říká, že každý člověk musí mít dostatek 

stravy a takový příbytek a oblečení, aby mohl ráno vstát a věnovat se každodenním starostem. 

To je hrubý základ sociálního života“ (Ringen, 2005, s. 129). 

 Na tomto místě se dále zmíníme o chudobě, která se velmi často pojí právě 

s nezaměstnaností. Nezaměstnaní jsou podnětově omezeni, nelze u nich vyloučit 

ani fyziologické strádání, radikální snížení životního standardu (zejména díky izolaci od svého 

okolí). Současná společnost odvozuje sociální status právě z povolání a postavení v zaměstnání, 

tudíž nezaměstnaní jsou znevýhodněni, z psychologického hlediska také tím, že nejsou 

společností oceněni (Mareš, 1999, s. 208). 

 V rámci psychologického rozboru se zamyslíme nad tím, jak se vlastně cítí samotní 

nezaměstnaní. U nás sledovali život nezaměstnaných vědci pod vedením profesora Bláhy 

(známá Zwickerova studie, neboť komplexní výsledky podal Bruno Zwicker) a zaznamenali 

následky dlouhodobé nezaměstnanosti na psychiku jedince. U vybrané skupiny se ukázalo, 

že došlo k narušení vazby ke společnosti, ale negativní účinky se objevovaly i v intelektuálnosti, 

citovosti a oblasti vůle. Vliv deprivace byl zaznamenán v řadě analýz, objevilo se i zhoršení 

zdravotního stavu a obtížné zvládání rodinného života. Také další studie, které se pokoušely 

dokázat vliv nezaměstnanosti na psychiku a deprivaci, docházely k podobným závěrům. 

Marienthalská studie je po této stránce neobyčejně zajímavá. Popisuje detailně situaci ve vesnici 

Marienthal v Dolním Rakousku, kde byla zavřena místní továrna. Podařilo se prokázat sníženou 

aktivitu nezaměstnaných, narušené vnímání času, změnu struktury pracovního dne, absence 

plánů do budoucnosti. Celkově při výzkumu byl kombinován kvantitativní postup s přímým 
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120denním detailním pozorováním. Byl zaznamenán postupný nárůst psychické tísně 

(Buchtová, 2002, s. 77–78). 

 Další výsledky sociálně-psychologických studií nezaměstnanosti v 70. a 80. letech 20. 

století již čerpají z nových poznatků psychologie. Hovoří se o psychologizaci problému. 

Výsledky těchto experimentů jsou shrnuty následovně: sledování zvýšení kriminality (zvláště 

u mladistvých), nárůst drogové závislosti, nárůst psychosomatických onemocnění 

jako například srdeční choroby, zhoršení psychických poruch. Také u rodinných příslušníků 

přináší výzkum řadu poznatků o důsledcích deprivace. Je znám nárůst konfliktů v rodině, u dětí 

nezaměstnaných nárůst vývojových poruch, slabé výkony ve škole i zhoršení prospěchu. 

Nezaměstnaný člen rodiny ovlivní zkrátka celou rodinnou atmosféru. Studie věnované tomuto 

problému potvrzují, že například nezaměstnanost otce rodiny výrazně zvýší napětí v rodině, 

stejně jako v mnohých případech může tato skutečnost korelovat s počtem rozvodů (Buchtová, 

2002, s. 108). I když existuje teoretický předpoklad, že s nezaměstnaností jako zátěžovou situací 

bude narůstat rodinná nespokojenost, nelze přesto relevantně zmapovat všechny následky 

nezaměstnanosti, neboť rozhovory nezaměstnaní hodně odmítají.  To právě může zkreslit 

výsledek kvalitativního šetření (Buchtová, 2002, s. 108–109). Další nepříznivé účinky 

při deprivaci lze pozorovat u jedince a jeho sebehodnocení. Je prokázán pokles sebedůvěry, 

snížení pocitu vlastní hodnoty i pokles důvěry k jiným lidem. Snížená celková životní 

spokojenost může vést k rezignaci na vlastní seberozvoj, anebo někdy také ke změně vlastního 

chování a zvýšené kritičnosti. Nezaměstnaný kritizuje své okolí či firmu, což je běžná reakce 

na zátěžovou situaci, známá jako slovní agrese (Buchtová, 2002, s. 81–82, 109). 

 Je jisté, že zátěžovou situaci jako je ztráta zaměstnání, bude každý snášet jinak. 

Ale například podle výpovědí lidí, kteří přišli o práci, se 44,1 % přiznala k stavu psychického 

šoku. Nezaměstnanost vyvolala pasivitu a rezignaci k práci, ale i obranný postoj, 

kdy nezaměstnaní měli snahu diskutovat o problému a nesmiřovat se s rozhodnutím své 

organizace. Objevuje se zhoršení zdravotního stavu, závislosti, jsou uváděny neurotické potíže – 

únava, nespavost, úzkost, celkové napětí (Buchtová, 2002, s. 85–87). 

 Na příkladech jsme zobecnili některé faktory, které postihují celou psychiku člověka 

i rodinné příslušníky při dlouhodobé nezaměstnanosti. Kdybychom srovnali sociální izolaci 

nezaměstnaných a jiných skupin, které prošly při experimentech senzorickou deprivací, 

tak docházíme přibližně k stejným výsledkům. Například kanadští psychologové ze skupiny 

profesora Hebba vedli experiment, při kterém dobrovolníky podrobili krajně jednotvárným 

podmínkám. Vybrali si vysokoškolské studenty, uzavřeli je do malé zvukotěsné komory, dostali 

průsvitné brýle, které propouštěly jen difuzní světlo. Leželi celé dny nečinně, bez pohybu, 

na požádání šli k jídlu. Nuda byla pro studenty krajně nepříjemná. Přesto, že se jednalo 

o placený experiment, většina spolupracujících nevydržela v komoře více jak 72 hodin. 

Prokázalo se, že delší senzorická deprivace snižuje intelektovou výkonnost a dochází 

ke změnám v postojích jedince. Dokonce se prokázalo, že izolované osoby jsou náchylné 

k účinkům propagandy. Shrneme-li tedy nebo spíše dáme-li do souvislostí tyto experimenty 

senzorické deprivace s psychikou nezaměstnaných, je zajímavé, že tato charakteristika 

se v mnoha sledovaných okruzích shoduje. Sice nepřináší odpověď na všechny otázky týkající 

se nezaměstnaných, ale je patrno, že nezaměstnaní reagují při ztrátě zaměstnaní stejně 
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nepříznivě jako studenti v experimentu. Je nutno si uvědomit, že jejich psychické reakce jsou 

právě podmíněny sociální izolací a senzorickou deprivací. Ztráta zaměstnání je tedy pro většinu 

lidí obrovskou psychickou zátěží (Matějček, 2011, s. 252). 

 Můžeme shrnout, že v případě psychického strádání z důvodu chudoby hovoříme o izolaci 

chudých, o možné diskriminaci skupiny ze strany majority. Jak ukazují četné výzkumy, 

psychika takto deprivovaného vykazuje různé patologie – pocit nedostatečnosti, zhoršení 

zdravotního stavu, různé neurotické obtíže, ve výjimečných případech sebevražednost.    

4.3 Etický aspekt chudoby 

„Synu, neodmítej chudému živobytí a nenechávej chřadnout ubožáka. Nenech trpět toho, 

kdo má hlad, nedráždi nuzného. Nevrhej se na rozjitřené srdce, nedopusť, aby potřebný chřadl, 

než mu dáš almužnu. Neodstrkuj těžce zkoušeného prosebníka, neodvracej svůj pohled 

od chudého. Neodvracej své oči od potřebného, nikomu nedávej podnět, aby tě 

proklínal!“ (Bible, 1985, s. 911). Při bližším zkoumání dalších světových náboženství bychom 

zjistili, že princip solidarity s chudými a ubohými, jak jej vidíme u židovství, je podobně 

představen i u křesťanství, či islámu. Citátem předkládáme typický obraz, kdy je zdůrazněna 

pomoc potřebnému, chudému, nuznému. Ochrana slabšího vždy však patřila k podstatě 

náboženství, i když není pochyby o tom, že v každé době a každé společnosti se projevuje 

solidarita či humanita vůči potřebným, přičemž jak humanitu, tak solidaritu řadíme k mravním 

ideálům společnosti (Matějček, 2011, s. 185). Pouze se historicky proměňuje okruh těch, 

kterých si společnost jako potřebných více všímá a tím naplňuje další z mravních ideálů, kterým 

je štědrost. Pro ilustraci uveďme opuštěné děti, sirotky bez naděje na přežití bez druhých, osoby 

staré, handicapované. Ve 2. polovině 20. století nastupuje v rozvinutých zemích nový fenomén, 

kterým je dítě výchovně zanedbávané a citově deprivované, žijící ovšem v prostředí hmotného 

nadbytku (Matějček, 2011, s. 186).  

 Obrátíme-li pozornost do současnosti, tak jedním příkladem humanity a solidarity, 

tedy splněním podmínky minima mravního ideálu, může být solidarita v sociální politice státu. 

Na solidaritu lze pohlížet z různých úhlů pohledu. Jak také Krebs zdůrazňuje, celospolečenská 

solidarita zažívá určitou krizi, která je spojována s existencí příliš štědrého sociálního státu. 

Zdůrazňuje nutnost podporovat solidaritu nestátních subjektů, a to z toho důvodu, že by se tím 

ozdravily veřejné finance. Solidarita je totiž chápána v tomto smyslu jako dobrovolná, 

zatímco druhá forma solidarity je nedobrovolná.  V praxi se uplatňuje tím, že stát vybírá daně 

do veřejného rozpočtu a ty jsou potom přerozdělovány. Na druhé straně tato forma 

nedobrovolné solidarity je významnějším faktorem pro tvorbu sociální politiky, 

neboť dobrovolná solidarita by nedostačovala k zabezpečení všech sociálních potřeb občanů 

(Krebs, 2010, s. 484–485). Také Keller hovoří o tom, že za současného stavu je princip 

solidarity vážně narušen. Důvody spatřuje Keller v odmítnutí progresivního zdanění ze strany 

nejvíce prosperujících, nejlépe vydělávajících, dále v nezaměstnanosti, narůstající vrstvě 

„chudých pracujících (Keller, 2011, s. 146), stejně jako v přesunu výroby do chudších zemí, 
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kde jsou levné pracovní síly. V souvislosti s krizí solidarity ještě souvisí princip subsidiarity10. 

V mravním slova smyslu znamená, že člověk je povinen využívat své jedinečné vlastnosti, vůli, 

schopnosti a dispozice ku prospěchu svému a svých nejbližších. V určité modifikaci lze odkázat 

na pojem předindustriální solidarity. Představuje formu pomoci nejprve na úrovni rodiny 

a svých bližních. Lidé byli tak odkázáni v předindustriální době na tuto formu pomoci, 

neboť nikdo jim neposkytoval žádné sociální dávky. Podle tohoto principu si má člověk pomoci 

sám, pokud dispozice a možnosti nemá, měla by mu pomoct rodina, teprve na posledním místě 

má pomáhat stát. Ale i právě tento princip je spojen s krizí silného sociálního státu a je 

narušován intenzitou vazby občana a státu (Krebs, 2010, s. 37-38). Subsidiarita je nedílnou 

součástí sociální politiky. Mohou nastat specifické sociální či životní situace v životě jedince 

a aktivním subjektem v pomoci by měla být na prvním místě rodina. Tento systém pomoci 

však někdy selhává a postupuje se pak podle legislativy (řešení hmotné nouze a jiné). 

 Jak tedy reaguje etika, když podle sociologů je solidarita ve společnosti v krizi, ale přesto 

zde zůstává i druhá rovina, která zasahuje více do hloubky, a tou je právě morální příkaz 

pomoci druhému v nouzi? Existuje tedy vedle legálních prostředků i rovina morální, 

která sleduje lidství a vyjadřuje se k lidskému jedinci a jeho důstojnosti, kterou neztrácí v žádné 

životní situaci. A právě z této nejednoduché pozice budeme sledovat aspekt etický. 

 Nejprve využijeme klasické filosofie (uvažujeme etiku jako součást praktické filosofie) 

k objasnění klíčového pojmu ctnost. To nám pomůže lépe uchopit otázku, proč vlastně pomáhat 

lidem v nouzi. Jakkoli se na první pohled zdá slovo ctnost archaické, je i dnes v etice často 

používané, někdy ztotožňované s pojmem vlastnost. Být ctnostný je vlastně mít sklony jednat 

lidsky, něco ctít, vážit si nějakých morálních hodnot. Nahlédneme-li do dějin filosofie, 

tak antický odkaz v dílech Platóna a Aristotela nás seznamuje s pojmem ctnost. Platón 

vyzdvihuje rozum (ctnost rozumnost), který dosáhl moudrosti, aby vládl nad smyslovostí. 

Známé je jeho přirovnání rozumu a smyslovosti k vozataji a jeho koním. Vozataj představuje 

rozum a řídí světlého koně (vyšší city, vůle) a tmavého koně (pudy, vášně). Vozataj je musí 

rozumem oba ovládnout. Člověk morálně dokonalý je pak ztotožňován s člověkem rozumným, 

který ovládá své emoce, a současně s člověkem spravedlivým, uměřeným a statečným. 

Aristoteles prokazuje potřebu být ctnostný v „Nikomachově etice“, kde představuje etiku 

pravého středu. Ctnost má být střed mezi dvěma krajnostmi (např. člověk štědrý není lakomý 

ani rozhazovačný, což právě prezentuje dvě krajnosti). Člověk ctnostný má podle něho krásnou 

duši (Informační portál Masarykovy university, 2013). Pro přesnější ilustraci ještě uveďme 

definici ctnosti podle Anzenbachera. Ten uvádí, že ctnost je získaný habitus, který kvalifikuje 

k určitým hodnotným způsobům jednání (Anzenbacher, 1994, s. 131). Získaný habitus je třeba 

odlišit od přirozeného, kterým se myslí první mravní principy, společné všem lidem. Získaný 

habitus se vztahuje k základním světonázorovým postojům jedince a základním hodnotovým 

orientacím (Anzenbacher, 1994, s. 80). Ctnostem se tedy musíme učit, musíme je získat. 

Podle etiky rozumný člověk, ctnostný člověk, ovládá svoji smyslovost a koná dobro rád 

v souladu se svými získanými předpoklady. Konat dobro v souladu se svými ctnostmi však není 

                                                 
 
10 Pojem je odvozen z latinského slova „subsidium“ a znamená poskytování pomoci. Princip je spojen s chápáním 
subsidiární (podpůrné) činnosti (Krebs, 2010, s. 37). 
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jednoduché, neboť už Aristoteles právě připomíná, že v konkrétním sociálním prostředí 

se člověk rozhoduje za nejistých okolností, musí zvažovat následky jednání, dělat kompromisy 

 a zvažovat menší či větší zla (Anzenbacher, 1994, s. 139). Z tohoto bližšího zkoumání, 

kdy hledáme kořeny solidarity pomocí vysvětlení pojmu ctnost, vyplývají následující logické 

závěry: dobré jednání je založeno na rozumnosti, vyhodnocení nějaké situace a určení 

správných prostředků k dosažení dobrého cíle. Je pro nás tedy antický vzor ctnosti školou 

kreativního sociálního myšlení? Jednak člověk a společnost si potřebuje osvojit, získat určitý 

habitus, který je základní podmínkou. Druhým úkolem je chovat se rozumně a vyhodnotit vždy 

konkrétní situaci pomoci. V neposlední řadě vždy v etice sledujeme dobro druhého, který má 

svoji lidskou důstojnost. K tomu, aby etika obhájila ctnost ve smyslu jednat rozumně ve jménu 

dobra v konkrétní situaci, musí být jistě splněny četné předpoklady. Lidé by měli být ztotožněni 

s morální zásadou „pomáhej druhému v nouzi, neodvrhuj potřebného“ jako s něčím podstatným 

a zásadním, stejně jako musí být schopni rozlišit, co je dobré. Sledujeme však v oblasti etiky, 

že zvnitřnění morálky, výchova k mravnímu úsudku naráží na problém hodnotového 

i morálního pluralismu. Není konsensus v otázkách dobra a zla, takže je potřeba určité etické 

stimulace, abychom se neztratili ve variabilitě společenských podnětů a názorů.  

 Nabízí se tedy otázka, jak podpořit to dobré a podněcovat zájem společnosti k pomoci 

potřebným, jak vybudovat onu ctnost. Na jedné straně nikdy neexistoval svět bez chudoby, 

nemocí a neštěstí, čili absence chudoby je nereálná a lidé to také takto vnímají. Na druhé straně 

je třeba vymezit (ostatně již Aristoteles hovoří o možnostech volby), kdo jsou ti skutečně 

potřební a jakým stupněm humanity máme disponovat. Vědomě v tomto směru vyvíjejí velké 

úsilí různé neziskové organizace. Máme však za to, že velkorysé ctnosti a nabídka pomoci 

nemusí vést k řešení situace, ale někdy naopak mohou prohloubit konflikt, pokud druhá strana 

není schopna nahlédnout na svůj problém rozumně. Zajímavý je v tomto smyslu příspěvek 

„Prečo byť pasívny a nikdy sa nezamestnať?“ pracovníků Komunitního centra na východním 

Slovensku. Autoři, sociální pracovníci v sociálně vyloučených komunitách, uvádějí příklad 

dávek v hmotné nouzi pro rodinu s více jak čtyřmi dětmi, kterou vyčíslují na 643,14 eura.  Netto 

mzdy v legálním zaměstnání činí při jejich předpokládané kvalifikaci 500 eur. Na základě 

těchto příjmů nejsou dospělí v takové rodině vůbec nuceni pracovat. Poukazují tedy na chybu 

sociálního systému vyplácení dávek a nabízejí řešení – nechť trh rozhodne o sobě sám, 

ať zvítězí lidská svoboda a odpovědnost (Grejtáková, 2014, s. 17–18). Můžeme tedy na základě 

této případové studie dát znovu odpověď na otázku položenou v tomto odstavci? Zopakujme ji: 

Jak lze podnítit zájem společnosti o pomoc potřebným? Potřebovali bychom jistě více příkladů, 

abychom získali jistotu svého tvrzení, nicméně správná sociální politika představuje jedno 

kritérium, které může jedince povzbudit k pomoci, nesprávná utlumit jeho snahy, i když je 

morálně na výši. Tento náš předpoklad se zdá být částečně potvrzen všeobecným názorem, 

že dnešní lidé jsou citliví na společenskou nespravedlnost, ale je otázkou, do jaké míry zapojují 

svoji odpovědnost. Klasické studie etiky vždy právě zmiňovali, že to nejpodstatnější v životě je 

možnost volby, naše svoboda, která jde ale ruku v ruce s odpovědností (Anzenbacher, 

1994, s. 56). Často narážíme na skutečnost, že lidé odmítají převzít odpovědnost a z praktického 

hlediska je sociální politika v začarovaném kruhu. Právě Grejtáková a Gliganič v našem 

uvedeném případě přicházejí s nabídkou řešení, nechť rozhodne trh. 
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 Stát či společnost jsou tlačeny k systémovému přístupu v uplatňování sociální spravedlnosti 

vůči potřebným či chudým. Uvedli jsme klíčová slova: sociální spravedlnost, řád a společnost, 

která dává normy, a na druhé straně jedinec, vybavený osobní svobodou a odpovědností, 

s představou o tom, co je dobré a co špatné, spravedlivé a nespravedlivé. Lze se domnívat, 

že najít společné řešení je složité, pokud společnost nedisponuje jednotným étosem 

(a to v pluralitní společnosti není). Sociální spravedlnost je vymezena zákonem, zatímco 

představy lidí o spravedlnosti se liší. Uvedli jsme, že platná legislativa ovlivňuje sociální 

prostředí a smýšlení lidí. V sociologickém rozboru jsme zmínili, že některé sociologické studie 

právě uvádějí případy, kdy společnost pomoc schvaluje, a naopak ty jedince, kteří si zavinili 

svoji krizovou situaci a které majorita nechce podporovat (Mareš, 1999, s. 66). 

 Rozbor etický, zdá se nejvíce komplikovaný, přesto se pokusíme dále zhodnotit, jak je tedy 

situace chudoby vnímána z hlediska morálního. Zatím jsme sledovali spíše postoj jedince 

a společnosti k potřebným a za zvlášť důležité jsme označili ctnosti, odpovědnost jedince, jeho 

svobodu. V etice jde také o to, že vlastnímu jednání i jednání druhých lidí přikládáme mravní 

hodnotu. Pro etiku je východiskem pro posouzení mravní hodnoty to, zda jednání je dobré 

či špatné, mravné či nemravné. Ze sociologického a psychologického rozboru vyplývá, 

že existuje provázanost mezi životní a pracovní spokojeností, čili určitá provázanost mezi 

osobním a pracovním životem. Sociologové věnují pozornost tzv. sociálnímu statusu člověka. 

Definujeme status nezaměstnaného či vysoký sociální status. Status vymezuje jedince s jeho 

právy a povinnosti ve vztahu k druhým, ale mravní kvalifikace člověka, zda je dobrý či špatný, 

čestný nebo nečestný má jiný rozměr, která se výrazně liší od psychologických a sociologických 

kvalifikací. Etika považuje úplně každého člověka za osobu, která má svoji hodnotu a lidskou 

důstojnost, nehledí na sociální status (Anzenbacher, 1994, s. 16–17). 

 V běžné praxi se člověk na hranici chudoby, dlouhodobě nezaměstnaný či jinak 

deprivovaný může dostat do pozice, kdy si nebude vážit sám sebe, ani nebude zažívat respekt 

od druhých lidí. Za účelem sledování etických aspektů je proto třeba zdůraznit princip lidské 

důstojnosti, který vychází z pojmu osoby člověka jako základní kategorie personalistické 

filozofie (Ondok, 1999, s. 51). Podle tohoto principu jsou lidé posuzováni jako rovnocenné 

bytosti s důrazem na to, že každý člověk v lidském společenství má svůj prostor. Důstojnost 

neukazuje na lokalitu či úroveň bydlení, vzdělání, zaměstnání, oblékání, míru zadluženosti 

či formu dovolené na zotavenou. Představuje etický princip, který je člověku vlastní 

od okamžiku narození až do smrti, bez ohledu na to, zda je ve společnosti člověk úspěšný 

či neúspěšný, zda má určitý sociální status. Také Charta lidských práv z roku 1948 či Listina 

základních práv a svobod jsou potvrzením této skutečnosti, když čteme v hlavě první, článku 

3: „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, 

víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, 

příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení (Portál 

veřejné zprávy, 2015b).“ 

 Zamyslíme se nyní nad důvody, které vedou v běžném životě k tomu, že právě chudí, 

nezaměstnaní či jinak sociálně vyloučení i přes eticky podstatný respekt k lidské důstojnosti 

nezažívají ve společnosti vždy spokojenost a nejsou přijímáni majoritou. Jejich problematika je 

velmi široká, a tak aspekt důstojnosti zdá se okrajovým, rozhodně asi ne zásadním důvodem 
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pro to, abychom přehodnotili postoje k chudým. Příkladem posuzování morálního jednání je 

v rámci empiristické etiky např. hédonismus. Hédonismus je názor, že lidské jednání je 

motivováno snahou získat slast a vyhnout se strasti (Anzenbacher, 1994, s. 23). Etika je vlastně 

v tomto hédonistickém smyslu umění žít a zažívat radost, spokojenost. Morálně dobré je to, 

co přináší radost, prospěch. Hédonismus, jak z textu výše plyne, odmítá strast a na tomto 

základě může být silně egoistický, i když jednou z forem hédonismu je i sociální, který sleduje 

prospěch, radost pro co největší skupinu lidí. Jsou tedy naše postoje altruistické a pomoc 

druhým nám působí radost (sociální hédonismus), nebo reagujeme negativně na toho, kdo je 

sociálně neúspěšný, pak je nám lhostejné jeho blaho, radost, spokojenost?11Společnost je citlivá 

na nespravedlnost. Vidíme, jak se zvedají různé vlny solidarity jako reakce na různé případy 

nespravedlnosti sociálního systému prezentované v médiích. Lidi jsou schopni nashromáždit 

velké finanční částky, vidí-li nemocné dítě, pro něhož se nenašly prostředky na léčbu ze státních 

fondů. Je však možné, že se jedná právě o sociální hédonismus, že cílem naší soudržnosti by 

mohl být prospěch druhého, že dáváme jako společnost šanci tam, kde končí naděje na pomoc 

státu. Je však i možné, že morální rozhodování je v pozadí a vystupuje do popředí nutnost 

poukázat na nedostatky v sociálním systému, volání po spravedlnosti. 

 Ukážeme ještě jeden významný směr etiky, a sice utilitarismus. Vychází z latinského 

„utile“, což je užitečný, v mnohém se přibližuje hédonismu. Kritériem mravního posuzování je 

zde užitek. Čili dobré a prospěšné jednání je to, které je užitečné. Zaměříme se na sociální 

princip utilitarismu. Sociální princip zahrnuje především sociální prospěšnost, která 

se interpretuje například kvantitativně.  Máme na mysli výpočet sociálního produktu, jako sumy 

vyrobeného zboží a služeb v národním hospodářství, a nejzásadnější je zde argument, že zboží 

a služby uspokojují potřeby lidí a potud mají charakter prospěšnosti. Můžeme i určit průměrný 

požitek jako sociální produkt na hlavu (Anzenbacher, 1994, s. 33). Nelze však vyhodnotit 

spravedlivé rozdělení tohoto produktu. Někomu bude přiděleno mnoho, jinému nic. Cíl lidské 

morálky podle tohoto principu je však bezprostřední užitek, vyhnout se strádání. 

 Jsou situace, kdy jedinec je silně omezen ve smyslu společenského zapojení, je závislý 

na pomoci druhých, není zapojen na trhu práce a nemůže tak poměřovat svoje schopnosti. 

Můžeme pak odvodit, že nepřináší společnosti užitek? Máme tady na mysli případy chronické 

nezaměstnanosti v určité lokalitě, příslušníky jiného etnika či společenské skupiny, kteří žijí 

izolovaně, a výsledkem takových podmínek může být právě chudoba. Prvotní citát nás vyzývá 

k nutnosti pomoci, utilitarismus sociální by nám taktéž diktoval zásadu prospět druhému, 

utilitarismus egoistický by naznačil zábrany k pomoci. 

 Důležité závěry, které jsme v rámci etického rozboru učinili, jsou, že každý člověk má svoji 

důstojnost. To je etická hodnota, která je nejvíce zkoumána a prověřována v praxi. 

Nejvýznamnější filozofický směr 20. století (existencionalismus) vychází ze skutečnosti naší 

existence, která je v tomto světě ohraničena konečností. To, že si uvědomujeme konečnost 

našeho bytí, by nás mělo přimět k naplnění života smyslem. Pravda, smysl může být obsažen 

právě v pomoci druhým, nicméně velmi často v jiné činnosti, které přikládáme smysl a která 

                                                 
 
11 Pro srovnání uveďme Marešovo rozdělení skupin chudých na undeserving poverty a deserving poverty (Mareš, 
1999, s. 68–69). 
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nám pomáhá nemyslet na konečnost, zbavuje nás úzkosti. Když Anzenbacher zmiňuje Davida 

Huma, tak zdůrazňuje koncepci tzv. extenzivní sympatie jako základu mravního citu. Sympatii 

chápe jako vciťování do afektu druhých lidí, které působí jako komunikativní zprostředkování 

afektu. Poznáváme tak názory a pocity druhých (Anzenbacher, 1994, s. 27). Co se týká 

obecného cíle morálky, tak řada filozofů jej charakterizuje jako obecnou prospěšnost. Z pohledu 

tohoto filozofa máme důvody, proč altruistické postoje aplikovat. Reflektujeme lidi sociálně 

znevýhodněné, či chudé a není nám lhostejna jejich bída, jde nám i o jejich prospěch a navíc 

jsou to také lidé s jejich důstojností. Rozhodování člověka se má řídit etickými principy, v prvé 

řadě principem důstojnosti. Nahlédli jsme do některých koncepcí etiky (hédonismus, 

utilitarismus). Máme právo se však domnívat, že v praxi dochází ke kolizi v naplňování tohoto 

zásadního požadavku ve vztahu k některým skupinám chudých. Je více uplatňován v medicíně, 

týká se euthanasie, interrupce, umělého oplodnění, experimentování s člověkem, transplantací. 

Přesto by měl být podle etiky obecnou výzvou a klíčovým důvodem pro naše jednání 

a rozhodování. 

 Praxe skutečně ukazuje (a různé studie dokládají), že společnost je v otázce sociální pomoci 

druhým rozdělena. Již jsme uvedli, že pomoc se nabízí zejména tam, kde člověk si za svůj status 

chudoby více méně nemůže (např. skupina handicapovaných), v širším smyslu má tato skupina 

sympatie společnosti a společnost ukazuje, že si jejich problémy klade za své a nabízí solidaritu. 

Porozumění druhé skupině, kterou Mareš nazývá deserving, však vázne. Předpokladem pomoci 

by měl být aspekt vlastního přičinění ke změně bezvýchodného stavu (Anzenbacher, 

1994, s. 29–30). Shrneme-li všechny argumentace, tak můžeme říci, že etické diskuse nás 

vybízejí zaujmout odpovědnost. Zůstává otázkou, jaká východiska etiky aplikovat na konkrétní 

situace. Celá etická problematika chudoby je velmi citlivá a můžeme ji lépe porozumět v širším 

kontextu sociologickém i psychologickém, nicméně obecná výzva k pomoci je objasněna 

již v prvních větách této kapitoly – „nedopusť, aby potřebný chřadl“. Závěrem je třeba 

zdůraznit, že existují různé typy etiky. Jedním z nich je etika sociální a „ta zkoumá povinnosti 

jedince, které se ukládají člověku, pokud má plnit dílčí funkci v nějakém celku vytvořeném 

pro obecné blaho (Anzenbacher, 1991, s. 251–252)“. Z definice vyplývají i hlavní cíle sociální 

etiky, ty představují povinnost angažovat se pro společné dobro a sociální spravedlnost 

(Anzenbacher, 1991, s. 252).  
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Kapitola 5 

5 Data a metodologie 

5.1 Výběrové šet ření Životní podmínky 2014 

Práce vychází z datového souboru, který obsahuje data z ČSÚ (šetření Životní podmínky), 

Eurostatu (European Union-Statistics on Income and Living Conditions), MPSV.  

 Od roku 2005 v České republice probíhá každoročně pod záštitou Českého statistického 

úřadu šetření (na základě Nařízení EC 1177/2003 a navazujících prováděcích nařízení Evropské 

komise) s názvem Životní podmínky (v souladu s výše uvedeným nařízením, se zákonem 

č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů a při respektování zákona 

č. 101/2000 Sb. o ochraně individuálních dat) pod záštitou evropského šetření EU-SILC 

(European union-Statistics on Income and Living Conditions). Tohoto šetření se zúčastňují státy 

Evropské unie, dále Island, Norsko, Švýcarsko a skupina kandidátských zemí Evropské unie. 

Hlavní šetřenou jednotkou je domácnost. Zajímají nás hlavně její životní podmínky, její příjmy 

i sociální situace. Jednotlivci žijící v jednotlivých domácnostech jsou také objektem zkoumání. 

U jednotlivých domácností se zjišťují údaje o počtu členů, věku, rodinném stavu, ale i 

ekonomické aktivitě a příjmech jednotlivých členů domácnosti. Nevynecháváme ani otázky, 

týkající se oblasti životních podmínek (bydlení, účast na trhu práce, materiální deprivace, 

sociální vyloučení). V roce 2014 byl ještě přidán k tomuto šetření tematický modul, který 

zkoumal domácnosti, kde žijí děti mladší 16 let. Soustředil se hlavně na materiální deprivaci a 

sociální podmínky v domácnosti těchto dětí (ČSÚ, 2014a, s. 1).  

 V celé práci jsou převážně užívána data za domácnosti, ale i za jednotlivce, z šetření Životní 

podmínky 2014, které proběhlo na jaře roku 2014. Avšak data za peněžní a naturální příjmy, 

pracovní aktivitu12 a ekonomickou aktivitu jsou zjišťována za celý předchozí minulý kalendářní 

rok, tj. za rok 2013. Ostatní data (subjektivní otázky ohledně bydlení a finanční situace 

domácností13, otázky v modulu, náklady na bydlení14, demografické údaje, údaje o bydlení 

a o současné finanční situaci domácností) byla zjišťována v době šetření. Při zpracování vývoje 

                                                 
 
12 U pracovní aktivity se zjišťovala hlavní pracovní činnost a doba v ní strávená, dále pak postavení v zaměstnání, 
odvětví činnosti, druh zaměstnání-profese, ale i souběžná činnost (další pracovní činnosti, studium), pobírání 
starobního, invalidního důchodu, rodičovského příspěvku (ČSÚ, 2015a, s. 7).   
13 Ale subjektivní názory, týkající se plateb za bydlení, splátek, půjček či otázka ohledně zdravotního stavu byly 
zjišťovány za rok 2013 (ČSÚ, 2015a, s. 7). 
14 Avšak výdaje na odvoz odpadků, paliva, běžnou údržbu, pojištění a ostatní nepravidelná vydání se prošetřovaly 
v roce 2013 (ČSÚ, 2015a, s. 7). 
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míry ohrožení příjmovou chudobou byla použita data od roku 2005 do roku 2014 (ČSÚ, 

2015a, s. 7). 

 Data pro evropské srovnání jsou využívána z celoevropského šetření EU-SILC („European 

Union-Statistics on Income and Living Conditions“) za rok 2014. Tato data byla využita 

pro ukazatele koeficientu příjmové nerovnosti, Giniho koeficientu, relativního propadu příjmu 

a míry materiální deprivace.   

5.2 Organizace šet ření 

Šetření proběhlo ve všech krajích České republiky a byl kladen zřetel na územní velikost 

jednotlivých krajů. Uskutečnilo se tzv. náhodné dvoustupňové šetření pro každý kraj. V prvním 

stupni byly náhodně vyhledány a vybrány sčítací obvody. Jako podklad byl využit Registr 

sčítacích obvodů, ve druhém stupni pak bylo vybráno 10 bytů na základě vybraných sčítacích 

obvodů. Byt se tedy stává výběrovou jednotkou. Hospodařící domácnosti, v nichž obvykle bydlí 

jedinci ve vybraném bytě, jsou pak jednotkami zjišťování. (ČSÚ, 2015a, s. 1).  

 Šetření proběhlo v několika vlnách. V 1. vlně se vyšetřovaly všechny hospodařící 

domácnosti a jejich členové ve vybraném bytě v místě obvyklého (jediného, hlavního) 

bydliště15. V dalších vlnách (ve 2. až 4. vlně) se pracovalo již pouze s osobami, které byly 

vyšetřeny v 1. vlně. Bylo využito dvou metod zjišťování údajů u respondentů, a to metoda PAPI 

(tzv. papírové dotazníky, Pen and Paper Interviewing) a CAPI (tzv. využití elektronických 

dotazníků, Computer Assisted Personal Interviewing). Šetření proběhlo od 22. 2. do 27. 4., pro 

CAPI šetření až do 11. 5. 2014. Formou šetření byl rozhovor, který vedl předem speciálně 

vyškolený tazatel. Ten zapisoval rozhovory do předepsaných protokolů (do elektronických 

dotazníků) (ČSÚ, 2015a, s. 1–2).  

 Dotazník A (příloha 8) obsahoval údaje za byt (seznam obvykle bydlících osob v daném 

bytě a jejich demografické údaje, údaje o společném hospodaření osob bydlících v bytě, jejich 

vztah k uživateli bytu a k osobě v čele hospodařící domácnosti). Dotazník B (příloha 9) 

zahrnoval hospodařící domácnosti (otázky se týkaly bydlení, vybavení domácnosti, finanční 

situace, spotřeby produkce z vlastního hospodaření nebo podniku, transfery mezi domácnostmi, 

sociální dávky, příjmy z pronájmu, daně z nemovitostí, péče o děti do 12 let). Dotazník BM 

(příloha 10) pojímal otázky týkající se sociální a materiální situace dětí od 1 roku do 15 let, 

žijících ve vybraných hospodařících domácnostech16. Dotazník C (příloha 11) zjišťoval 

odpovědi na otázky týkající se jednotlivých osob, které ke konci roku 2013 dovršily věku 

16 a více let (zajímala nás jejich pracovní aktivita, příjmy, penzijní připojištění, biografické 

                                                 
 
15Obvyklé bydliště je pokládáno za místo, jež je pro danou osobu hlavním bydlištěm a v něm se také daná osoba 
zdržuje a nezáleží na druhu pobytu (trvalý, dlouhodobý, přechodný nebo nehlášený). Místo obvyklého pobytu osoby 
je místo, v němž osoba tráví většinu svého každodenního odpočinku (ČSÚ, 2014c, s. 8).  
16Každý rok jsou témata těchto speciálních dotazníků tzv. modulů různá. V roce 2005 byl modul s tématem 
Mezigeneračního přenosu a znevýhodnění, v roce 2006 – Sociální participace, v roce 2007 – Bydlení, v roce 2008 – 
Zadluženost domácností, v roce 2009 – Materiální deprivace, v roce 2010 – Sdílení finančních prostředků 
v domácnosti a rozhodování o nakládání s nimi, v roce 2011 – Mezigenerační přenos chudoby a znevýhodnění, v roce 
2012 – Bydlení, v roce 2013 – Životní pohoda, v roce 2014 – Materiální deprivace, v roce 2015 – Sociální a kulturní 
participace, v roce 2016 – Přístup ke službám (Eurostat, 2012). 
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informace (země narození, státní příslušnost), sebehodnocení zdravotního stavu a návštěva 

lékařů, sociální a materiální podmínky na základě modulových otázek). Odbory terénních 

zjišťování (OTZ) v krajích následně měly za úkol převzít vyplněné papírové dotazníky 

od tazatelů, podívat se předběžně, zda byly dotazníky vyplněné a zda jsou identifikační údaje 

správně vyplněné. Také dekódování dotazníků (např. slovně zapsané zaměstnání, odvětví 

činnosti) bylo povinností OTZ. Po takto důkladném zpracování předalo OTZ dotazníky 

k dalšímu zpracování ČSÚ, kde došlo k přehrání a kontrole elektronických dotazníků (ČSÚ, 

2015a, s. 2–3). 

5.3 Přepočet dat 

Na základě metodiky Eurostatu se přepočítávají data na celou populaci pomocí 

tzv. integrovaných vah. To znamená, že můžeme vytvořit souběžně výstupy za hospodařící 

domácnost i za jednotlivce.  

Pro výpočty byly vybrány následující opory výběru:  

a) počet trvale obydlených bytů podle kraje a druhu domu (rodinné nebo ostatní 

domy), využito bylo SLDB 2011 i bytová výstavba 

b) počet osob bydlících v bytě na základě: 

• ekonomického postavení podle krajů – počet důchodců17 (odvozených 

z MPSV, ČSSZ), počet nezaměstnaných (z MPSV, VŠPS), počet 

samostatně činných osob (z VŠPS, ČSSZ), počet dětí do 15 let včetně 

(z demografické statistiky)  

• věkových skupin (do 15, 16–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65–74, 75 

a více let) a pohlaví (muži, ženy), údaje jsou získány z demografické 

statistiky  

• velikosti obcí v rámci celé ČR (dovozené za stavu obyvatelstva v obcích 

podle správní organizace z údajů demografické statistiky). 

 

(ČSÚ, 2015a, s. 5) 

 Jelikož šetření probíhalo v soukromých domácnostech, tak bylo potřeba na úrovni ČR 

od všech demografických údajů odečíst odhady osob v kolektivních domácnostech 

(např. domovy důchodců, nápravné zařízení pro mladistvé, ústavy sociální péče, další zařízení – 

ubytovny, svobodárny). Tyto odhady osob v kolektivních domácnostech jsou úkolem statistik 

sociálního zabezpečení. Počty vězňů (údaje statistiky Ministerstva spravedlnosti) a odhad počtu 

přistěhovalých jedinců, kteří nežili v bytech, musely být taktéž odečteny (ČSÚ, 2015a, s. 5–6).  

 Výběrovou jednotkou byl byt, a proto přepočtové koeficienty sloužily k sestrojení 

pro bytové domácnosti. Poté byly přidruženy ke všem osobám i hospodařícím domácnostem 

v každé bytové domácnosti. Díky tomuto přepočtu se eliminuje počet tzv. non-response, tedy 

zkreslení vytvořené z rozdílného složení domácností, které nebyly prozkoumány. Další 

                                                 
 
17 Odečteni byli důchodci žijící v ústavních zařízeních a žijících mimo byty a zařízení (ČSÚ, 2015a, s. 5).   
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zkreslení v šetření se objevilo hlavně u kvantitativních údajů (např. peněžní příjmy, náklady 

na bydlení), které se zjišťovaly přímým dotazem. Respondenti měli tendenci k podhodnocování, 

nadhodnocování nebo vůbec neodpovědět (tzv. částečná non-response). Pokud jeden člen 

z domácnosti vůbec neodpověděl, např. na otázku ohledně příjmu (v roce 2014 bylo 

zaznamenáno deset případů), tak byla náhodně vybrána jiná osoba z domácnosti se stejnými 

charakteristikami jako osoba, jež na tuto odpověď neodpověděla (tzv. hot-deck metoda) (ČSÚ, 

2015a, s. 6).  

 Na rozdíl od Sčítání lidu, domů a bytů je šetření Životní podmínky nepovinné a nepodléhá 

žádnému zákonu. Můžeme nejspíše uzavřít tím, že u lidí panují v případě těchto šetření různé 

obavy, z nichž lze uvést následující: zneužití získaných údajů, vpuštění cizí osoby do bytu, 

zásah do soukromí (ČSÚ, 2015a, s. 4). I přesto se šetření v roce 2014 zúčastnilo 

8053 domácností.   

 Data ze šetření Životní podmínky jsou reprezentativní, v časové řadě konzistentní 

a porovnatelné (z hlediska sociální a ekonomické situace domácností) s ostatními evropskými 

zeměmi, a to díky jednotné metodice.  

5.4 Peněžní příjmy a ukazatele chudoby použité v šet ření 

V šetření životní podmínky 2014 byly příjmy respondentů zjišťovány přímým dotazem18. 

Citlivé otázky ohledně příjmů můžou znamenat pro respondenta jistý zásah do soukromí, 

a proto se setkáváme s případy odmítnutí odpovědi. Jelikož příjmy v šetření Životní podmínky 

se prošetřují za celý minulý kalendářní rok (v našem případě šetření Životní podmínky 2014 

proběhly na jaře roku 2014, ale údaje za příjmy byly zjišťovány za kalendářní rok 2013), může 

se stát, že respondent si tyto údaje bude těžko vybavovat, respektive jejich přesnou výši. Z toho 

vyplývá, že jsou tyto údaje často podhodnocené či nadhodnocené (ČSÚ, 2015a, s. 6).  

 Příjmy se zjišťují u domácnosti jako celku nebo u jednotlivých osob starších 16. let. 

U domácností jako celku byly zjišťovány měsíčně vyplácené dávky státní sociální podpory, 

dávky pomoci v hmotné nouzi, jednorázové vyplácené porodné a pohřebné, příjmy z pronájmů 

nemovitostí a movitých věcí, které nebyly podnikatelskou činností (ČSÚ, 2015a, s. 10). 

 U jednotlivých osob starších 16 let nás zajímaly příjmy z hlavního a vedlejšího pracovního 

poměru a další příjmy, které s nimi souvisely (odměny, podíly, příplatky), příjmy z dohod, 

příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, dávky nemocenského a důchodového 

pojištění, podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky (rodičovský příspěvek, příspěvek na péči, 

jednorázové a opakované dávky pro zdravotně postižené), ostatní příjmy z kapitálového 

majetku, prodeje přebytků z vlastní samovýroby, různých druhů pojištění apod. (ČSÚ, 

2015a, s. 10). 

 U jednotlivců byly také zjišťovány informace o položkách, které byly nezbytné pro výpočet 

daňového základu, a to o nezdanitelných částkách a odečitatelných položkách. Tyto položky 

byly důležité pro konstrukci ukazatelů čistého a hrubého příjmu, jež jsou mezinárodně 

srovnatelné. 
                                                 
 
18U některých evropských zemí lze získat údaje o příjmech z administrativních zdrojů. 
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 Čistý peněžní příjem domácnosti19 se stal hlavním národním ukazatelem a odráží dílčí čisté 

příjmy za osobu a za domácnost. Po odečtení srážek za povinné pojištění (zdravotní, sociální) 

a daní z příjmů fyzických osob získáme celkový peněžní příjem domácností, tj. čistý peněžní 

příjem domácnosti. Je složen z příjmů z pracovní činnosti (z příjmů ze zaměstnání a podnikání), 

ze sociálních příjmů, které stát proplácí prostřednictvím obecních úřadů a úřadů práce, 

z kapitálového příjmu20 vlastnictví a majetku a z dalších jednorázových příjmů (ČSÚ, 

2015a, s. 11). 

 Pro mezinárodní srovnání na základě metodiky Eurostatu byl zkonstruován tzv. disponibilní 

příjem domácnosti21. Je určen pro výpočet ukazatelů (indikátorů) hodnotící míru chudoby. 

Disponibilní příjem získáme, odečteme-li od čistého peněžního příjmu daň z nemovitosti, 

jednorázově přijaté peněžní transfery a pravidelně vydávané peněžní transfery mezi 

domácnostmi a přičteme-li jednorázově vydané peněžní transfery a vyčíslené naturální požitky 

od zaměstnavatele v podobě vozidla (osoba ho mohla využít i k soukromým účelům) (ČSÚ, 

2015a, s. 11). 

 Ekvivalizovaný příjem domácnosti22, který se vypočítá jako podíl disponibilního příjmu 

domácnosti a počtu jejich spotřebních jednotek, je konstruován na základě metodiky Eurostatu 

pro mezinárodní srovnání a slouží pro výpočet míry ohrožení chudobou. Ekvivalizovaný příjem 

se přiřadí všem členům v domácnosti (nebere se ohled na to, zda jde o dospělé nebo o děti), 

seřadí se vzestupně, určí se medián ekvivalizovaného příjmu23 a z něho se vypočítá hranice 

chudoby. Nejvíce používanou hranicí chudoby je 60 % mediánu ekvivalizovaného příjmu. 

V roce 2014 byla tato hranice pro jednočlennou domácnost určena částkou 9 901 Kč za měsíc 

(118 817 Kč za rok). Méně používané hranice chudoby jsou 40, 50 a 70 % mediánu 

ekvivalizovaného příjmu. Míra ohrožení příjmovou chudobou se pak definuje jako podíl osob, 

které mají nižší celkové příjmy, než je tato stanovená hranice (ČSÚ, 2015a, s. 15). 

                                                 
 
19Total (net) household income is a major national indicator and reflects the partial net income per person and per 
household. After deduction for compulsory insurance (health, social) and taxes on income of individuals weget 
the total money income of households, ie. net household income (Eurostat, 2014a, s. 10). 
20Mezi kapitálové příjmy podle zákona č. 586/1992 Sb. § 8 o příjmech z kapitálového majetku řadíme příjmy, které 
lze získat z různých druhů investic jako jsou: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové 
společnosti, na společnosti s ručením omezeným a komanditní společnosti,  podíly na zisku z členství v družstvu, 
úroky a jiné výnosy z držby cenných papírů, podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, úroky, výhry 
a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, úroky z peněžních prostředků na vkladovém účtu, dávky penzijního 
připojištění se státním příspěvkem, dávky doplňkového penzijního spoření, úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů 
a půjček, úroky z prodlení, poplatek z prodlení, úroky z práva na dorovnání, úroky z vkladů na běžných účtech 
a mnohé další (Portál veřejné zprávy, 2015a). 
21„Household disposable income is established by summing up all monetary incomes received from any source 
by each member of the household (including income from work, investment and social benefits) plus income received 
at the household level and deducting taxes and social contribution spaid“ (Eurostat, 2014b). 
22 The equivalised disposable income „is the total income of a household, after tax and other deductions, that is 
available for spending or saving, divided by the number of household members converted into equalised adults; 
household members are equalised or made equivalent by weighting each according to their age, using the so-called 
modified OECD equivalence scale“ (Eurostat, 2014a, s. 119). 
23 Medián ekvivalizovaného příjmu představuje prostřední hodnotu, jež rozděluje osoby na dvě poloviny, ty první 
mají vyšší příjem, než je tato hodnota a ti druzí mají příjem nižší. 
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 Následující postup nám ukazuje, jak jsme získali spotřební jednotky24 za každou domácnost. 

Nejdříve jsme si museli převážit všechny členy domácnosti koeficienty, kde váha jednotlivých 

členů je podmíněna věkem a počtem členů v domácnosti. Při výpočtech míry ohrožení 

chudobou se využívá modifikovaná stupnice OECD, kdy první dospělé osobě v domácnosti 

přiřadíme váhu 1,0, osobám starších 13 let váhu 0,5 a dětem do 13 let včetně váhu 0,3. Příjem 

na spotřební jednotku vypočteme jako podíl čistého disponibilního příjmu (čistého příjmu, který 

má domácnost k dispozici) a počtu spotřebních jednotek. Jakmile vypočteme tento příjem, 

připojíme ho ke všem členům domácnosti (všechny osoby pak mají stejný příjem). Spotřební 

(ekvivalentní) jednotky jsou vyhovující zvláště pro to, že respektují velikost a demografické 

složení domácnosti (ČSÚ, 2015a, s. 8–9). 

 Míra ohrožení příjmovou chudobou25 se vyznačuje podílem osob v domácnostech, u kterých 

čistý měsíční příjem na spotřební jednotku EU je nižší než 60 % z hodnoty mediánu26, který byl 

vypočten z příjmů za úhrn domácnosti. V roce 2014 byla taková hranice příjmů pro 

jednočlennou domácnost určena částkou 118 817 Kč za rok (9901 Kč za měsíc). Jedná se tedy 

v České republice o 9–10 % všech osob bydlících v bytech. V tab. 1 jsou dále znázorněny 

hranice příjmů pro různé typy domácnosti. Struktura domácnosti se bere v úvahu při 

zhodnocování situace, zda se domácnost nachází pod nebo nad stanovenou hranicí příjmů 

(ČSÚ, 2015a, s. 15). 

Tabulka 1 – Hranice chudoby pro vybrané typy domácností ČR, 2014 

Domácnost jednotlivce 9 901 Kč

Dvě dospělé osoby 14 852 Kč

Rodič s dítětem do 13 let 12 872 Kč

Rodič s dvěma dětmi staršími 13 let 19 803 Kč

Partneři s dítětem do 13 let 17 823 Kč

Partneři se dvěma dětmi do 13 let 20 793 Kč

Partneři se třemi dětmi – jedním do 13 let, 
dvěma staršími 13 let 

27 724 Kč

Zdroj:  ČSÚ, 2014e, Životní podmínky 2014 

 V naší práci byla uvedena míra ohrožení příjmovou chudobou osob podle jednotlivých 

věkových kategorií, podle rodin s dětmi. Dále byla předložena i míra ohrožení chudobou 

od roku 2005 do roku 2014 a v neposlední řadě i ohrožení osob příjmovou chudobou před 

a po uskutečnění sociálních transferů. Rodiny s dětmi byly rozdělené do dvou kategorií. V první 

kategorii byly úplné rodiny (manželský nebo partnerský pár s jedním dítětem, se dvěma dětmi 

a se třemi a více dětmi), ve druhé kategorii se nacházely neúplné rodiny (jeden rodič s jedním 

dítětem a se dvěma a více dětmi). Podle jednotlivých osob ohrožených příjmovou chudobou 

                                                 
 
24 „When we calculating the risk of poverty, we use modified OECD scale, which attributes a weight of 1,0 to 
the first adult in the household, a weight of 0,5 to each subsequent member of the household aged 14 and over, 
and a weight of 0,3 to household members agend less than 14. There sulting figure is called equivalised disposable 
income and is attributed to each member of the household“ (Eurostat, 2014a, s. 119). 
25„The at risk of poverty rate is defined as the share of people with an equivalised disposable income that is below 
the at risk of poverty threshold, which is set at 60 % of the national median equivalised disposable income“ (Eurostat, 
2014a, s. 116). 
26 Prostřední hodnota, která rozděluje osoby na dvě stejně početné poloviny, tedy na ty, které mají vyšší příjem, než je 
tato hodnota, a na ty, jejichž příjem je nižší, než uvedená hodnota. 
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byly věkové kategorie rozděleny do skupin: do 18 let, 18–24 let, 25–49 let, 50–64 let a 65 a více 

let. Dále je zachycen vývoj míry ohrožení chudobou osob žijících v domácnostech. Vývoj 

postihuje období od počátku šetření Životní podmínky v České republice, tedy od roku 

2005 do roku 2014. 

 Prostředky státní sociální podpory můžeme zařadit mezi opatření, která snižují chudobu. 

Mezi takové patří v České republice sociální transfery, které zahrnují nejčastěji výplaty 

důchodového pojištění, ale i nemocenského pojištění, státní sociální podpory a ostatních 

sociálních dávek. V našem případě zkoumáme míru ohrožení osob (podle jednotlivých 

věkových skupin) příjmovou chudobou (viz výše) skupin před a po uskutečnění sociálních 

transferů. Zajímá nás, jaký podíl osob ohrožených chudobou před transfery překlene díky 

sociálním transferům hranici chudoby.  

 Sledovali jsme, jak vycházely s příjmy rodiny s dětmi27. Nejdříve byla vytvořena šestibodová 

škála (1 – s velkými obtížemi, 2 – s obtížemi, 3 – s menšími obtížemi, 4 – docela snadno, 5 – 

snadno, 6 – velmi snadno) a poté měl respondent na této škále rozhodnout, zda domácnost, ve 

které žije, vyjde se svým celkovým měsíčním příjmem. Za celkový měsíční příjem je považován 

čistý peněžní příjem všech členů domácnosti. Z tohoto příjmu se platí výdaje na domácnost, 

zejména pak výdaje na bydlení. Nejsou však zařazeny výdaje na provoz firmy nebo 

hospodářství. Pracovali jsme s takto upravenými škálami: 1–2 (s obtížemi), 3–4 (s menšími 

obtížemi, docela snadno), 5–6 (snadno). Nechybí ani zhodnocení, jak vycházely s příjmy 

domácnosti podle krajů ČR. 

 Současně bylo nutné zmapovat, jakou finanční zátěž představovaly v domácnostech náklady 

na bydlení (výdaje na odvoz odpadků, paliva, běžná údržba, pojištění a ostatní nepravidelná 

vydání, jež se v našem případě evidovaly za celý rok 2013) podle krajů v České republice. Byla 

vytvořena tříbodová škála, 1 – náklady na bydlení představovaly pro domácnost velkou zátěž, 

2 – náklady na bydlení představovaly pro domácnost určitou zátěž a 3 – žádnou zátěž, podle níž 

se domácnosti rozhodovaly.    

 I indikátor relativního propadu příjmů28 patří mezi ukazatele chudoby. Vyjadřuje rozdíl 

mezi mediánem příjmu osob29 pod hranicí chudoby a danou hranicí chudoby, vyjádřený 

v procentech z této hranice. Čím je hodnota tohoto indikátoru vyšší, tím se zvýší propad počet 

osob pod hranicí chudoby (ČSÚ, 2015a, s. 15). V naší práci je zachycen vývoj relativního 

propadu příjmů v ČR od roku 2009 do roku 2014, nechybí ani evropské srovnání.  

 Ukazatelem chudoby je koeficient příjmové nerovnosti K= S80/S2030, který vyjadřuje poměr 

objemu příjmů připadajících na 20 % osob s nejvyššími vyrovnanými příjmy ve společnosti 

                                                 
 
27S dětmi do 16 let. 
28 The relative median at risk of poverty gap „is calculated as the diference between the median equivalised 
disposable income of persons below the at risk of poverty threshold and the at risk of poverty threshold, expressed 
as a percentage of theat-risk-of-poverty threshold (cut off point: 60 % of national median equivalised disposable 
income)“ (Eurostat, 2014a, s. 125). 
29 Medián příjmu osob je prostřední hodnota, která rozděluje osoby na dvě poloviny, v té první mají osoby vyšší 
příjem a v té druhé nižší.  
30The income quintile share ratio (K=S80/S20 ratio) „is a measure of the inequality of income distribution. It is 
calculated as the ratio of total income received by the 20% of the population with the highest income (the top 
quintile) to that received by the 20% of the population with the lowest income (the bottom quintile)“ (Eurostat, 
2014a, s. 122). 
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(5. kvintil) k objemu příjmů připadajících na 20 % osob s nejnižšími vyrovnanými příjmy 

(1. kvintil) na spotřební jednotku EU. Čím je hodnota koeficientu vyšší, tím je vyšší 

i diferenciace příjmů (ČSÚ, 2015a, s. 15). Tento ukazatel byl využit pro evropské srovnání. 

� =	���/��� =
∑příjmů 	osob	v	5. kvintilu
∑příjmůosob	v	1. kvintilu

 

 

S��	součet příjmů připadajících na 20 % osob s nejvyššími vyrovnanými příjmy  

S��součet příjmů připadajících na 20 % osob s nejnižšími vyrovnanými příjmy 

(ČSÚ, 2015a, s. 15) 

 Dalším ukazatelem chudoby je Giniho koeficient31, který je definován vztahem mezi 

kumulativním podílem počtu osob a kumulativním podílem jejich příjmů. Nejdříve je však 

potřeba uspořádat vzestupně celý soubor osob podle výše příjmu na spotřební jednotku EU. 

Pokud by byla ve společnosti absolutní rovnost, byla by hodnota Giniho koeficientu rovná nule, 

naopak hodnota absolutní nerovnosti je rovná jedné. Giniho koeficient vyjadřuje poměr plochy 

mezi Lorenzovou křivkou32 a diagonálou jednotkového čtverce ku celkové ploše pod 

diagonálou. Osa x představuje kumulativní podíl počtu osob (od nejchudších k nejbohatším), 

osa y je kumulativní podíl jejich příjmů (Durdisová, 2005, s. 16). V naší práci byl Giniho 

koeficient použit pro evropské srovnání. 
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G  - Giniho koeficient 

x  - pozorované hodnoty 

n  -počet pozorovaných hodnot 

+̅ - střední hodnota 

(Statistical help, 2016) 

5.5 Chudoba 

K měření chudoby byla využita přirozená ekonomická jednotka – domácnost. Chudoba je 

měřena pomocí tzv. míry ohrožení příjmovou chudobou (at risk of poverty rate), která se opírá 

o ekvivalizovaný příjem a využívá se k měření relativní chudoby na evropské úrovni. Způsob 

výpočtu ekvivalizovaného příjmu jsme podrobně rozebrali již výše (podkapitola 5.4).  

                                                 
 
31 Gini coeficcient „is an income inequality indicator based on the cumulative share of equivalised income accounted 
for by the cumulative percentagec of the numbers of individuals. Its value ranges from 0 (complete equality) to 
100 (complete inequality)“(Eurostat, 2014a, s. 120).   
32Lorenzova křivka (příloha 1) je grafické znázornění kumulativní distribuční funkce rozdělení určité proměnné. Měří 
nerovnoměrnost nějakého zdroje. Například nerovnoměrnost v rozdělení důchodů (celkové množství peněz, které 
osoba nebo domácnost obdrží během daného časového období – obvykle roku) či bohatství v populaci nějakého 
celku. Křivka je vyjádřením vztahu mezi absolutní rovností, absolutní nerovností a skutečnou nerovností v rozdělení 
příjmů. Absolutní rovnost by nastala, kdyby všechny domácnosti dostávaly stejné důchody. V grafu se taková přímka 
nazývá přímkou dokonalé rovnosti (y=x) a její sklon je 45°. Absolutní nerovnost je vyjádřená vztahem, kdy jedna 
domácnost dostává celý důchod a ostatní nic. Skutečná nerovnost vychází ze statistik a je zobrazena skutečnou 
Lorenzovou křivkou (Brázdilová, 2015a, s. 39, Durdisová, 2005, s. 16). 
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 Tu skutečnost, zda se osoba v domácnosti může považovat za chudou či nikoli, si můžeme 

ukázat na demonstrativním příkladu paní X. Paní X je matka samoživitelka a vychovává 

devítiletou dceru, bydlí v obci velikosti 2 000–4 999 obyvatel. Jako prodavačka v supermarketu 

si vydělává 10 100 Kč/měsíc (hrubá měsíčná mzda). Dostává ještě každý měsíc přídavek na dítě 

v hodnotě 610 Kč/měsíc. Jelikož její náklady na bydlení (5000 Kč/měsíc) přesahují 30 % příjmů 

rodiny, obdrží každý měsíc 2613 Kč v podobě příspěvků na bydlení. Příspěvky na bydlení 

se paní Aleně nezapočítávají do celkového osobního příjmu, nýbrž do příjmů domácnosti 

jednotlivce. Abychom získali čistý plat, odečteme od hrubého měsíčního platu zdravotní 

a sociální pojištění a také daně z příjmu, v našem případě nám zůstane částka 8 790 Kč za 

měsíc. Pro získání čistého peněžního příjmu domácnosti přičteme k čistému platu přídavky na 

dítě a příspěvek na bydlení a vyjde nám částka 12 013 Kč za měsíc. Dále domácnosti přiřadíme 

ekvivalentní jednotky, v našem případě váha 1,0 (dospělá osoba) a 0,3 (dítě do 13 let včetně). 

Následně vydělíme disponibilní příjem součtem ekvivalentních jednotek (1,3) a získáme 

ekvivalizovaný příjem 9241 Kč za měsíc (110 889 Kč za rok). Hranice chudoby podle 

ekvivalizovaného příjmu byla v roce 2014 stanovena na částku 9 901 Kč pro jednočlennou 

domácnost za měsíc. Naše jednočlenná domácnost se nachází pod touto stanovenou hranicí, 

tudíž můžeme říci, že osoby nacházející se v této domácnosti jsou ohroženy příjmovou 

chudobou.   

Hrubý plat: 11 000 Kč/měsíc, 132 200 Kč/rok (11 000*12=132 000 Kč) 

Přídavek na dítě33: 610 Kč/ měsíc, 7 320 Kč/rok (610*12=7320 Kč) 

Příspěvek na bydlení34: 2613 Kč/měsíc, 31 356 Kč/rok (2613*12=31 356 Kč) 

Sociální pojištění:  552,50 Kč/měsíc, 6 630 Kč/rok, (552,50*12=6 630 Kč) 

Zdravotní pojištění: 382,50 Kč/měsíc, 4 590 Kč/rok (382,50*12=4 590 Kč) 

Daně z příjmu: 1275 Kč/měsíc, 15 300 Kč/rok (1 275*12=15 300 Kč) 

Čistý plat: 11 000–1 275–382,50–552,50=8 790 Kč/měsíc, 105 480 Kč/rok (8 790*12=105480 

Kč) 

Čistý peněžní příjem domácnosti: 8 790+610+2613=12 013 Kč/měsíc, 144 156 Kč/rok 

(12 013*12=144 156 Kč) 

Disponibilní příjem domácnosti: 12 013 Kč/měsíc, 144 156 Kč/rok 

Ekvivalentní velikost domácnosti: 1,0+0,3=1,3 

Ekvivalizovaný příjem:12 013/1,3=9 241 Kč/měsíc, 110 889 Kč/rok (9 241*12=110 889 Kč)  

                                                 
 
33Přídavek na děti je základní dlouhodobou sociální dávkou a pomáhá rodinám s dětmi pokrýt náklady, jež jsou 
nezbytně nutné pro výchovu a výživu nezaopatřených dětí. Pro to, aby rodič dostal přídavek na dítě, musí být jeho 
příjem nižší než 2,4 násobek životního minima. Jak vysoký bude přídavek, závisí na věku dítěte. Tedy, na dítě 
do 6 let se dostává přídavek v hodnotě 500 Kč měsíčně, na dítě od 6 do 15 let 610 Kč a na dítě od 15 do 26 let 700 Kč 
(ČSÚ, 2014b, s. 45). 
34 Příspěvek na bydlení je určen pro nájemce nebo vlastníky domu nebo bytů, kterým 30 % příjmu (v Praze 35 %) 
nestačí na pokrytí nákladů na bydlení a pokud je oněch 30 % (v Praze 35 %) příjmu nižší než normativní náklady 
na bydlení. Nezáleží na tom, jak v jakém typu bydlení se osoba nachází (vlastní, družstevní, nájemní), ale je důležité, 
aby v tom bytě či domě, měly všechny osoby, jež se v něm nachází, trvalý pobyt (ČSÚ, 2014b, s. 46). 
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5.6 Materiální deprivace 

Materiální deprivace35 je definována jako „nedobrovolný hmotný nedostatek, respektive 

nevyhovující stav materiálních životních podmínek. Například nevyhovující bydlení nebo 

postrádání předmětu dlouhodobé spotřeby, které člověku způsobují nepříjemné pocity 

a v krajním případě ho vylučují na okraj společnosti“ (ČSÚ, 2014c, s. 24). Avšak A. Brandolini 

upozorňuje na to, že pokud některé osoby postrádají předměty dlouhodobé spotřeby nebo mají 

nevyhovující bydlení, nemusí se cítit materiálně deprivovanými. Záleží vždy na osobních 

preferencích a sociálních návycích. Brandolini dělí osoby na ty, které si určité věci nemohou 

dovolit z finančních důvodů a na ty, které je nechtějí, anebo je nepotřebují. Problém v ukazateli 

míry materiální deprivace spatřuje v tom, jak převést intuici do měření (Brandolini, 2008, s. 4). 

 Ukazatelem materiální deprivace je její míra, která je definována jako podíl osob, které 

si nemohou z finančních důvodů nebo z jiných důvodů (např. nechtějí nebo nepotřebují) dovolit 

čtyři a více položek z devíti určených. Mezi těchto devět určených položek se řadí:  

1. vybavenost domácnosti předměty dlouhodobé spotřeby: pračka 

2. barevná televize 

3. telefon 

4. automobil 

5. zaplacení neočekávaného výdaje36 (v roce 2014 byla tato částka 9600 Kč pro 

jednočlennou domácnost, o rok dříve 9400 Kč)  

6. zaplacení týdenní dovolené všem členům domácnosti 

7. dostatečné vytápění bytu 

8. požívat maso či jeho vegetariánské náhražky alespoň každý druhý den  

9. pravidelné placení plateb souvisejících s bydlením (nájem, energie, hypotéky, půjčky). 

(ČSÚ, 2015a, s. 15–16) 

 Z těchto 9 položek si domácnosti nejčastěji nemohou dovolit neočekávány výdaj 

(ze 42,3 %), dále pak týdenní dovolenou (z 37,8 %), jíst maso obden (13,6 %) a pořídit si 

auto (10,9 %). Naopak pořídit si pračku, telefon nebo barevnou televizi nepředstavuje 

pro domácnosti skoro žádnou překážku. Tyto položky si nemůže dovolit méně než 1 % 

domácností. Dostatečně vytápět byt si může dovolit 6,8 % domácností a problém s platbami má 

5,3 % domácností (Brázdilová, 2015b, s. 22–23).  

 Podrobně předkládáme míru materiální deprivace rodin s dětmi (úplných – manželský 

nebo partnerský pár s jedním dítětem, se dvěma dětmi a se třemi a více dětmi i neúplných – 

jeden rodič s jedním dítětem, se dvěma dětmi a se třemi a více dětmi). Je přidáno i evropské 

srovnání míry materiální deprivace.  

                                                 
 
35 „Material deprivation rate is defined as the percentage of the populationthat can not afford at least four 
of the above-mentioned items. These include: ability to meet unexpected expenses; ability to afford: a one-week 
annual holiday away from home; a meal with meat chicken, fish or vegetarián equivalent every second day; adequate 
heating of the dwelling; durable goods like a washing machine, colour television, telefone or car; ability to pay 
on time mortgage, rent, utility bills or other loan payments“ (Eurostat, 2014a, s. 39). 
36Tento výdaj se určuje jako 1/12 hranice míry chudoby za rok (v roce 2014 hranice příjmové chudoby byla 
118 817 Kč a 1/12 z této částky činila 9600 Kč). Ovšem ne v roce šetření (v našem případě rok 2014), ale o dva roky 
dříve (tedy rok 2012) (ČSÚ, 2014c. s. 24). 
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Z výzkumu sociálních a materiálních podmínek dětí do 16 let nám vyplynulo, že domácnosti 

si nemohou dovolit zaplatit (dětem do 16 let) následující položky:  

1. předměty nebo vybavení pro děti: některé nové oblečení, alespoň dva páry dobře 

padnoucích bot, knihy odpovídající věku, vybavení pro venkovní aktivity, hry a hračky 

2. stravování dětí: aspoň jednou denně čerstvé ovoce nebo zeleninu, maso, drůbež 

nebo ryby aspoň jednou denně 

3. činností dětí: pravidelné aktivity ve volném čase, oslavy zvláštních příležitostí, občasné 

zvaní kamarádů na návštěvu, účast na školních výletech, akcích. 

Byly vytvořeny tříbodové škály na tyto otázky: 1. ano, 2. ne, nemůže si dovolit, 3. ne, z jiného 

důvodu a poté měla domácnost na této škále rozhodnout, zda si mohou či nemohou dovolit 

dětem do 16 let, žijících v těchto domácnostech, zaplatit výše uvedené položky.  

5.7 Definice jednotek šet ření a jejich charakteristik 

Pro účely šetření se používají následující definice. 

Domácnost se definuje jako soubor osob, které spolu bydlí a jsou si navzájem příbuzní (ČSÚ, 

2004). 

 Hospodařící domácnost se opírá o prohlášení osob bydlících ve vybraném bytě, že spolu 

trvale žijí a společně hradí základní a provozní výdaje domácnosti. Za obvyklé bydliště se 

považuje místo, které je pro danou osobu hlavním bydlištěm a osoba se v něm zdržuje. Nebere 

se ohled na druh pobytu (trvalý, dlouhodobý, přechodný nebo nehlášený). Obecně lze obvyklé 

bydliště definovat jako místo, kde osoba tráví většinu svého každodenního odpočinku (ČSÚ, 

2014c, s. 8).  

 V úplné rodinné domácnosti žije manželský pár (respektive druh a družka), buďto s dítětem 

(dětmi) nebo bez dítěte (dětí). V neúplné rodinné domácnosti se nachází jeden rodič s alespoň 

jedním dítětem (ČSÚ, 2004).  

 Dále pak můžeme u úplných a neúplných rodinných domácností rozlišit čisté a smíšené 

rodiny. V čisté rodině nežije kromě rodičů či rodičů a jejich vyživovaných dětí žádná další 

osoba. Ve smíšené rodině se vyskytují buď rodiče, nebo rodiče a jejich vyživované děti s ještě 

nějakou další osobou (dítě rodičů, které ale není vyživované, nebo další příbuzné i nepříbuzné 

osoby) (ČSÚ, 2014c, s. 13).   

 Mezi další druhy domácnosti řadíme nerodinnou domácnost, kam patří dvě nebo více osob 

příbuzných i nepříbuzných, které netvoří rodinnou domácnost. Tyto osoby nejsou spojené 

manželstvím nebo partnerským svazkem ani vztahem rodič – dítě, např. bratr a sestra (ČSÚ, 

2015a, s. 9). Dále pak domácnosti jednotlivců ve vlastním bytě nebo podnájmu, tedy 

domácnosti buďto žen nebo mužů (ČSÚ, 2014c, s. 17).  

 Osoba v čele domácnosti je v úplných rodinách vždy muž, bez ohledu na jeho ekonomickou 

aktivitu nebo výši příjmu. U neúplných rodin, nerodinných domácností a v ostatních případech 

(např. u vícerodinných domácností) rozhodují právě tyto dvě kritéria, tedy ekonomická aktivita 

a výše příjmu. Díky stanovení osoby v čele domácnosti lze porovnávat domácnosti mezi sebou 

(ČSÚ, 2004).  
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 Mezi vyživované (nezaopatřené) děti můžeme zařadit děti do 25 let včetně, pokud 

se soustavně připravovaly na budoucí povolání (studovaly), i když měly vlastní příjem (sirotčí 

důchod, stipendium, sociální dávky, příjmy z krátkodobé pracovní činnosti). Patří sem i děti, 

které pro svůj duševní nebo tělesný stav nebyly schopny připravovat se na budoucí povolání 

nebo si zajistit vlastní obživu a dosud nepobíraly invalidní důchod (ČSÚ, 2015a, s. 8).  

Nejvyšší ukončené vzdělání:  

a) základní obsahuje základní vzdělání, včetně neukončeného 

b) střední odborné bez maturity zahrnuje učební obory a střední odborné vzdělání bez 

maturity 

c) úplné střední s maturitou pojímá úplné střední všeobecné vzdělání a úplné střední 

odborné vzdělání, vyučení s maturitou, pomaturitní studium  

d) vysokoškolské zahrnuje všechny programy vysokoškolského studia (bakalářského, 

magisterského, inženýrského, doktorandského), ale i vyšší odborné školy (ČSÚ, 2004) 

 Podle nejvyššího dosaženého vzdělání dále zahrnujeme buďto nižší nebo vyšší 

zaměstnance. Za nižší zaměstnané osoby jsou označeny osoby se základním nebo se středním 

vzděláním bez maturity (vyučení). Mezi vyšší zaměstnance řadíme osoby se středním vzděláním 

s maturitou nebo s vysokoškolským vzděláním (ČSÚ, 2015a, s. 10). 

 Je třeba si ještě vysvětlit pojmy ekonomické aktivity. Pracujícími osobami jsou ty, u kterých 

v roce 2013 převládala ekonomická aktivita, respektive osoby v běžném pracovním poměru 

členové produkčních družstev, osoby samostatně výdělečně činné a osoby pomáhající 

v rodinném podniku (za svou práci nedostávaly odměnu), studenti, kteří při studiu soustavně 

pracovali (v pracovním poměru nebo v podnikání), důchodci, osoby s rodičovským příspěvkem 

s pravidelnými příjmy ze závislé činnosti nebo podnikání. Řadí se sem i doba pobírání 

nemocenských dávek (nemoc, mateřská dovolená) (ČSÚ, 2015a, s. 8). 

 Mezi samostatně výdělečně činné řadíme osoby, jež podnikaly na základě živnostenského 

oprávnění nebo na základě zvláštních předpisů, účastníci společného podnikání na základě 

smlouvy (společnosti s ručením omezeným, obchodní společnosti), osoby vykonávající 

nezávislé povolání (lékaři, advokáti, daňoví poradci) a osoby pracující za honoráře (umělci, 

tlumočníci) (ČSÚ, 2015a, s. 8). Podle pravidelné pracovní činnosti rozlišujeme osoby 

zaměstnané nebo samostatně výdělečné činné buď na plný, nebo na částečný úvazek. Pokud 

osoba měla částečný úvazek, pracovala méně než 30 hodin týdně (ČSÚ, 2014b, s. 55). 

 Nepracující důchodci jsou definovány jako osoby pobírající jakýkoliv důchod (kromě 

sirotčího) nebo osoby v důchodovém věku, ale nebyl jim nárokován žádný druh důchodu 

a zároveň nepracovaly vůbec nebo jen omezeně (ČSÚ, 2015a, s. 8).  Nezaměstnané osoby 

se považují za osoby, které pracovat chtějí, avšak v průběhu roku nepracovaly ani nepodnikaly. 

Za osoby pobírající rodičovský příspěvek patří osoby, které celý den pečovaly alespoň o jedno 

dítě do 4 let (pokud bylo dítě dlouhodobě zdravotně postižené, tak osoba pobírala tento 

příspěvek do 7 let věku dítěte) a jejich hlavní zdroj příjmu byl právě tento příspěvek. 

Mezi ostatní ekonomicky neaktivní osoby se řadí osoby, které nepracují a ani práci nehledají 

a zdrojem jejich příjmu je majetek, úspory, výsluhový příspěvek nebo je živí jiná osoba (ČSÚ, 

2014c, s. 18). V práci se dále vyskytuji osoby, které pobírají invalidní důchod. Tento důchod 
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můžou osoby pobírat do 65 let věku, poté je převeden na starobní důchod. Podle procenta 

snížení pracovní aktivity je určen stupeň invalidity (tyto stupně jsou tři) (ČSÚ, 2014b, s. 70).   

5.8 Logistická regrese 

Pro hlubší analýzu byla zvolena metoda binární logistické regrese, protože data, která jsme měli 

k dispozici, byla kategorická (varianty proměnných obsahují různé kategorie určité proměnné). 

Logistická regrese je jednou z metod vícerozměrné matematické statistiky. Stěžejní úlohou je 

odhad pravděpodobnosti nějakého jevu (závislé, vysvětlované, predikované proměnné) podle 

skutečností, které již známe (nezávisle, vysvětlující, predikující proměnné) a které mohou mít 

vliv na výskyt jevu. Jev může buď nastat (nabývá hodnoty 1, P Y=1) nebo nenastat (nabývá 

hodnoty 0, P Y=0) a je modelován pomocí náhodné veličiny (Řeháková, 2000, s. 476, 

Řezanková, 2007, s. 164).  

 Pravděpodobnost výskytu jevu se nahrazuje výskytem šancí jevu. Minimální hodnota šance 

je 0 a maximální hodnota není pevně daná (∞). Šance je určena vzorcem: 

 

š.*/0	(2) =
P	(J)

P	(non	J)
 

P (J)  jev nastane 

P (non J) jev nenastane 

(Řeháková, 2000, s. 476–477) 

 Jelikož při výpočtech logistické regrese využíváme binární vysvětlovanou proměnnou 

(kategoriální) a ne spojitou, využíváme tzv. přirozený logaritmus šance nebo-li logit (logaritmus 

šance, že vysvětlovaná proměnná nabude sledované kategorie), který nabývá hodnot od -∞ do 

 +∞ (Řezanková, 2007, s. 164). I když je ta vysvětlovaná proměnná binární, logistická regrese 

s ní pracuje jako šance spojité proměnné, že jev nastane. Logit je zpátky převoditelný 

tzv. odlogaritmováním na šanci pomocí exponenciální funkce. Pravděpodobnost funkce, šance 

i logit vystihují to samé a jsou navzájem konvertibilní (Řeháková, 2000, s. 477).  

 Vysvětlující proměnné hrají klíčovou roli při konstrukci modelu, odhadu a interpretaci jeho 

parametrů (koeficientů β). Tyto koeficienty umožňují porovnat poměr šance výskytu rizika 

chudoby u jednotlivých kategorií proměnné s referenční kategorií. Přes poměr výskytu rizika 

chudoby u určitých kategorií vzhledem k referenční lze ještě porovnat poměr rizika šancí 

chudoby u různých kategorií určité proměnné mezi sebou. Vysvětlující proměnné jsou buď 

spojité jako je např. příjem, věk, počet let studia nebo kategorizované – nominální, ordinální 

(např. rodinný stav, pohlaví, ukončené vzdělání apod.). Pokud do logistické regrese vstupují 

nominální proměnné, tak je potřeba tuto jednu proměnnou s kategorií I nahradit novou 

kontrastní proměnnou I–1 (tzv. indikátorové proměnné), která je určitým způsobem v souladu 

s původní kategorií. I–1 indikátorových proměnných se shoduje s I–1 kategorií vysvětlující 

proměnné. Pokud pomineme nějakou kategorii, nazveme ji referenční a můžeme si ji vybrat 

(Řeháková, 2000, s. 477–478). Regresnímu koeficientu referenční kategorie přiřadíme hodnotu 
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0	(β�) a koeficienty u indikátorových proměnných	(β7	) jsou posuzovány ve vztahu k této 

referenční kategorii a slouží k vystižení efektu vysvětlující proměnné (Řeháková, 2000, s. 480).  

 Logistická regrese vychází ze zobecnělého lineárního modelu. V lineárním modelu se 

pomocí lineární transformace vysvětlujících proměnných, vyjadřuje logit (viz výše). Pokud 

máme k  vysvětlujících kategoriálních proměnných X(,X�…X7vycházíme ze vzorce (Řezanková, 

2007, s. 164): 

:*
	π

1 − π
= β� + β(	X( + β�	X�=⋯β7	X7 

?�,?(…..?A  -regresní parametry  

B(B�…BA -vysvětlující proměnné 
	π

1−π
   -šance, že vysvětlovaná proměnná nabude sledované kategorie 

π	(x) =
eCD=CE	FECG	FGH⋯CI	FI

1 +	eCD=CE	FECG	FGH⋯CI	FI
=

1

1 +	e'(CD=CE	FECG	FGH⋯CI	FI)
 

 

eCI	  -kolikrát se zvětší šance, že vysvětlovaná proměnná nabude hodnoty 1, pokud dojde ke 

změně vysvětlující proměnné z referenční na k-tou kategorii, v našem případě je 

označení hodnoty této proměnné '1'(tj. být chudý pokud jde o modely zaměřené na 

chudobu nebo být materiálně deprivovaný v modelech, kde vysvětlovaná proměnné je 

materiální deprivace) 

(Řezanková, 2007, s. 168).  

 

tento vztah můžeme přepsat na: 

π	(x)
1 − π	(x)

= e(CD=CE	FECG	FGH⋯CI	FI) 

 

π	(x)  -je pravděpodobnost výskytu jevu, tj. být chudý v modelech zaměřených na chudobu 

nebo být materiálně deprivovaný v modelech, kde vysvětlovaná proměnná je materiální deprivace 

 Pro zkoumání determinantů chudoby a materiální deprivace byla využita metoda binární 

logistické regrese. Na základě této metody bylo vytvořeno 8 modelů (tab. 2)a bylo pracováno 

s domácnostmi, jakožto přirozenými ekonomickými jednotkami. U prvního (tab. 9), druhého 

(tab. 10), pátého (tab. 14) a šestého (tab. 15) modelu byla nejprve vytvořena binární proměnná 

pro hranici chudoby (60 % mediánu ekvivalizovaného příjmu) a na základě této hranice byly 

domácnosti roztříděny na ty, co jsou pod touto hranicí (označení 1 – jsou chudé) a na ty, co jsou 

nad ní (označení 0 – nejsou chudé). Ve třetím (tab. 11), čtvrtém (tab. 12), sedmém (tab. 17) a 

osmém (tab. 18) modelu byla vysvětlovanou binární proměnnou materiální deprivace, kde jsme 

využili definice Eurostatu, kdy osoby v domácnosti se stávají materiálně deprivovanými, pokud 

si nemůžou dovolit 4 z 9 vyjmenovaných položek (nemůžou si dovolit – pračku, barevnou 

televizi, telefon, auto, dovolenou, maso obden, dostatečné vytápění bytu, zaplacení 

neočekávaného výdeje – 9 600 Kč a mají problém s placením – nájemného, pravidelných 

plateb, hypoték, ostatních půjček). Pokud byla označena možnost chybějících čtyř a více 

položek z devíti, byla domácnost materiálně deprivovaná (označení 1) a pokud domácnosti 
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chyběly 3 a méně položek z devíti, pak tato domácnost materiálně deprivovaná nebyla 

(označení 0). Parametry vysvětlujících proměnných – koeficienty β byly v prvním, třetím, 

pátém a v sedmém modelu porovnávány poměrem šancí výskytu rizika chudoby u jednotlivých 

kategoriálních proměnných s referenční skupinou. Ve druhém, čtvrtém, šestém a osmém 

modelu byly porovnány šance stát se chudým mezi všemi kategoriemi navzájem v rámci dané 

proměnné. První čtyři modely byly založeny na datech, která byla vážena na celou populaci, 

zatímco u druhých čtyř modelů nebyla data ve vážené podobě.  

Tabulka 2 – Modely logistické regrese 

Název modelu 
Vysvětlovaná 

binární proměnná 
Parametry vysvětlujících 

proměnných – koeficienty β 
Typ dat 

Model 1 (tab. 9) 
chudoba (na základě 
ekvivalizovaného 
příjmu) 

porovnání poměru šancí výskytu rizika u 
jednotlivých kategoriálních proměnných 
s referenční skupinou 

vážená data 

Model 2 (tab. 10) 
chudoba (na základě 
ekvivalizovaného 
příjmu) 

porovnání poměru šancí výskytu rizika 
mezi všemi kategoriemi navzájem v rámci 
dané proměnné 

vážená data 

Model 3 (tab. 11) materiální deprivace 
porovnání poměru šancí výskytu rizika u 
jednotlivých kategoriálních proměnných 
s referenční skupinou 

vážená data 

Model 4 (tab. 12) materiální deprivace 
porovnání poměru šancí výskytu rizika 
mezi všemi kategoriemi navzájem v rámci 
dané proměnné 

vážená data 

Model 5 (tab. 14) 
chudoba (na základě 
ekvivalizovaného 
příjmu) 

porovnání poměru šancí výskytu rizika u 
jednotlivých kategoriálních proměnných 
s referenční skupinou 

nevážená data 

Model 6 (tab. 15) 
chudoba (na základě 
ekvivalizovaného 
příjmu) 

porovnání poměru šancí výskytu rizika 
mezi všemi kategoriemi navzájem v rámci 
dané proměnné 

nevážená data 

Model 7 (tab. 17) materiální deprivace 
porovnání poměru šancí výskytu rizika u 
jednotlivých kategoriálních proměnných 
s referenční skupinou 

nevážená data 

Model 8 (tab. 18) materiální deprivace 
porovnání poměru šancí výskytu rizika 
mezi všemi kategoriemi navzájem v rámci 
dané proměnné 

nevážená data 

 

 U nevážených modelů (pátý, šestý, sedmý a osmý) jsme ještě zkoumali statistickou 

významnost jednotlivých proměnných na hladině významnosti α, která vyjadřuje 

pravděpodobnost, že zamítneme nulovou hypotézu37, která platí. Hladina významnosti α, podle 

které se rozhodujeme, zda statistický test vyšel významný či nikoliv, byla zvolena na 0,01 

(99 % jistota správného rozhodnutí). Pokud je hodnota, která nám vyšla v testu menší než 

hladina významnosti 0,01, pak zamítáme nulovou hypotézu s 1 % rizikem ve prospěch 

alternativní hypotézy38. Jestli výsledná hodnota v testu bude větší než hladina významnosti 

0,01, tak nulovou hypotézu nezamítáme (Soukup, 2010, s. 78 – 79). 

                                                 
 
37 Nulová hypotéza tvrdí, že proměnné v populaci nejsou na sobě závislé nebo že mezi skupinami v populaci nejsou 
rozdíly (v průměrech, mediánech apod.) (Soukup, 2010, s. 79). 
38 Alternativní hypotéza oproti nulové hypotéze tvrdí, že existuje nějaký (zobecnitelný) rozdíl mezi sledovanými 
skupinami nebo že dva fenomény spolu souvisí (Soukup, 2010, s. 79).  
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 Vysvětlujícími proměnnými pro všech osm modelů byly: věk (stáří), rodinný stav, pohlaví, 

vzdělání, ekonomická aktivita, typ domácnosti a počet nezaopatřených dětí v domácnosti a 

velikost obce. Všechny vysvětlující proměnné byly kategorizovány 

 Proměnnou věk (stáří) jsme sloučili do 9 kategorií (1. do 25 let, 2. 25–29 let, 3. 30–34 let, 

4. 35–39 let, 5. 40–44 let, 6. 45–49 let, 7. 50–54 let, 8. 55–59 let, 9. 60 a více let). Proměnná 

rodinný stav je rozdělena do čtyř kategorií – 1. svobodný(á), 2. ženatý, vdaná nebo osoba 

v registrovaném partnerství, 3. rozvedený(á) nebo osoba, která byla v registrovaném partnerství, 

které zaniklo rozhodnutím, 4. ovdovělý(á) nebo osoba v registrovaném partnerství, které zaniklo 

smrtí jednoho z partnerů. Proměnná pohlaví je rozlišena na 1. muže a na 2. ženy. 

 U proměnné vzdělání byly čtyři kategorie (1. základní vzdělání, které obsahovalo 

neukončený první stupeň základní školy, první a druhý stupeň základní školy, 2. střední 

vzdělání bez maturity, kam byli zařazeni vyučení, 3. střední vzdělání s maturitou, kam jsme 

zahrnuli i pomaturitní kurzy a nástavbové studium, 4. vysokoškolské, kde byl spojen bakalářský, 

magisterský či inženýrský a doktorandský stupeň studia) a vyšší odborné vzdělání se sem také 

zahrnuje.  

 Sedm kategorií převažující ekonomické aktivity obsahuje: 1. zaměstnanec na plný úvazek, 2. 

zaměstnanec na částečný úvazek, 3. samostatně činný(á) na plný úvazek, 4. samostatně činný(á) 

na částečný úvazek, 5. nezaměstnaný(á), 6. žák, učeň student (denní studium), 7. osoba ve 

starobním (vdovském) důchodu.  

 Podle druhu domácnosti jsme rozlišili úplné rodiny, jež obsahovaly čisté úplné rodiny, které 

zahrnují za prvé bezdětné dvoučlenné rodiny (manžel a manželka, druh a družka) a za druhé 

rodiny s nezaopatřenými dětmi, ve kterých nežijí žádní další příbuzní (strýc, teta, babička, 

dědeček, neteř, atd.) a smíšené úplné rodiny, kam patří za prvé bezdětné rodiny, kde 

se vyskytuje další člen rodiny (babička, dědeček, strýc, tchýně, vnuk atd.), za druhé rodina 

s nezaopatřenými dětmi, kde jedno z dalších dětí je ekonomicky aktivní a za třetí rodina 

s nezaopatřenými dětmi, kde žijí další členové domácnosti (ČSÚ, 2015a, s. 9). 

 Dále pak neúplné rodiny, do nichž zařazujeme čisté neúplné rodiny, kde žije jeden rodič, 

který je zároveň osobou v čele domácnosti, s nezaopatřenými dětmi a ve kterých zároveň nežijí 

žádní další příbuzní a smíšené neúplné rodiny, kde se vyskytuje jen jeden rodič 

s nezaopatřenými dětmi a kde jedno z dalších dětí je ekonomicky aktivní nebo jen jeden rodič 

s nezaopatřenými dětmi, kde žijí další členové domácnosti (ČSÚ, 2015a, s. 9).  

 V neposlední řadě jsme do druhu domácností zařadili nerodinnou domácnost, která 

se skládá z osob nepříbuzných i příbuzných (např. sourozenci, prarodič s vnoučaty)., domácnost 

jednotlivce – muže, žijícího ve vlastním bytě nebo pronájmu a domácnost jednotlivce – ženy, 

žijícího ve vlastním bytě nebo pronájmu (ČSÚ, 2015a, s. 9).  

 Počet nezaopatřených dětí v domácnosti podle čtyř kategorií rozdělujeme na 1. bezdětné 

domácnosti, 2. domácnosti s jedním dítětem, 3. domácnosti se dvěma dětmi a za 4. domácnosti 

se třemi a více dětmi.  

 A posledním ukazatelem byla proměnná velikost obce, kam zařazujeme za prvé obce do 

499 obyvatel, za druhé obce s 500–1 999 obyvateli, za třetí s2 000–4 999 obyvateli, za čtvrtés 

5 000–9 999, za páté s 10 000–49 999, za šesté50 000–99 999 a za sedmé s100 000 a více 

obyvateli. 
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 Jako referenční byly zvoleny kategorie, které z jednotlivých proměnných byly nejčetnější. 

U věku jako referenční byla zvolena věková kategorie 35–44 let, u rodinného stavu – ženatý, 

vdaná nebo osoba v registrovaném partnerství, u pohlaví – muž, u vzdělání – střední bez 

maturity , u ekonomické aktivity – zaměstnaný na plný úvazek, u druhu domácnosti – úplná 

rodina, u počtu nezaopatřených dětí – bez dětí, u velikosti obce – 100 000  a více obyvatel. 

5.9 Aplikace logistické regrese v SAS 

Pro výpočty logistické regrese byl použit počítačový software SAS 9. 439. Ještě předtím, 

než jsme začali počítat samotnou logistickou regresi, bylo potřeba některé proměnné sloučit 

do menších skupin. V našem případě se jednalo o proměnné: vzdělání, typ domácnosti, věk, 

počet nezaopatřených dětí a velikost obce.  

 Co se týče proměnné vzdělání, tak neukončený první stupeň základní školy, první a druhý 

stupeň základní školy byl spojen do první kategorie – základní. Vyučení a nižší střední vzdělání 

(bez maturity) byli sloučeni do druhé kategorie – střední bez maturity. Úplné střední vzdělání 

s maturitou, nástavbové studium a nástavbové kurzy byly sloučeny do třetí kategorie – střední 

vzdělání s maturitou. Poslední čtvrtá kategorie (vysokoškolské vzdělání) zahrnovala vyšší 

odborné vzdělání, vysokoškolské – bakalářské, magisterské či inženýrské a doktorandské 

vzdělání. U proměnné počet nezaopatřených dětí byly sloučeny počty dětí v poslední skupině 

(3 a více dětí). Nejméně v této skupině byly tři děti a nejvíce sedm. Další kategorie se již 

neměnily (1. kategorie – bezdětní, 2. kategorie – s jedním dítětem, 3. kategorie – se dvěma 

dětmi). V proměnné věk byly jednotlivé věky sloučeny do 7 kategorií (do 25, 25–34, 35–44, 

45–54, 55– 64, 65–74, 75 a více let40). A v proměnné typ domácnosti jsme sloučili čistou a 

smíšenou úplnou rodinu do první kategorie – úplná rodina a čistou a smíšenou rodinu do druhé 

kategorie – neúplná rodina. Třetí kategorie tvořily nerodinné domácnosti, čtvrtou kategorii 

domácnosti jednotlivců – mužů a pátou kategorii domácnosti jednotlivců – žen. Následující 

proměnná velikost obce slučovala první a druhou kategorii obcí, tzn. obce do 199 obyvatel a 

obce s 200–499 obyvateli, do první kategorie (obce do 499 obyvatel). Dále pak třetí a čtvrtou 

kategorii, tzn. obce s 500–999 obyvateli a obce s 1 000–1 999 obyvateli, do druhé kategorie 

(obce s 500–1 999 obyvateli). Zbylé kategorie se již neměnili (3. kategorie – obce s 2 000–4 999 

obyvateli, 4. kategorie – obce s 5 000–9 999 obyvateli, 5. kategorie – obce s 10 000–49 999 

obyvateli, 6. kategorie – obce s 50 000–99 999 obyvateli a 7. kategorie – obce se 100 000 a více 

obyvateli).  Další 3 proměnné (pohlaví, ekonomická aktivita, rodinný stav) jsme již neměnili.  

 Po upravení dat, můžeme přejít již k samotné proceduře logistické regrese. Je znázorněna 

ukázka syntax chudoby podle ekvivalizovaného příjmu. V tomto případě jsou porovnávány 

všechny kategorie dané proměnné mezi sebou, ale i vzhledem k jejich referenční skupině 

(příkaz oddsratio).  

 

                                                 
 
39Licence softwaru SAS 9.4 nám byla propůjčena Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy (pro účely 
diplomové práce). 
40 Posledním zaznamenaným věkem byl věk 90 let. 
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proclogistic data=logistickaregresedomacnosti;  

class vek_skupiny (ref='35-44') vzdelani (ref='strednibezmaturity') domacnost (ref='uplna') 

pocetdeti (ref='bezdetni') rodinnystav (ref='sezdani') pohlavi(ref='muz') ekonomickaaktivita 

(ref='zamestnanynaPU') velikostobce (ref='100000+') /param=ref; 

model chudoba (event='1') = vek_skupiny vzdelani domacnost pocetdeti rodinnystav pohlavi 

ekonomickaaktivita velikostobce / expbrisklimits;  

weight vaha; 

oddsratio vek_skupiny; 

oddsratio vzdelani; 

oddsratio domacnost; 

oddsratio pocetdeti; 

oddsratio rodinnystav; 

oddsratio pohlavi; 

oddsratio ekonomickaaktivita; 

oddsratio velikostobce;  

run ; 

proc logistic – procedura logistické regrese 

data – soubor dat, se kterými budeme počítat logistickou regresi (v našem případě 

upravená data v excelu)  

class – jednotlivé kategoriální proměnné, které vstupují do logistické regrese (věk, 

pohlaví, rodinný stav, vzdělání, velikost obce, ekonomická aktivita, počet 

nezaopatřených domácností, typ domácnosti) 

ref  – referenční skupiny, jež byly vybrány v jednotlivých kategoriálních 

proměnných (u věku 35 – 44 let, u pohlaví – muž, u rodinného stavu – vdaná, 

ženatý, u vzdělání – střední vzdělání bez maturity, u velikosti obce – 100 000 

a více obyvatel, u ekonomické aktivity – zaměstnaný na plný úvazek, u počtu 

nezaopatřených dětí – bezdětní, u druhu domácnosti – úplná rodina) 

param  – parametrická metoda referenčního kódování 

model – model, na kterém zkoumáme vysvětlovanou proměnnou, v našem prvním 

případě chudobu a v  druhém případě materiální deprivaci 

event – testování, zda jev nastane (v prvním modelu – chudoba nastane, v druhém 

modelu – materiální deprivace nastane) 

expb  – odhad parametru v exponenciální podobě 

risklimits  – 95 % interval spolehlivosti poměru šancí s hladinou významnosti α=0,01 

weight  – převážení výběrového souboru na základní soubor 

oddsratio – poměry šancí jsou porovnány u všech kategoriálních proměnných mezi sebou 

a ne pouze kategoriální proměnné a jejich referenční skupiny 

run   – spuštění celé procedury 
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Kapitola 6 

6 Životní podmínky 2014 

6.1 Základní demografické údaje o domácnostech (jed notlivcích) 

Počet domácností, které se zúčastnily šetření Životní podmínky 2014, byl 8053, počet 

zúčastněných osob 18 210, z toho 8639 mužů (47,44 %) a 9571 žen (52,56 %). Věkové skupiny 

osob byly zastoupeny rovnoměrně, osoby do 35 let tvořily největší skupinu (34,48 %), dále pak 

osoby ve věku od 35 do 59 let (33,79 %) a nakonec osoby 60 let a starší (30,03 %). Ze 

sociálních skupin převažují nepracující důchodci41 (30,86 %), dále pak vyšší zaměstnanci42 

(21,60%), ostatní osoby43(kromě dětí), které nebyly zařazené do předchozích kódů (17,48 %). 

Nižší zaměstnanci44 tvoří 14,81 %, děti do ukončení povinné školní docházky (6,32 %) a 

samostatně činní45 (včetně pomáhajících rodinných příslušníků) představují 6,04 %. Nejmenší 

skupinou jsou nezaměstnaní46 (2,90%). Co se týče rodinného stavu, ženatých (vdaných) nebo 

registrovaných partnerství se podílelo 45,80 %, svobodných 35,42 %. Rozvedených nebo 

registrovaných partnerství, které zanikly dohodou, bylo 9,80 % a nejmenší skupinu tvořili 

ovdovělí nebo registrovaná partnerství zaniklá smrtí jednoho z partnerů (8,98 %). Největší podíl 

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 

studiem (29,52 %). Osob se základním vzděláním, kam řadíme předškolní děti, neukončený 

1. stupeň ZŠ, první a druhý stupeň ZŠ, a se vyskytovalo 26,32 %. Nejmenší zastoupení osob 

podle vzdělání bylo s vysokoškolským vzděláním (13,04 %). Do vysokoškolského vzdělání 

                                                 
 
41Za nepracující důchodce jsou považovány osoby, které pobíraly jakýkoliv důchod (kromě sirotčího) nebo osoby 
v důchodovém věku, které nedostávaly žádný druh důchodu a pracovaly buďto omezeně nebo vůbec (ČSÚ, 2015a, 
s. 8). 
42 Mezi vyšší zaměstnance patří osoby, které dokončily úplné střední vzdělání (s maturitou) a vyšší (ČSÚ, 2015a, 
s. 10). 
43Mezi ostatní osoby se řadí ti, kteří se starají o nemohoucího člena domácnosti nebo jinou blízkou osobu, dále 
pak osoby v domácnosti, osoby žijící z majetku a ostatní osoby bez vlastních příjmů, které nebylo možno zařadit do 
žádné z předchozích skupin (ČSŮ, 2015a, s. 8).  
44 Do nižších zaměstnanců řadíme osoby, které měly základní vzdělání nebo byly vyučení (bez maturity) (ČSÚ, 
2015a, s. 10). 
45 Samostatně výdělečně činní, jsou ti, kteří se zabývají podnikáním na základě živnostenského oprávnění 
nebo na základě zvláštních předpisů, vykonávají nezávislé povolání v jakémkoliv oboru, včetně odvětví lesnictví, 
zemědělství a rybolovu (ČSÚ, 2015a, s. 8). 
46Nezaměstnanými jsou osoby, které pracovat chtěly, ale převažující část roku zaměstnání neměly a ani nepodnikaly 
(ČSÚ, 2015a, s. 8). 
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jsme zařadili bakalářský, magisterský či inženýrský a doktorandský stupeň studia, ale i vyšší 

odborné školy. Podle definic ekonomické aktivity Evropské unie bylo 35,84 % zaměstnanců, 

28,18 % osob ve starobním důchodu, 15,45 % neklasifikovaných osob (nepřevažovala žádná 

aktivita), 12,03 % jiných neaktivních osob, 5,97 % osob samostatně činných, 2,50 % 

nezaměstnaných a 0,03 % pracujících osob (zaměstnanců i samostatně činných) (tab. 3). 

Tabulka 3 – Počty a podíly osob, které se zúčastnily šetření Životní podmínky 2014, podle pohlaví, 
věku, sociální skupiny, rodinného stavu, vzdělání a ekonomické aktivity, ČR, 2014 

Kategorie proměnné Proměnná Absolutně Relativně (v %) 

Pohlaví 
muž 8 639 47,44 
žena 9 571 52,56 

Věk 
do 35 let 6 278 34,48 
35–59 let 6 154 33,79 
60 a více let 5 468 30,03 

Sociální skupiny 

nezaměstnaný 529 2,90 
osoba samostatně činná 1 099 6,04 
dítě do ukončení povinné 
školní docházky 

1 150 6,32 

nižší zaměstnanec 2 697 14,81 
vyšší zaměstnanec 3 933 21,60 
nepracující důchodce 5 619 30,86 
ostatní osoby (kromě dětí) 3 183 17,48 

Rodinný stav 

svobodný(á) 6 450 35,42 
ženatý, vdaná 8 340 45,80 
rozvedený(á) 1 785 9,80 
ovdovělý(á) 1 635 8,98 

Vzdělání 

základní 4 792 26,32 
střední bez maturity 5 668 31,13 
střední s maturitou 5 376 29,52 
vysokoškolské 2 374 13,04 

Ekonomická aktivita 
EU 

zaměstnanec 6 526 35,84 
samostatně činný 1 087 5,97 
nezaměstnaný 456 2,50 
starobní důchodce 5 131 28,18 
jiná neaktivní osoba 2 190 12,03 
neklasifikovaná osoba 2 814 15,45 
Pracující (zaměstnanec i 
samostatně činný) 

6 0,03 

Poznámky:Údaje nejsou ve vážené podobě. 

Zdroj: ČSÚ, 2014d, Životní podmínky 2014, vlastní výpočty 

 

6.2 Životní podmínky 2014 

V následující části se zaměříme na příjmy jednotlivých domácností. V šetření Životní podmínky 

nás v rámci příjmové situace bude zajímat čistý disponibilní příjem domácností. Řadíme sem 

různé typy příjmů (příjmy zaměstnanců, příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné 

činnosti, příjmy z druhého zaměstnání a vedlejších činností, příjmy ze sociálního pojištění 

a sociální dávky, příjmy z pronájmu a z finančních aktivit, přijaté a vyplacené výživné 

a finanční podpora mimo domácnost). Tyto uvedené příjmy jsou přepočteny na každou osobu 

domácnosti a bere se v úvahu i její velikost (ČSÚ, 2014a, s. 1). 
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 V roce 2013 byl průměrný čistý měsíční příjem 12 775 Kč47, avšak medián příjmů docílil 

hodnoty 12 083 Kč. Došlo k nárůstu příjmů zejména samostatně výdělečně činných, 

ale i zaměstnanců. Menší přírůstky zaznamenaly domácnosti důchodců bez ekonomicky 

aktivních členů (ČSÚ, 2014a, s. 2). 

 Pokud se podíváme na obr. 1, jak vycházely jednotlivé rodiny se svými čistými měsíčními 

příjmy, můžeme obecně říci, že pokud mají rodiny více dětí, mají problém vyjít se svými 

příjmy, zvláště pak neúplné rodiny. Sledujeme-li důkladně graf, pak pozorujeme, že s obtížemi 

vycházely se svými příjmy z 63,6 % neúplné rodiny se dvěma a více dětmi. K problémům 

dochází také v případě neúplné rodiny s jedním dítětem, a to ze 49,7 %. Úplné rodiny s jedním a 

dvěma dětmi se potýkají s menšími obtížemi, vykazují odlišné výsledky než neúplné rodiny. 

Konkrétně na našem obrázku vidíme, že se svými příjmy s obtížemi vycházela zhruba jedna 

třetina takových úplných rodin, jejich procenta narůstají v rodinách se třemi dětmi, kde se jedná 

o 44,5 % rodin. S menšími obtížemi či docela snadno si vystačila následující procenta úplných 

rodin: 64,7 % s jedním dítětem, 65,7 % se dvěma dětmi a u rodin se třemi a více dětmi již je 

problém závažnější, neboť menší obtíže již zaznamenává pouhých 49,4 %. Je to celkem logické, 

neboť ve více početných rodinách narůstají přímou úměrou náklady na jednotlivé členy. 

Obrázek 1 – Jak vycházely s příjmy rodiny s dětmi, ČR, 2014 

 

Poznámky: sleduje se celkový čistý měsíční peněžní příjem všech členů domácností 

Zdroj: ČSÚ, 2015h, Příjmy a Životní podmínky domácností 2014 

 Z obr. 2 míry ohrožení příjmovou chudobou rodin s dětmi vyplývá, že tento ukazatel závisí 

na typu domácnosti. Nejvíce ohroženou skupinou se jeví neúplné rodiny s dvěma a více dětmi, 

                                                 
 
47Šetření Životní podmínky sice probíhalo na jaře roku 2014, avšak vykazovalo průměrný měsíční příjem domácností 
o rok dříve (2013). Šetření životních podmínek vycházelo přímo z doby šetření (ČSÚ, 2015a, s. 7).  
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a to ze 43,8 %. Podobně dopadly neúplné rodiny s jedním dítětem (22,1 %) a úplné rodiny 

se třemi a více dětmi (21,6 %). Úplné rodiny s jedním nebo dvěma dětmi jsou na tom z hlediska 

ohrožení chudobou relativně dobře. Míra ohrožení příjmovou chudobou je ukazatelem, který je 

odvozen od sociálního postavení osob ve společnosti. Z tohoto pohledu jsou na tom nejhůře 

nezaměstnané osoby, dále pak právě zmíněné neúplné rodiny a rodiny s více dětmi (ČSÚ, 

2014a, s. 4).  

.   

Obrázek 2 – Míra ohrožení příjmovou chudobou rodin s dětmi, ČR, 2014 

 
Poznámky: uvedené údaje sledují podíl všech osob domácností ohrožené příjmovou chudobou, tedy 

všech osob domácností nacházející se pod stanovenou hranicí chudoby – 60 % mediánu ekvivalizovaného 

příjmu  

Zdroj: ČSÚ, 2015ch, Příjmy a Životní podmínky domácností 2014 

 Pokusíme se shrnout výsledky míry ohrožení chudobou dle věkové struktury. Není jistě 

překvapením, že do chudoby mohou nejvíce upadnout děti ve věku do 18 let (14,7 %). I když 

nemůžeme klasifikovat v tomto okamžiku příčiny tohoto zjištění, je patrné, že se jedná 

o skupinu bez vlastních příjmů a zároveň o skupinu, která je závislá ve svém přežití 

na dospělých. Lehce nad průměrem se nachází věková skupina mladých lidí mezi 18 až 24 lety. 

Jedná se o kategorii, která se vyznačuje přípravou na svoji kvalifikaci, zároveň kategorie 

bez profesní zkušenosti. Pod průměrem (9,7 %) osob ohrožených příjmovou chudobou 

se nalézají ostatní věkové skupiny (obr. 3). Mírné ohrožení registrujeme u kategorie 50 až 64 

let. V této souvislosti je třeba ještě připomenout sociologický aspekt chudoby, kdy jsme uvedli, 

že tato kategorie je současně ohrožená nezaměstnaností, lépe řečeno, hůře se uplatňuje na trhu 

práce. Pokud se stanou nezaměstnanými, tak mají problémy s hledáním nového zaměstnání. 
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Obrázek 3 – Podíl osob ohrožených příjmovou chudobou podle věku, ČR, 2014 

 

Poznámky: uvedené údaje sledují podíl osob ohrožených příjmovou chudobou, tedy osob nacházející se 

pod stanovenou hranicí chudoby – 60 % mediánu ekvivalizovaného příjmu 

Zdroj: ČSÚ, 2015ch, Příjmy a Životní podmínky domácností 2014 

 Na obr. 4 můžeme pozorovat vývoj míry ohrožení příjmovou chudobou v České republice 

od roku 2005 do roku 2014. S ročním příjmem pod hranicí chudoby (118 817 Kč) žilo v České 

republice v roce 2014 1002,3 tis. osob žijících v domácnostech (to odpovídá 9,7 % všech osob 

bydlících v bytech). O rok dříve byla tato hodnota o něco menší – 8,6 %, tedy stejná hodnota 

jako v roce 2009. Nižší hodnota může být způsobena legislativními změnami, byly zrušeny 

povodňové daně, zvýšené daňové zvýhodnění na vyživované děti a valorizace důchodů 

(Bedřichová, 2014, s. 38–39). Nejvyšší hodnoty míry chudoby byly zaznamenány v roce 2005 

(10,4 %). Do roku 2009 můžeme vidět snižování míry chudoby, v roce 2010 se hodnota mírně 

zvýšila na 9 % (stejná hodnota jako v roce 2008), v roce 2011 již byla tato hodnota 9,8 %. 
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Obrázek 4 – Vývoj míry ohrožení příjmovou chudobou, ČR, 2005–2014 

 

Poznámky: uvedené údaje sledují podíl osob ohrožených příjmovou chudobou, tedy osob nacházející se 

pod stanovenou hranicí chudoby – 60 % mediánu ekvivalizovaného příjmu 

Zdroj: ČSÚ, 2015k, Příjmy a Životní podmínky domácností 2005–2014 

 Následující obr. 5 znázorňuje působnost sociálních transferů V České republice. 

Do sociálních transferů z většiny řadíme dávky důchodového pojištění (penze), 

ale i nemocenské pojištění, státní sociální podporu a některé další sociální dávky. Účinnost 

sociálních transferů měříme porovnáním míry ohrožení chudobou před a po sociálních 

transferech (ČSÚ, 2014a, s. 5). Z obr. 5 vidíme, že před transfery jsou nejvíce ohroženy osoby 

ve věku 65 let a starší. Po započtení důchodů do příjmů osob, je míra ohrožení chudobou 

snížena na 10 %. Když započteme ostatní sociální transfery, sníží se počet osob ohrožených 

chudobou v této věkové kategorii na 7 %. Ve věkových kategoriích 18–24 let snižují všechny 

sociální transfery míru ohrožení chudobou zhruba o 10 %, zatímco ve věkové kategorii 50 až 64 

let sledujeme 38,7 % osob ohrožených chudobou před transfery a 9 % po všech transferech. 

Míru ohrožení vidíme i u dětí do 18 let. Pro zajímavost připomeňme změnu, kterou přinesl 

zákon o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb., kdy došlo ke změně ve vyplácení dávek státní 

sociální podpory v domácnostech s dětmi (Portál veřejné zprávy, 2015c). Vzrostl význam tzv. 

sociálního příplatku v domácnosti s dětmi s nízkými příjmy (příjem nepřekročí 1,4 násobek 

životního minima). Po novelizaci tohoto zákona klesly částky sociálního příplatku a stejně se 

změnily přídavky na děti, které se také vyplácejí v pouze v závislosti na příjmech. Problém výše 

těchto dávek a regionálních rozdílů v podílu dětí sleduje ve své studii Hiršl (Hiršl, 2001, s. 100–

112).  
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Obrázek 5 – Podíl osob ohrožených příjmovou chudobou v jednotlivých věkových skupinách před a po 
sociálních transferech, ČR, 2014 

 

Poznámky: uvedené údaje sledují podíl osob ohrožených příjmovou chudobou, tedy osob nacházející se 

pod stanovenou hranicí chudoby – 60 % mediánu ekvivalizovaného příjmu 

Zdroj: ČSÚ, 2014e, Životní podmínky 2014 

 Když se podíváme na vývoj relativního propadu příjmů v České republice (obr. 6), můžeme 

v roce 2011 (17,2 %) zaznamenat jistý pokles tohoto ukazatele oproti roku 2010 (21,1%), poté 

mírné zvýšení v roce 2012 na hodnotu 19,1. Nejnižší hodnota mediánu příjmu osob ohrožených 

chudobou byla v roce 2013 16,6 % pod hodnotou 60 % hranice chudoby. A v roce 2014 

zaznamenáváme již hodnotu relativního propadu příjmu o něco vyšší (18 %). Z obr. 6 vidíme, 

že muži mají větší hodnoty relativního propadu příjmů, to znamená i hlubší propad mužů pod 

hranici chudoby. Avšak od roku 2009 se snižují rozdíly relativního propadu příjmu mezi muži a 

ženami. V roce 2009 byl tento rozdíl 5,7 % a v roce 2014 už jen 1,3 %. 

14,7

10,7 8,8 9,0 7,0 9,7

25,7

17,7 16,0 17,8

10,0

17,2

27,5

21,0 19,7

38,7

89,7

37,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

do 18 let 18 až 24 let 25 až 49 let 50 až 64 let 65 a více let celkem

p
o

d
íl

 o
so

b
 o

h
ro

že
n

ý
ch

 p
ří

jm
o

v
o

u
 c

h
u

d
o

b
o

u
 (

v
 %

)

věkové skupiny

po všech transferech před transfery po zahrnutí důchodů před všemi transfery



Martina Chválová: Determinanty chudoby v České republice  64 
 

 
Obrázek6 – Vývoj relativního propadu příjmů, ČR, 2009–2014 

 

Poznámky: uvedené údaje obsahují medián příjmu osob pod hranicí chudoby a danou hranicí chudoby, 

vyjádřený v procentech z této hranice. Vyšší hodnota koeficientu znamená hlubší propad osob pod hranici 

chudoby. 

Zdroj: ČSÚ, 2015ch, Příjmy a Životní podmínky domácností2014 

6.3 Porovnání první a druhé hranice chudoby 

Dále jsme porovnali první (60 % mediánu ekvivalizovaného příjmu) a druhou hranici 

(70 % mediánu ekvivalizovaného příjmu) chudoby. Při posuzování první48 a druhé49 hranice 

chudoby (tab. 4) docházíme k rozdílným výsledkům. Lépe tak zmapujeme příjmy jednotlivých 

osob. Pod první hranici chudoby se ocitne méně lidí, zatímco v té druhé už najdeme více osob. 

Největší rozdíly mezi první a druhou hranicí chudoby zaznamenává věková skupina 65 a více 

letých (tab. 5), kteří žijí osaměle. Zvláště pak ženy, vdovy, důchodkyně, které v tomto věku 

zůstávají samy a musí si vystačit s jedním příjmem, často jenom s nízkým starobním důchodem. 

I vdovské důchody bývají nízké. Pod první hranicí chudoby se ocitají 65leté a starší osoby, žijící 

osamoceně (14,5 %), pod druhou hranicí chudoby se vyskytují ze 44,8 %.  

 V roce 2014 se pod první hranicí chudoby nacházelo 1002,3 tisíc osob (tab. 4), pod druhou 

hranicí už to bylo značně více, a to 1752,2 tisíc osob. Míra chudoby v prvním případě byla 

9,7 % (z celkového počtu osob), v druhém 17 %. První hranice příjmové chudoby za rok byla 

určena na částku 118 817 Kč (9 901 Kč za měsíc), druhá hranice příjmové chudoby byla 

138 620 Kč (11 552 Kč za měsíc).   

                                                 
 
48První hranice chudoby je stanovena jako 60 % mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu.  
49 Druhá hranice chudoby je pak 70 % mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu. 
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 Když se podíváme na ekonomickou aktivitu (tab. 6), tak nejvíce jsou ohroženi chudobou 

nezaměstnaní, a to už i při určené první hranici chudoby (47,8 %), při druhé se samozřejmě 

zvýší (59,7 %). Pracující celkem se nachází pod první hranici chudoby a jsou ohroženi z 3,6 % 

(pod druhou hranicí chudoby ze 7,8 %), důchodci z 6,9 % (pod druhou hranicí chudoby z 

18,4 %) a ostatní neaktivní z 14,7 % (při druhé hranici 22,9 %).  

 Pokud zmapujeme jednotlivce podle věkových skupin (tab. 5), zjistíme, že nejvíce osob 

pod první (14,7 %) i druhou (22,8 %) hranicí chudoby je ve věku do 18 let. Další nejvíce 

ohroženou skupinou jsou mladí lidé ve věku 18–24 let (1. hranice chudoby - 10,7 %, 2. hranice 

chudoby – 18,3 %). I 65letí a starší jsou ohroženi chudobou, pod první hranicí se jich vyskytuje 

7 %, pod druhou již 19,4 %. Osoby ve věku 25–49 let a 50–64 let nepřesáhly první hranici 

chudoby z 8,7 % a 9 %, druhou z 14,3 % a 14,1 %. 

 Co se týče domácnosti (tab. 7), tak největší rozdíly mezi vymezenou první a druhou hranicí 

chudoby se týkají jednotlivců 65letých a starších. Osoby do 65 let, které žijí samy, jsou 

ohroženy chudobou z 16,2 % (1. hranice chudoby). Pod druhou hranicí chudoby se tyto osoby 

nachází z 26 %. Pokud však osoby 65leté a starší nebo osoby do 65 let nežijí samy, ohrožení 

chudobou není již tak velké. Pokud se v domácnosti vyskytují dvě dospělé osoby a alespoň 

jednomu z nich je 65 a více let, vyskytují se pod první hranicí chudoby z 3,7 %, pod druhou 

z 6,6 %. Dvě dospělé osoby v domácnosti, kdy oběma je do 65 let věku, nepřekročily první 

hranici chudoby ze 7,6 %, z druhé 10,9 %. Velmi ohroženou skupinou jsou osoby, které žijí 

samy s alespoň jedním závislým dítětem. Pod první hranicí chudoby se jich objevuje 35,9 %, 

v druhé 48,7 %. Naopak pokud jsou v domácnosti dva dospělí lidé a mají jedno závislé dítě, 

tak pod první hranicí chudoby jich nalezneme 8 % a pod druhou 12,6 %. S každým dalším 

dítětem se riziko chudoby zvyšuje, takže dva dospělí lidé se dvěma závislými dětmi 

nepřesáhnou první hranici z 8,3 % (druhou z 15,3 %), se třemi dětmi nepřekročí první hranici 

z 24 % (druhou z 36,1 %). 

Tabulka 4 – Osoby ohrožené chudobou ČR, 2014 

 1. hranice chudoby 2. hranice chudoby 

Počet osob pod hranicí chudoby (v tis.)  1002,3 1752,2 
Míra chudoby (podíl z celkového počtu 
osob v %) 
 

9,7 17,0 

Hranice příjmové chudoby roční (Kč) 118 817 138 620 
Hranice příjmové chudoby měsíční (Kč) 9 901 11 552 

Zdroj:  ČSÚ, 2015ch, Příjmy a životní podmínky domácností 2014 

Tabulka 5 – Osoby s příjmem pod hranicí chudoby podle pohlaví a věku (podíl těchto osob v příslušné 
skupině v %), ČR, 2014 

Proměnná Kategorie proměnné 1. hranice chudoby 2. hranice chudoby 

Pohlaví 
 muži 8,9 14,6 
ženy 10,5 19,3 

Věk 

 do 18 let 14,7 22,8 
18–64 let 9,1 14,7 
18–24 let 10,7 18,3 
25–49 let 8,7 14,3 
50–64 let 9,0 14,1 
65 a více let 7,0 19,4 

Zdroj:  ČSÚ, 2015ch, Příjmy a životní podmínky domácností 2014 
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Tabulka 6 – Osoby s příjmem pod hranicí chudoby podle převažující ekonomické aktivity (osoby ve 
věku 18+), ČR, 2014 

Proměnná Kategorie proměnné 1. hranice chudoby 2. hranice chudoby 

Ekonomická aktivita 

pracující celkem 3,6 7,8 
nezaměstnaní 47,8 59,7 
důchodci 6,9 18,4 
ostatní neaktivní 14,7 22,9 

Zdroj:  ČSÚ, 2015ch, Příjmy a životní podmínky domácností 2014 

Tabulka 7 – Osoby s příjmem pod hranicí chudoby podle typu domácnosti, ČR, 2014 
Proměnná Kategorie proměnný 1. hranice chudoby 2. hranice chudoby 

Typ domácnosti 

domácnosti bez dětí 
celkem 

7,3 14,5 

jednotlivci celkem 15,4 35,4 
jednotlivci – muži 11,7 22,4 
Jednotlivci – ženy 17,9 44,5 
jednotlivci do 65 let 16,2 26,0 
jednotlivci 65 a více let 14,5 44,8 
2 dospělí, aspoň jeden 65 a 
více let 

3,7 6,6 

2 dospělí, oba do 65 let 7,6 10,9 
ostatní domácnosti bez 
dětí 

3,0 6,4 

domácnosti se závislými 
dětmi celkem 

12,1 19,5 

1 dospělý, alespoň 1 
závislé dítě 

35,9 48,7 

2 dospělý, 1 závislé dítě 8,0 12,6 
2 dospělý, 2 závislé děti 8,3 15,3 
2 dospělý, 3 a více 
závislých dětí 

24,0 36,1 

ostatní domácnosti se 
závislými dětmi 

6,9 13,3 

Zdroj:  ČSÚ, 2015ch, Příjmy a životní podmínky domácností 2014 

6.4 Chudoba podle jednotlivých kraj ů v ČR 

V rámci výzkumu chudoby jsme dále porovnávali situaci chudoby v jednotlivých krajích, 

přičemž na základě získaných údajů jsme zjistili, že v České republice průměrně 31,2 % 

domácností má obtíže (spojíme-li škálu s obtížemi a s velkými obtížemi) vyjít s čistými 

měsíčními příjmy. Jak je patrné z přehledného obr. 7, tak s obtížemi vycházely domácnosti 

v Moravskoslezském (37,9 %) a Ústeckém kraji (36,5 %) (příloha 2). Naopak menší obtíže vyjít 

s celkovým čistým měsíčním příjmem mají domácnosti v Jihomoravském kraji (66,4 %), 

Libereckém kraji (64,4 %) a na Vysočině (64,7 %) (příloha 3). Když přihlédneme k průměrné 

celorepublikové hodnotě (60,3 %), tak například v Plzeňském kraji evidujeme 62,9 % 

domácností s menšími obtížemi. Snadno se svými příjmy vychází domácnosti v Praze (11,9 %) 

a v Olomouckém kraji (10,7 %) (příloha 4).  

 Hledáme-li důvody tohoto stavu, tak opakovaně vidíme, že Moravskoslezský kraj je 

z hlediska územního rozložení místem, kde vykazujeme menší dostupnost pracovních 

příležitostí a s tím spojenou strukturální nezaměstnanost (Mareš, 1998, s. 20). Je všeobecně 

známo, že v Moravskoslezském kraji byla rušena pracovní místa v odvětví hutnictví 

a ocelářství, a tak narostla poptávka po jiné práci. Podobná situace je i v kraji Ústeckém. Data 

z roku 2014 ohledně nezaměstnanosti ukazovala na hodnoty v Moravskoslezském (9,8 %) 
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a v Ústeckém kraji (10,7 %) (ČSÚ, 2016). Zdá se, že tento klíčový prvek (strukturální 

nezaměstnanost) je také příčinou chudoby v těchto bývalých hutnických regionech, které 

přestaly ekonomicky prosperovat či jsou v útlumu. A je logické, že tato sociální situace 

postihuje potom celé rodiny nezaměstnaných. S výrazným poklesem příjmu rodiny se zhoršuje 

i vycházení s těmito příjmy. Je tedy třeba brát na vědomí, že chudoba se nejčastěji pojí 

s dlouhodobou nezaměstnaností, i když nelze zcela ztotožňovat dlouhodobou chudobu 

a dlouhodobou nezaměstnanost (Žilová, 2010, s. 68).  

 Ukázalo se, že nejlépe si vede v této souvislosti kraj Jihomoravský. Naše možnosti plně 

komentovat tuto skutečnost jsou omezené, neboť nemáme v daném okamžiku k dispozici 

potřebná data. Přihlédneme-li například k roční čisté mzdě, tak je patrné, že výše příjmu 

v Jihomoravském kraji je vyčíslena na částku 151 841 Kč, zatímco v Moravskoslezském kraji 

na částku 133 866 Kč (ČSÚ, 2015b). Příznivá data jsou patrná u Prahy. Ale je zajímavé, že také 

Jihomoravský kraj vykazuje ve srovnání s celorepublikovým průměrem mírně vyšší podíl 

nezaměstnanosti.  

Obrázek 7 – Jak vycházely s čistými měsíčními příjmy domácnosti, podle krajů ČR, 2014 

 

Poznámky: sleduje se celkový čistý měsíční peněžní příjem všech členů domácností. Obrázek je seřazen 

podle škály „s obtížemi“. 

Zdroj:  ČSÚ, 2015i, Příjmy a Životní podmínky domácností 2014 

 Následující obr. 8 poukazuje na zátěž, kterou mají domácnosti v souvislosti s náklady 

na bydlení. Důležitý je zde limit čistých příjmů domácností. Opět vidíme, že Moravskoslezský 

kraj obsazuje nejhorší pozici, neboť domácnosti spatřují v nákladech na bydlení velkou zátěž. 

Ani kraj Pardubický a Zlínský nedopadl v tomto měření nejlépe (příloha 5). Vedle toho 

výsledky ukazují, že pro domácnosti v Praze, Ústeckém kraji a Jihomoravském kraji nejsou 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

Ji
h

o
m

o
ra

vs
ký

V
ys

oč
in

a

K
rá

lo
vé

h
ra

d
er

ck
ý

Li
b

er
ec

ký

H
l. 

m
. 

P
ra

h
a

Ji
h

oč
es

ký

O
lo

m
o

u
ck

ý

Z
lín

sk
ý 

K
ar

lo
va

rs
ký

Č
R

S
tře

d
oč

es
ký

P
lz

eň
sk

ý

P
ar

d
u

b
ic

ký

Ú
st

ec
ký

M
o

ra
vs

ko
sl

ez
sk

ý

po
dí

l d
om

ác
no

st
í, 

kt
er

é 
vy

ch
áz

el
y 

se
 s

vý
m

i pří
jm

y 
v 

(%
)

kraje

s obtížemi s menšími obtížemi, docela snadno snadno



Martina Chválová: Determinanty chudoby v České republice  68 
 

 
náklady na bydlení žádnou zátěží (příloha 7). Určitou zátěž v nákladech na bydlení vidí 

domácnosti v kraji Vysočina či Královéhradeckém (příloha 6).  

 Výdaje na pořízení a provoz bydlení mají vliv na úroveň života v domácnostech zejména 

proto, že pro mnohé je pořízení bytu velmi nákladné. Na ostatní výdaje v domácnosti potom 

už nezbývá tolik prostředků.  Jak také sledujeme na obr. 8, představují náklady na bydlení různé 

stupně zátěže pro různé skupiny obyvatelstva. Pro nízkopříjmové skupiny pak je mnohdy 

pořízení bytu finančně neúnosné. Pokus si mladí lidé dnes nakupují byty, pak často taková 

investice pro ně znamená dlouhodobou zátěž, pokud ještě zvolí preferovanou lokalitu či hlavní 

město (Krebs, 2010, s. 400). Volný trh s byty nabízí sice lákavé lokality i výběr bydlení 

dle odlišných potřeb a nároku klientely, ale ještě je třeba v této souvislosti vymezit sociální 

bydlení pro ty, kterým nízké příjmy či náročná životní situace neumožní pořídit si byt 

v soukromém vlastnictví či pronajmout byt v tržním nájemním sektoru. Obecně se za formu 

sociálního bydlení považuje „veškeré bydlení, které bylo vytvořeno nebo je provozováno 

pomocí veřejných finančních zdrojů“ (Krebs, 2010, s. 408). Klíčovým aktérem v řešení bydlení 

pro sociálně potřebné skupiny je také sociální politika a Ministerstvo pro místní rozvoj, které 

připravilo v roce 2009 nové nařízení vlády č. 333/2009 Sb. O podmínkách použití finančních 

prostředků státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů při výstavbě sociálních bytů 

(Státní fond rozvoje bydlení, 2016). Prostřednictvím tohoto zákona se může řešit situace lidí, 

kteří žijí v azylových zařízeních či lidí, kteří žijí v nevyhovujících podmínkách, protože právě 

nemají náklady na uhrazení bydlení (osoby se sociálním handicapem, domácnosti ohrožené 

chudobou, sociálně nepříznivá situace osob, například ukončení výkonu trestu). Počítá se právě 

s výstavbou sociálních bytů, aby se podpořily nájemní byty s limitovaným nájemným pro osoby 

s nízkými příjmy, osoby handicapované či osoby, které nejsou schopny udržet si bydlení (Ayrer, 

2010, s. 50–51). Problematiku sociálního vyloučení kvůli vysokému nájemnému odůvodňuje 

také Křeček. Zmiňuje, že v souvislosti s prioritou pět (priority výstavby sociálních bytů) je 

ještě uváděn nedokončený deregulační proces v oblasti nájemného (Zákon č. 107/2006 Sb.) 

(PSPČR, 2016). Pro nájemníky v nájemných bytech představuje částka za nájemné v krajních 

případech až 80 % příjmu, což je pro důchodce, mladé rodiny či nízkopříjmové skupiny často 

nepřijatelné a projevuje se na úkor jiných vydání (Křeček, 2010, s. 54–55).  
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Obrázek 8 – Náklady na bydlení domácností, podle krajů ČR, 2014 

 

Poznámky: sledují se měsíční náklady na bydlení všech členů domácností, byl zohledněn typ nájemného, 

druh domu, počet členů domácnosti a místně obvyklé náklady Obrázek je seřazen podle škály „velkou 

zátěží“. 

Zdroj: ČSÚ, 2015i, Příjmy a Životní podmínky domácností 2014 

6.5 Evropské srovnání ukazatel ů chudoby 

Koeficient příjmové nerovnosti (obr. 9) je v České republice na stabilní úrovni, a to na hodnotě 

3,5 v roce 2014 (v roce 2013 však byla tato hodnota nižší – 3,4). To znamená, že horních 

20 % osob (nejvyšší vyrovnané příjmy) mělo 3,5 krát vyšší příjmy než dolních 20 % osob 

(nejnižší vyrovnané příjmy). Tento koeficient je v rozmezí od 3,1 (Island) do 9,8 (Srbsko). 

Nejnižší je tedy na Islandu s hodnotou 3,1, v závěsu je pak Norsko (3,4), které nejsou členskými 

zeměmi EU. Dále pak Česká republika s hodnotou 3,5 a Finsko 3,6. Nejvyšší hodnoty 

nacházíme v Rumunsku (7,2), v bývalé jugoslávské republice Makedonie (7,2) a v Srbsku (9,8). 

Průměr EU činí 5,2. 
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Obrázek 9 – Koeficient příjmové nerovnosti, srovnání EU, 2014 

 

Poznámky: údaje obsahují poměr objemu příjmů připadajících na 20 % osob s nejvyššími vyrovnanými 

příjmy ve společnosti k objemu příjmů připadajících na 20 % osob s nejnižšími vyrovnanými příjmy 

na spotřební jednotku EU 

Zdroj:  Eurostat, 2015c, SILC 

 Giniho koeficient (obr. 10) nám měří příjmovou nerovnost ve společnosti. Čím více 

se hodnota Giniho koeficientu bude blížit jedné, bude ve společnosti větší nerovnost. V České 

republice se tato hodnota průměrně pohybuje okolo 0,250, což znamená, že tu máme poměrně 

nízkou příjmovou nerovnost (mzdy se vyrovnávají). Mezi rovnostářské země z hlediska příjmů 

můžeme zařadit například Island (0,227), Norsko (0,235), Slovinsko (0,250) a také právě 

Českou republiku (0,251). Vyšší hodnoty Giniho koeficientu (nad evropským průměrem - 

0,309, můžeme sledovat ve Velké Británii, Itálii, Portugalsku, Řecku, Španělsku, Rumunsku, na 

Kypru, Litvě, v zemi bývalé jugoslávské republiky Makedonii, Bulharsku, Lotyšsku, Estonsku, 

Srbsku. Tyto hodnoty se pohybují mezi 0,316 až 0,386. 
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Obrázek 10 – Giniho koeficient nerovnosti v distribuci příjmů, srovnání EU, 2014 

 

Poznámky: údaje obsahují kumulativní podíl osob a kumulativní podíl jejich příjmů 

Zdroj:  Eurostat, 2015b, SILC 

 Na obr. 11 můžeme sledovat, že medián příjmů osob ohrožených chudobou v roce 

2014 v České republice byl 18 % pod hodnotou 60% hranice chudoby. Průměr propadu příjmů 

(tzv. mezera chudoby) EU činí 24,6 %. Největší propad příjmů zaznamenaly země jako Srbsko 

(40,3 %), bývalá jugoslávská republika Makedonie (36,1 %), Rumunsko (35,2%), Bulharsko 

(33,2 %). Nejmenší propad příjmu naopak pozorujeme ve Finsku, Lucembursku, na Islandu, 

ve Francii, Nizozemku, Irsku, kde se tyto hodnoty pohybují v rozmezí od 13,9 % do 17,2 %.  
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Obrázek 11 – Relativní propad příjmů, srovnání EU, 2014 

 

Poznámky: uvedené údaje obsahují medián příjmu osob pod hranicí chudoby a danou hranicí chudoby, 

vyjádřený v procentech z této hranice. Vyšší hodnota koeficientu znamená hlubší propad osob pod hranici 

chudoby. 

Zdroj: Eurostat, 2015a, SILC 

6.6 Materiální deprivace 

V šetření Životní podmínky 2014 jsme zkoumali i materiální deprivaci (domácnosti, které si 

nemohou dovolit 4 a více z 9 položek) jednotlivých rodin. Míra materiální deprivace se týká 

všech osob v domácnostech, pod i nad hranicí chudoby (ČSÚ, 2015a, s. 16). Míra materiální 

 deprivace podle výše uvedených kritérií byla v roce 2014 6,7% (693,8 tisíc lidí), z toho 

6,2 % deprivovaných mužů a 7,2 % deprivovaných žen. Ženy obecně mají nižší mzdy než muži 

a žijí v typech domácností, které jsou více zasažené chudobou nebo deprivací, tedy v neúplných 

rodinách s dětmi (ČSÚ, 2014c, s. 18). Z hlediska statistiky se pak dožívají vyššího věku než 

muži. Z věkových kategorií jsou nejvíce deprivovanými věkové kategorie osob do 18 let 

(9,7 %) a osoby ve věku od 18 do 24 let (6,8 %). O něco méně pak věková kategorie lidí od 

25 do 49 let (6,5 %) a od 50 do 64 let (6,5 %). Z převažující ekonomické aktivity jsou nejvíce 

materiálně deprivované nezaměstnané osoby (24,7 %). Podle typu domácnosti se jeví jako 

nejvíce materiálně deprivované neúplné domácnosti alespoň s jedním závislým dítětem 

(23,9 %), dvou dospělých se třemi a více závislými dětmi (14,3%), ale i domácnosti jednotlivců 

do 65 let (11,9 %) nebo domácnosti jednotlivců – žen (10,5 %) (ČSÚ, 2015c). 

 Není nic překvapivého, že nejvíce materiálně deprivované jsou rodiny s více dětmi. To 

znamená, že tyto rodiny trpí jistým materiálním nedostatkem. Problémy spatřujeme v tom, že si 

nemohou dovolit některé služby, věci nebo požitky (ČSÚ, 2015a, s. 2). Vyšší hodnoty 
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materiální deprivace nacházíme u neúplných rodin. Jedná se v průměru o 22 % těchto rodin. 

Nejhůře jsou na tom neúplné rodiny s dvěma a více dětmi (28 % míra materiální deprivace). 

U úplných rodin se tato míra pohybuje kolem 6 %. Opět největší hodnoty, co se týče úplných 

rodin, se nacházejí u úplných rodin se třemi a více dětmi (14,3 %). Míra materiální deprivace 

všech osob v České republice činí 6,7% (obr. 12). 

 Kdybychom propojili materiální deprivaci ještě se strádáním psychickým, můžeme zde 

využít studií Matějčka a Langmeiera. Problematika velmi početných rodin se totiž nemusí týkat 

pouze materiální deprivace, ale stav bývá komplikován i psychickou deprivací, neboť dítěti 

se nemusí dostávat pozornosti a péče, a ztráta životních jistot, a někdy i disciplíny, se může 

projevit asociálním chováním. Studie Matějčka a Langmeiera ukazují, že někdy více 

než fyzickým strádáním jsou děti právě postiženy po stránce psychické, zvláště jedná-li 

se o extrémní případy bídy fyzické, kdy je dítě nejen podvyživeno, ale i zanedbáváno ve smyslu 

mateřské péče (Matějček, 2011, s. 150–153). 

Obrázek 12 – Míra materiální deprivace rodin s dětmi, ČR, 2014 

 

Poznámky: uvedené údaje sledují podíl osob v domácnostech, které jsou ohrožené materiální deprivací, 

tedy všech osob v domácnostech, které si nemohou dovolit 4 a více z 9 položek 

Zdroj: ČSÚ, 2015j, Příjmy a Životní podmínky domácností 2014 

 Pokud se podíváme na evropské srovnání míry materiální deprivace (obr. 13), zjistíme, 

že nejméně materiálně deprivovaných osob nalézáme v zemích na severu Evropy jako je 

Švédsko, Norsko, Lucembursko, Island, Finsko, Dánsko, Nizozemsko. Pod evropským 

průměrem, kde míra materiální deprivace dosahuje 9 %, se nachází i Česká republika s 6,7 %, 

dále pak Rakousko, Francie, Německo, Belgie, Estonsko, Slovinsko, Španělsko, Spojené 

království a Irsko. Nejvíce materiálně deprivovaných sledujeme v Bulharsku (33,1 %). Vysoké 

hodnoty jsou uváděny například i v Srbsku, Rumunsku, Maďarsku i Řecku.   
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Obrázek 13 – Míra materiální deprivace, srovnání EU, 2014 

 

Poznámky: uvedené údaje sledují míru materiální deprivace jednotlivých osob, tedy osob, které si 

nemohou dovolit 4 a více z 9 položek 

Zdroj : Eurostat, 2015d, SILC 

6.7 Materiální a sociální situace d ětí 1–15 let 

V tomto modulu nás zajímala materiální a sociální situace dětí 1–15 let (děti narozené v letech 

1998–2013) žijících ve vybraných domácnostech. Z následujícího obr. 14 vyplývá, že 7 % 

domácností si nemůže dovolit poslat děti alespoň na jeden týden v roce na prázdniny mimo 

domov, 6,8 % domácností vyřazuje děti z pravidelných aktivit ve volném čase (plavání, hra 

na hudební nástroj, zájmové kroužky). K tomu přistupují další skutečnosti, například 6,4 % 

domácností z důvodu nedostatku nemohou koupit dětem vybavení pro venkovní aktivity (kolo, 

lyže, atd.). Při bližším zkoumání dojdeme také k poznatku, že 2,4 % domácností nemůže 

z finančních důvodů pořídit dětem hry a hračky (stavebnice, stolní, počítačové či vzdělávací 

hry), a dokonce zaplatit dětem alespoň jednou denně čerstvé ovoce a zeleninu. Uvádí se dále, 

že problémem může být i oslava narozenin či návštěva kamarádů (na svačinu a na společné 

hraní), vyloučeno je u malého procenta i pořízení nových knih, vhodných pro jejich věkovou 

kategorii či koupě dvou párů bot. Tato všeobecná zjištění nám ale ukazují, že výsledná procenta 

nejsou až tak vysoká, neukazují na závažnost, formu či trvalost stavu v konkrétních případech, 

nicméně odhalují skutečnost, že je nutno vážně s těmito ukazateli do budoucna počítat 

a sledovat je. 
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Obrázek 14 – Podíl domácností, které si nemohou dovolit dětem zaplatit následující položky, ČR, 2014 

 

Poznámky: uvedené údaje sledují všechny domácnosti s dětmi do 16 let 

Zdroj: ČSÚ, 2014e, Životní podmínky 2014 
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Kapitola 7 

7 Determinanty chudoby a materiální deprivace 
domácností 

Dalším podstatným krokem při zkoumání chudoby a materiální deprivace bylo stanovit 

determinanty chudoby a materiální deprivace domácností. Pro hlubší analýzu tohoto problému 

byla zvolena metoda binární logistické regrese, která slouží ke stanovení toho, zda má 

domácnost šanci být chudá nebo ne.  

 Pro samotné zpracování bylo vytvořeno osm modelů. U prvního, druhého, pátého a šestého 

modelu byla vysvětlovanou proměnnou chudoba na základě ekvivalizovaného příjmu, u třetího, 

čtvrtého, sedmého a osmého modelu byla vysvětlovanou proměnnou materiální deprivace. 

Vysvětlujícími proměnnými pro všech osm modelů byly: věk (stáří), rodinný stav, pohlaví, 

vzdělání, ekonomická aktivita, typ domácnosti a počet nezaopatřených dětí v domácnosti 

a velikost obce. Parametry vysvětlujících proměnných – koeficienty β – v prvním, třetím, pátém 

a v sedmém modelu vyjadřovaly poměr šancí výskytu rizika chudoby kategorií jednotlivých 

kategoriálních proměnných a zvolené referenční skupiny. Ve druhém, čtvrtém, šestém a v 

osmém modelu byly porovnány šance stát se chudým mezi všemi kategoriemi navzájem v rámci 

dané proměnné. Pro první čtyři modely byla data ve vážené podobě, pro druhé čtyři modely 

byla data v nevážené podobě. Právě pro nevážená data byla u proměnných a jejích kategorií 

zkoumána statistická významnost na hladině významnosti 0,01. U váženého modelu byly 

všechny výsledky statisticky významné vzhledem k velkému rozsahu souboru vzniklého 

přepočtem na populaci České republiky Podrobný popis metody modelování je uveden 

v kapitole 5. 

 Jako referenční byly zvoleny kategorie, které z jednotlivých proměnných byly nejčetnější. U 

věku jako referenční byla určena věková kategorie 35–44 let, u rodinného stavu – ženatý, 

vdaná nebo osoba v registrovaném partnerství, u pohlaví – muž, u vzdělání – střední bez 

maturity , u ekonomické aktivity – zaměstnaný na plný úvazek, u typu domácnosti – úplná 

rodina, u počtu nezaopatřených dětí – bez dětí, u velikosti obce – 100 000  a více obyvatel. 

Detailnější popis metody opět nalezneme v kapitole 5. 
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7.1 Deskriptivní charakteristiky osob v čele domácností 

Následující tab. 8 nám dokumentuje počty a podíly domácností podle jednotlivých 

kategoriálních proměnných přepočtených na hodnoty pro celou Českou republiku. Referenční 

skupiny jsou označeny tučně. 

Tabulka 8 – Počty a podíly osob v čele domácností podle velikosti obce, typu domácnosti, počtu 
nezaopatřených dětí a pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, ekonomické aktivity, věku osoby v čele 
domácnosti, ČR, 2014 

Proměnná Kategorie proměnné Absolutně Relativně (v %) 

Velikost obce 

Do 499 obyvatel 294 064 6,83 
500–1 999 obyvatel  728 341 16,92 
2 000–4 999 obyvatel 510 992 11,87 
5 000–9 999 obyvatel 380 483 8,84 
10 000–49 999 obyvatel 901 328 20,94 
50 000–99 999 obyvatel 480 603 11,17 
100 000 a více obyvatel 1 008 686 23,43 

Pohlaví muž 3 234 982 75,15 
žena 1 069 514 24,85 

Vzdělání 

základní 376 642 8,75 
střední bez maturity 1 798 063 41,77 
střední s maturitou 1 404 742 32,63 
vysokoškolské 725 051 16,84 

Rodinný stav 

svobodný(á) 736 890 17,12 
ženatý, vdaná 2 236 326 51,95 
rozvedený(á) 757 064 17,59 
ovdovělý(á) 574 216 13,34 

Ekonomická aktivita 

ostatní ekonomicky aktivní 8136 0,19 
zaměstnaný na plný 
úvazek 2 022 089 46,98 

zaměstnaný na částečný 
úvazek 

37 132 0,86 

samostatně činný na plný 
úvazek 

521 253 12,11 

samostatně činný na 
částečný úvazek 

15 868 0,37 

nezaměstnaný 183 867 4,27 
žák, učeň, student 18 200 0,42 
osoba ve starobním 
(vdovském) důchodu 

1 363 325 31,67 

osoba v invalidním 
důchodu 

108 454 2,52 

osoba na rodičovské 
dovolené, v domácnosti 

26 173 0,61 

Věk 

do 25 let 59 728 1,39 
25–34 let 561 596 13,05 
35–44 let 879 453 20,43 
45–54 let 766 306 17,80 
55–64 let 825 373 19,17 
65–74 let 716 091 16,64 
75 a více let 495 948 11,52 

Typ domácnosti 

úplná 2 593 888 60,26 
neúplná 468 983 10,90 
nerodinná 42 031 0,98 
jednotlivec – muž 492 735 11,45 
jednotlivec – žena 706 860 16,42 

Počet nezaopatřených 
dětí 

bez dětí 2 884 363 67,01 
s jedním dítětem 697 786 16,21 
se dvěma dětmi 590 092 13,71 
se třemi a více dětmi 132 256 3,07 
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Poznámky:vybrané referenční skupiny, jež vstupovaly do regresní analýzy, byly označeny tučně. Údaje 

jsou ve vážené podobě. 

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. 

Zdroj:  ČSÚ, 2014d, Životní podmínky 2014, vlastní výpočty 

7.2 Determinanty chudoby na základ ě ekvivalizovaného p říjmu 
domácnosti (porovnání kategorií vzhledem k referen ční 
skupin ě) 

V analýze vycházíme z dat šetření Životní podmínky 2014. Výsledky výzkumu pomocí 

regresního modelování předkládáme v následujících řádcích. Zkoumanými jednotkami byly 

osoby v čele domácnosti a charakteristiky jejich domácností. V prvním i druhém modelu binární 

logistické regrese je vysvětlovanou (závisle) proměnnou chudoba, tedy zda jsou domácnosti 

chudé nebo ne, a to na základě ekvivalizovaného příjmu osob v domácnostech (podrobný popis 

viz kapitola 5). První model porovnává jednotlivé kategorie vzhledem k referenční skupině, 

zatímco druhý model porovnává jednotlivé kategorie mezi sebou v rámci dané proměnné. 

Vysvětlujícími (nezávislými) proměnnými byla pak velikost obce, pohlaví, vzdělání, rodinný 

stav, ekonomická aktivita, věk, typ domácnosti a počet nezaopatřených dětí. V modelu 

1 i v modelu 2 byly všechny regresní koeficienty statisticky významné na hladině významnosti 

0,01, protože jsme pracovali s váženými hodnotami, tedy velkým rozsahem souboru.  

 První vysvětlující proměnná v tab. 9 sleduje velikost obce, v níž osoby v domácnosti žijí. 

V podstatě zde rozlišujeme velikost obce podle počtu obyvatel. Z tohoto hlediska můžeme 

konstatovat, že ve srovnání s osobami v domácnostech žijících v obcích se 100 000 a více 

obyvateli měly osoby v domácnostech žijící ve městech a obcích s méně obyvateli vyšší šanci 

stát se chudými. Opíráme-li se o naše výsledky, shledáváme, že nejvyšší šance být chudý lze 

vysledovat u obcí s 2 000 až 4 999 obyvateli. Vyšší hodnoty se vyskytují také v obcích do 499 

obyvatel. Zvažujeme-li různé aspekty, které mohou dotvořit celkový obraz těchto výzkumů, tak 

můžeme předně uvést četnější nabídky na trhu práce ve větších obcích, dále časovou dostupnost 

lidí do zaměstnání, neboť v menších obcích stěžuje situaci často doprava. Mareš hovoří o tzv. 

prostorové mobilitě, stěhování se nebo dojíždění za prací (Mareš, 1998, s. 64).  

 Sledujeme- li pohlaví osob v čele domácnosti, tak domácnosti žen oproti mužům měly 1,4 

krát větší šanci stát se chudými než muži. Z řady ukazatelů vyplývají mnohem větší požadavky 

na ženy z hlediska zajištění domácnosti či péče o dítě. Tyto fenomény mohou ve vlastním slova 

smyslu uvádět ženu v nebezpečí chudoby tím, že může být znevýhodněna na trhu práce. Pro 

ženu je totiž obtížně skloubit pracovní a mateřské povinnosti. U žen s malými dětmi je větší 

výskyt pracovní absence kvůli nemoci dětí. Pracovní trh ve vyspělých zemích hledá řešení 

například v nabídce zkráceného úvazku (Buchtová, 2002, s. 113). Hovoříme-li o ženách, 

můžeme v tomto kontextu ještě poznamenat, 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 (ČSÚ, 2014c, s. 17). 

 Přejdeme-li ke kategorii vzdělání, můžeme předložit následující závěry. Celkově nepříznivý 

obraz se ukazuje u domácnosti s osobou se základním vzděláním v čele domácnosti. Ty mají 
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1,3 vyšší šanci stát se chudými, než domácnosti kde jsou v čele osoby se středním vzděláním 

bez maturity. Střední vzdělání s maturitou a vysokoškolské vzdělání jsou více méně zárukou 

nižších šancí stát se chudými. Tedy čím vyšší vzdělání, tím je nižší šance stát se chudým. U 

tohoto ukazatele je zřejmý vliv dosaženého vzdělání na příležitost získat zaměstnání a s tím 

spojený způsob odměňování za práci. Keller upozorňuje zejména na situaci dělníků, kteří 

zažívají rychlou destrukci své práce (Keller, 2011, s. 96). Chudoba a nižší vzdělání se vzájemně 

podmiňují na různých úrovních, které jsme již uvedli například v souvislosti se zaměstnaností. 

Nízká šance pracovního uplatnění může vést právě za různých okolností k sociální izolaci 

a chudobě. 

 Rozvedené a svobodné osoby v čele domácností mají vyšší šanci stát se chudými než ženaté 

či vdané osoby v čele domácností, které byly vybrány do referenční skupiny. Naopak 

u ovdovělých je tato šance nižší. Jde o to, že u rozvedených osob se neumenšují potřeby na 

jednotlivých úrovních, ale zmenšuje se příjem. Přestože rozvedení omezí některé potřeby, stejně 

pokračuje řetězec základních fyziologických potřeb, včetně úhrad nákladů za bydlení, elektřinu 

a další poplatky. Zvážíme-li rozvedené, kteří pečují o děti, jistě se projeví rozdíly v příjmech 

na socioekonomické úrovni. Uvedeme-li do souvislosti rodinný stav a vzdělání, tak můžeme 

konstatovat, že například dlouhodobá či opakovaná nezaměstnanost může zvyšovat riziko 

rozvodu. Samozřejmě, že problémy s prací nemusejí vést k rozvodu, ale snižují komfort 

manželství a celé rodiny, takže celkově delší nezaměstnanost a rozvodovost spolu souvisí 

(Keller, 2011, s. 97). O zvyšování rizika rozvodu a napětí v rodině v souvislosti právě 

s nezaměstnaností hovoří také Mareš, když posuzuje důsledky nezaměstnanosti na všechny 

členy rodiny. Výrazně pozitivní roli při ztrátě zaměstnání hraje právě solidarita všech členů 

domácnosti (Mareš, 1998, s. 80).  

 Velkou roli sehrává postavení domácnosti na trhu práce. Všechny osoby v čele domácnosti 

ekonomicky aktivní či neaktivní měly vyšší šanci stát chudými oproti osobám v domácnosti 

zaměstnaným na plný úvazek v čele domácnosti. Nejvyšší šanci stát se chudými měly 

domácnosti s nezaměstnaným v čele domácností, a dále pak ostatní ekonomicky neaktivní50. 

O nezaměstnanosti a jejím dopadu na život jedince jsme podrobně pojednávali v samostatné 

kapitole 4, kdy jsme zvlášť sledovali sociologický aspekt chudoby. Zde můžeme pouze 

připomenout omezení sociálního kontaktu s druhými, stejně jako doprovodným jevem může být 

deprivace těchto skupin, kdy se uzavírá bludný kruh chudoby. Jeden činitel navazuje na druhý, 

jedince je pod tlakem vnějších okolností právě deprivován, změní se jeho sociální hodnocení, 

nezaměstnaný přestává věřit ve své schopnosti a nic pak nebrání tomu, aby cesta z chudoby 

se stala obtížnou. Nejvíce se však hovoří o marginalizaci na trhu práce a jejích dopadech 

u některých skupin – nekvalifikovaní, zdravotně postižení, mladí lidé, ženy – matky, 

samoživitelky s dětmi a jiní (Sirovátka, 2006, s. 628–629). Buchtová k uplatnění člověka 

na trhu práce uvádí obdobné skupiny, které jsou nejvíce ohrožené. Patří k nim: mladí lidé, ženy 

s malými dětmi, zdravotně postižení občané, starší lidé, lidé s nízkým vzděláním, romské 

etnikum a přicházející imigranti (Buchtová, 2002, s. 109). Ohroženou skupinou jsou také 

                                                 
 
50 Mezi ostatní ekonomicky neaktivní můžeme zařadit následující osoby: respondent nepracuje, nehledá práci a jeho 
jediným zdrojem příjmu je majetek, úspory, výsluhový příspěvek, živí ho jiná osoba apod. (ČSÚ, 2014c, s. 18).  
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domácnosti s osobou na rodičovské dovolené v čele domácnosti. Při výpočtech jsme dospěli 

k tomu, že mají 14krát vyšší šanci stát se chudými než domácnosti v čele se zaměstnaným 

na plný úvazek. Rovněž jsme zjistili, že domácnosti s osobou v invalidním důchodu v čele 

představují 11,5krát vyšší riziko stát se chudými.  

 Osoby v čele domácností ve věku do 25 let, 25–34 a 45–54 let mají vyšší šanci stát 

se chudými v porovnání s věkovou skupinou 35–44 let. Nižší šance pak představovaly kategorie 

proměnných 55–64 let, 65–74 let a 75 a více let. Toto tvrzení lze přijmout, je však nutno 

prokázat, že právě specifické věkové rozčlenění má vliv na chudobu. Lze připustit, že mnohé 

výsledky výzkumu nepředstavují právě důchodce jako nejohroženější skupinu chudobou. 

Vysvětlení se nachází v tom, že právě důchodci již mají vyřešen problém s bydlením a příjmy 

nejohroženějších sociálních skupin, např. rozvedených či svobodných matek s dětmi, jsou 

srovnatelné s příjmy důchodců (Keller, 2010a, s. 5). Dosadíme-li si ke kategorii důchodce 

či matky samoživitelky příslušný věk (55–90 let vs. 25–34, 45–54), pak na tomto podkladě je 

zřejmé, že skutečně důchodci mají nižší šance stát se chudými. U kategorie do 25 let máme 

za to, že se zpravidla jedná o jedince připravující se na výkon povolání, u kategorie 25–34 let 

můžeme zvažovat uchazeče o zaměstnání. Dnes se právě velká pozornost věnuje mimo jiné 

převzdělanosti lidí, kdy absolventi vysokých škol s titulem bakalář nemohou najít uplatnění na 

trhu práce. Obtíže se spatřují v tom, že dochází k početnímu nárůstu těchto osob (Keller, 2010a, 

s. 5). Přesto však u tohoto věku bývají ještě problémy se zadlužeností, s pořizováním bydlení. 

Navíc v souvislosti s touto kategorií jsou ženy poprvé matkami a vlastně často nemohou najít 

uspokojivé zaměstnání z důvodu péče o dítě, o čemž jsme hovořili výše. Vyjdeme ze statistik 

Českého statistického úřadu, tak nejvíce rozvedených se v roce 2014 objevuje ve věkové 

kategorii 45–49 let a rozvedených mužů ve věku 50–54 let a nárůst ovdovělých žen začíná ve 

věku 50–54 let (ČSÚ, 2015g, s. 5). Takže můžeme zopakovat, že ve věkové kategorii 45–54 let 

nacházíme ohrožení chudobou.   

 Úplné domácnosti mají nejnižší šanci stát se chudými oproti ostatním kategoriím 

domácnosti. Nejvíce šancí ohrožení chudobou se vyskytuje u domácností, kde žijí samy ženy 

(typ domácnost jednotlivce žena). Tato šance je až 5krát větší než u úplných domácností. 

V literatuře se uvádí také jako argument, že osaměle žijící ženy, vdovy, důchodkyně mají pouze 

jeden příjem (vdovský důchod bývá také krácen51). Zůstaneme-li nyní v kategorii 65 a více let 

pouze u žen, tak v praxi velmi často nastávají situace, že takové samotné ženy důchodkyně 

pobírají důchod na hranici důchodového minima a tomu musí přizpůsobit svůj životní standard 

(Sociální dávky, 2016). Dále v celostátním měřítku je možno pozorovat další jev, a sice na 

druhé místo našeho přehledu se dostaly nerodinné domácnosti – osoby nespojené manželstvím 

nebo partnerským svazkem ani vztahem rodič – dítě, resp. osoby nepříbuzné i příbuzné 

(sourozenci, prarodiče s vnoučaty) (ČSÚ, 2015a, s. 9). Půjdeme-li dále za toto všeobecné 

                                                 
 
51Toto můžeme doložit na základě údajů České správy sociálního zabezpečení.  Výše procentní výměry vdovského 
nebo vdoveckého důchodu činí 50 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu 
třetího stupně, na který měla nebo by měla nárok zesnulá osoba v okamžiku úmrtí. Uveďme si příklad: žena, která 
ovdověla, pracuje, nepobírá žádný důchod. Její zemřelý manžel pobíral starobní důchod, který k datu úmrtí činil 
14 530 Kč měsíčně, z toho 12 200 Kč činila procentní výměra a 2 330 Kč základní výměra. Ženě tedy bude náležet 
procentní výměra vdovského důchodu ve výši 6 100 Kč (50 % z 12 200 Kč). Vdovský důchod ženy bude vč. základní 
výměry 2 330 Kč činit celkem 8 430 Kč měsíčně (ČSSZ, 2016). 
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tvrzení, zjišťujeme, že se v konkrétních případech může jednat zpravidla o studenty, přátele, 

kteří sdílejí jednu domácnost, aniž by je ve skutečnosti spojovaly nějaké partnerské 

či příbuzenské vazby. Statistiky tedy poukazují z hlediska ohrožení chudobou na velké riziko 

nerodinných domácností. Třetí místo zaujímá kategorie domácnosti jednotlivce muže. 

Domácnosti jednotlivců mužů jsou zpravidla mladší než domácnosti jednotlivců žen. Průměrný 

věk žen žijících v domácnosti jednotlivce byl 65,4 let a průměrný věk mužů žijících 

v domácnosti jednotlivce byl 52,5 let (ČSÚ, 2014c, s. 17). Na čtvrtém místě je neúplná rodina. 

Chceme-li vysvětlit nyní tu skutečnost, že neúplná rodina při posuzování šancí domácností stát 

se chudými se objevila na čtvrtém místě, tak musíme uvést, že v modelu nemáme žádné 

interakce, ale pouze hlavní efekty, což znamená, že hodnoty vyjadřují pouze efekt vzhledem k 

referenční kategorii a jsou standardizovány na ostatní proměnné v modelu. Z jiných 

sociologických studií, které se touto problematikou zabývají, tak většina odborníků zaujímá 

stanovisko, že tato kategorie neúplných rodin (matka – samoživitelka či svobodná matka 

s dítětem) je vystavena největší hrozbě chudoby. Pro společnost z tohoto vyplývá závazek 

zajištění sociálních jistot, stanovení dávek státní sociální podpory (přídavek na dítě, sociální 

příplatek, státní vyrovnávací příspěvek) (Krebs, 2010, s. 275). Nicméně při mimořádných 

sociálních či materiálních obtížích těchto žen nesmíme zapomínat ani na možnost nárůstu 

různých deprivací u dětí (Matějček, 2011, s. 168 –176).  

 Co se týče domácností s nezaopatřenými dětmi, tak můžeme vidět, že čím více mají 

domácnosti dětí, tím mají vyšší šance stát se chudými. U domácností se třemi a více dětmi je 

tato šance zhruba až 8krát vyšší než u bezdětných domácností. Na výsledcích je patrné, 

že s nárůstem počtu dětí v domácnostech může narůstat i ohrožení chudobou. Do popředí jistě 

vystupují zcela racionální důvody. Můžeme uvést zvyšování potřeb na bydlení, stravování, 

školství, kulturu, dopravu, aktivity dětí, jejich zdravotní péči. Pro jednoho z rodičů tak jasně 

vyvstávají nároky na péči o děti a tím pádem je znevýhodněn na trhu práce (ve většině případů 

zajišťuje péči matka – žena). Záleží samozřejmě na postoji rodičů, do jaké míry jsou schopni 

vysvětlit dětem určité odříkání si některých potřeb, ale i tady mohou vstupovat do hry různé 

formy deprivací. V tomto smyslu je skutečně důležitý systém dávek státní sociální podpory. 

Účelnost a účinnost těchto dávek je součástí určité intervence do konkrétní situace rodiny, 

ale rozhodně nejsou zárukou vyřešení celé složité situace (Musil, 2001, s. 129–130). 

 Jinak řečeno, existuje mnoho faktorů, které ovlivňují riziko chudoby, ale konkrétní životní 

situace jsou jistě mnohem složitější. Mezi faktory, které jsou nejvíce vlivné, patří pozice osoby 

v čele domácnosti na trhu práce, ale to je ovlivněno dalšími faktory, jako je věk, vzdělání, počet 

dětí, zdravotní stav, typ domácnosti. I přesto, že se rizika chudoby vyskytují u méně početných 

kategorií, jako jsou např. nezaměstnané domácnosti, neúplné rodiny s dětmi, domácnosti 

se 3 a více dětmi, osoby se základním vzděláním atd., jsou ukazatele poměrně vysoké.  
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Tabulka 9 – Šance domácností stát se chudými (na základě ekvivalizovaného příjmu) z hlediska 
velikosti obce, typu domácnosti, počtu nezaopatřených dětí a pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, 
ekonomické aktivity, věku osoby v čele domácnosti (vzhledem k referenční skupině), ČR, 2014 
(model č. 1) 

Proměnná 
Kategorie 
proměnné 

Poměr šancí 95 % interval spolehlivosti 

Velikost obce 

do 499 obyvatel vs. 
100 000 a více 
obyvatel 

1,474 1,450 1,498 

500–1 999 obyvatel 
vs. 100 000 a více 
obyvatel 

1,323 1,306 1,340 

2000–4999 obyvatel 
vs. 100 000 a více 
obyvatel 

1,880 1,855 1,905 

5000–9999 obyvatel 
vs. 100 000 a více 
obyvatel 

1,072 1,056 1,089 

10 000–49 999 
obyvatel vs. 100 000 
a více obyvatel 

1,289 1,273 1,304 

50 000–99 999 
obyvatel vs. 100 000 
a více obyvatel 

1,363 1,344 1,382 

Pohlaví ženy vs. muži 1,423 1,394 1,453 

Vzdělání 

základní vs. střední 
bez maturity 

1,327 1,313 1,342 

střední s maturitou 
vs. střední bez 
maturity 

0,473 0,469 0,478 

vysokoškolské vs. 
střední bez maturity 

0,223 0,219 0,227 

Rodinný stav 

svobodný(á) vs. 
ženatý, vdaná 

1,167 1,148 1,185 

rozvedený(á) vs. 
ženatý, vdaná 

1,476 1,454 1,498 

ovdovělý(á) vs. 
ženatý, vdaná 

0,478 0,469 0,487 

Ekonomická 
aktivita  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ostatní ekonomicky 
neaktivní vs. 
zaměstnaný na plný 
úvazek 

36,485 34,751 38,304 

zaměstnaný na 
částečný úvazek vs. 
zaměstnaný na plný 
úvazek 

2,837 2,738 2,940 

samostatně činný na 
plný úvazek vs. 
zaměstnaný na plný 
úvazek 

3,007 2,968 3,046 

samostatně činný na 
částečný úvazek vs. 
zaměstnaný na plný 
úvazek 

1,433 1,320 1,555 

nezaměstnaný vs. 
zaměstnaný na plný 
úvazek 

42,090 41,504 42,684 

žák, učeň, student vs. 
zaměstnaný na plný 
úvazek 

8,598 8,250 8,960 

Poznámky: všechna data byla statisticky významná na hladině významnosti 0,01. Údaje jsou ve vážené 
podobě. 
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Tabulka 9 – Šance domácností stát se chudými (na základě ekvivalizovaného příjmu) z hlediska 
velikosti obce, typu domácnosti, počtu nezaopatřených dětí a pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, 
ekonomické aktivity, věku osoby v čele domácnosti (vzhledem k referenční skupině), ČR, 2014 
(model č. 1) (pokr.) 

Proměnná 
Kategorie 
proměnné 

Poměr šancí 95 % interval spolehlivosti 

Ekonomická 

aktivita 

osoba ve starobním 
(vdovském) důchodu 
vs. zaměstnaný na 
plný úvazek 

5,608 5,502 5,717 

osoba v invalidním 
důchodu vs. 
zaměstnaný na plný 
úvazek 

11,454 11,252 11,659 

osoba na rodičovské 
dovolené, 
v domácnosti vs. 
zaměstnaný na plný 
úvazek 

13,771 13,359 14,196 

Věk 

do 25 let vs. 35–44 
let 

1,805 1,749 1,864 

25–34 vs. 35–44 let 1,187 1,169 1,206 
45–54 vs. 35–44 let 1,341 1,323 1,359 
55–64 vs. 35–44 let 0,759 0,746 0,771 
65–74 vs. 35–44 let 0,694 0,679 0,709 
75 a více let vs. 35–
44 let 

0,598 0,584 0,612 

Typ domácnosti 

neúplná vs. úplná 3,675 3,596 3,756 
nerodinná vs. úplná 4,347 4,201 4,499 
jednotlivec – muž vs. 
úplná 

3,758 3,695 3,822 

jednotlivec – žena 
vs. úplná 

4,813 4,688 4,940 

Počet 
nezaopatřených 
dětí 

s jedním dítětem vs. 
bez dětí 

1,779 1,755 1,803 

se dvěma dětmi vs. 
bez dětí 

3,217 3,169 3,266 

se třemi a více dětmi 
vs. bez dětí  

7,883 7,725 8,044 

Poznámky: všechna data byla statisticky významná na hladině významnosti 0,01. Údaje jsou ve vážené 

podobě. 

Zdroj:  ČSÚ, 2014d, Životní podmínky 2014, vlastní výpočty 

7.3 Determinanty chudoby na základ ě ekvivalizovaného p říjmu 
domácnosti (porovnání kategorií mezi sebou) 

Když jsme hodnotili materiální deprivaci v jednotlivých věkových kategoriích, tak byla pro nás 

důležitá věková kategorie 75 a více let (tab. 12). Spočítali jsme, že všechny věkové kategorie 

v porovnání s touto mají větší šanci na materiální deprivaci (tab. 12). Nyní v tab. 10 sledujeme 

šance domácností stát se chudými na základě ekvivalizovaného příjmu porovnáním všech 

kategorií mezi sebou v rámci dané proměnné. V této souvislosti zjišťujeme, že opět všechny 

věkové kategorie srovnávané s věkem 75 a více let vykazují vyšší poměr šancí stát se chudými, 

nejvíce patrný je rozdíl u kategorie osob v čele domácnosti ve věku do 25 let vs. 75 a více let 

(3,019). Tento nepoměr se mírně snižuje u kategorie 65–74 let, kde přináší tabulka 8 hodnotu 
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1,160. Nevýznamný rozdíl v poměru šancí stát se chudými představují srovnávané věkové 

kategorie 75 a více let vs. 35–44 (0,598). 

 V kategorii vzdělání opět vyvolává pozornost rozvíjející se kontrast v poměru šancí stát 

se chudými u skupiny osob v čele domácnosti se základním vzděláním vs. skupina 

s vysokoškolským vzděláním. Domácnost osob v čele se základním vzděláním nese téměř 

šestinásobně vyšší riziko stát se chudou. Na druhé straně ani domácnosti se základním 

vzděláním vs. se středním vzděláním s maturitou nemají příliš vysoké šance (2,803 poměr), 

takže téměř trojnásobné riziko chudoby. 

 V rámci typu domácností poskytují výpočty opět podobné výsledky jako u materiální 

deprivace (tab. 12). Předpoklad stát se chudou s téměř pětinásobně větší šancí má jednotlivec-

žena vs. úplná rodina, nerodinná domácnost vs. úplná je na druhém místě našeho žebříčku 

s hodnotou 4,347. Současně třetí nejvyšší hodnota je jednotlivec-muž vs. úplná rodina 3,758. 

Poměrně vysoké hodnoty vychází porovnání domácnosti úplné a neúplné (3,675). V tomto 

směru zastánci úplné rodiny by mohli mít další důležitý argument pro její podporu.    

 Posuzujeme-li počet nezaopatřených dětí v domácnosti, musíme se i tady opakovat, neboť 

nejvyšší hodnoty na poměr šancí stát se chudými má domácnost se třemi a více dětmi 

vs. domácnost bez dětí (7,883 poměr šancí). V každém případě zaznamenáváme změnu 

u domácnosti se dvěma dětmi vs. bez dětí a domácnosti s jedním dítětem vs. bez dětí. Na rozdíl 

u domácnosti s jedním dítětem vs. domácnost bez dětí (1,779) reflektujeme trojnásobný poměr 

šancí stát se chudými u rodiny se dvěma dětmi vs. bez dětí (3,217). Výše jsme totiž zmínili, 

že šance na materiální deprivaci u domácnosti se dvěma nebo jedním dítětem jsou porovnatelné, 

takřka shodné.     

 Nepříznivý trend v šanci stát se chudými lze podle výsledků sledovat u osob v čele 

domácnosti, které jsou rozvedené vs. ovdovělé. Mají trojnásobně vyšší šanci. Změnou není 

ani poměr šancí mezi svobodnými a ovdovělými, uvažujeme-li ve vztahu k materiální deprivaci. 

Dospěli jsme k hodnotě 2,441 poměru šancí. Nejmenší riziko stát se chudým nese ovdovělý 

vs. ženatý, vdaná (0,478). Ale připojíme-li ještě proměnnou žena vs. muž, tak můžeme uvést 

hodnotu 1,423. Tuto dílčí hodnotu můžeme považovat opět za srovnatelnou při porovnání 

materiální deprivace žena vs. muž. 

 Jistě nelze pochybovat o tom, že osoba v čele domácnosti nezaměstnaná vs. zaměstnaná 

na plný úvazek vykazuje největší rozdíly. Nezaměstnaný má v tomto smyslu 42krát větší šanci 

stát se chudým. Podobně je na tom osoba ekonomicky neaktivní vs. osoba zaměstnaná na plný 

úvazek (poměr šancí 36,485). Zaměřme se ještě na obsah pojmu nezaměstnaný. Opět výpočty 

svědčí o vysokých šancí stát se chudým, srovnáme-li s osobou ve starobním (vdovském) 

důchodu (7,505) i s kategorií žák, učeň, student (4,896). Také nezaměstnaný vs. osoba 

na rodičovské dovolené je v tomto směru znevýhodněn (3,056 poměr šancí). Nositelem 

vysokých šancí na chudobu má i osoba na rodičovské dovolené vs. zaměstnaný na plný úvazek 

(13,771). Ve srovnání s výše uvedenou hodnotou má relativně nižší šance stát se chudým osoba 

se starobním důchodem vs. osoba zaměstnaná na plný úvazek (5,608).  

 Poslední sledovanou proměnnou byla velikost obce. Zdá se, že velikost obce nehraje 

tak důležitou roli v šanci stát se chudým. Výsledky sice poukazují na některé nerovnoměrnosti, 

které ovšem nejsou tak výrazné jako u předchozí kategorie. Uvádíme proto kategorii obcí 
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s největším rozdílem. Jedná se o obce se 2 000–4 999 obyvateli vs. obce se 100 000 a více 

obyvateli, kde vyšla hodnota 1,880 poměru šancí a obce s 2 000–4 999 obyvateli vs. obce 

s 5 000–9 999 obyvateli s výpočtem 1,754 také měly mezi sebou největší rozdíly. 

Tabulka 10 – Šance domácností stát se chudými (na základě ekvivalizovaného příjmu) z hlediska 
velikosti obce, typu domácnosti, počtu nezaopatřených dětí a pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, 
ekonomické aktivity, věku osoby v čele domácnosti (porovnání skupin mezi sebou), ČR, 2014 
(model č. 2) 

Proměnná 
Kategorie 
proměnné 

Poměr šancí 95% interval spolehlivosti 

Věk 

do 25 let vs. 25–34 let 1,521 1,474 1,569 

do 25 let vs. 35–44 let 1,805 1,749 1,864 

do 25 let vs. 45–54 let 1,346 1,304 1,390 

do 25 let vs. 55–64 let 2,380 2,302 2,460 

do 25 let vs. 65–74 let 2,602 2,509 2,698 

do 25 let vs. 75a více 
let 

3,019 2,909 3,134 

25–34 let vs. 35–44 let 1,187 1,169 1,206 

25–34 let vs. 45–54 let 0,885 0,871 0,900 

25–34 let vs. 55–64 let 1,565 1,536 1,594 

25–34 let vs. 65–74 let 1,711 1,671 1,753 

25–34 let vs. 75 a více 
let 

1,986 1,936 2,037 

45–54 let vs. 35–44 let 1,341 1,323 1,359 

55–64 let vs. 35–44 let 0,759 0,746 0,771 

65–74  let vs. 35–44 let 0,694 0,679 0,709 

75 a více let vs. 35–44 
let 

0,598 0,584 0,612 

45–54 let vs. 55–64 let 1,767 1,742 1,793 

45–54 let vs. 65–74 let 1,932 1,892 1,974 

45–54 let vs. 75 a více 
let 

2,243 2,192 2,294 

55–64 let vs. 65–74 let 1,093 1,076 1,111 

55–64 let vs. 75 a více 
let 

1,269 1,247 1,291 

65–74 let vs. 75 a více 
let 

1,160 1,145 1,176 

Vzdělání 

základní vs. střední bez 
maturity 

1,327 1,313 1,342 

základní vs. střední s 
maturitou 

2,803 2,769 2,838 

základní vs. 
vysokoškolské 

5,954 5,845 6,065 

Poznámky: všechna data byla statisticky významná na hladině významnosti 0,01. Údaje jsou ve vážené 

podobě. 
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Tabulka 10 – Šance domácností stát se chudými (na základě ekvivalizovaného příjmu) z hlediska 
velikosti obce, typu domácnosti, počtu nezaopatřených dětí a pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, 
ekonomické aktivity, věku osoby v čele domácnosti (porovnání skupin mezi sebou), ČR, 2014 
(model č. 2) (pokr.) 

Proměnná 
Kategorie 
proměnné 

Poměr šancí 95% interval spolehlivosti 

Vzdělání 

střední s maturitou vs. 
střední bez maturity 

0,473 0,469 0,478 

vysokoškolské vs. 
střední bez maturity 

0,223 0,219 0,227 

střední s maturitou vs. 
vysokoškolské 

2,124 2,088 2,160 

Typ domácnosti 

neúplná vs. úplná 3,675 3,596 3,756 

nerodinná vs. úplná 4,347 4,201 4,499 

jednotlivec – muž vs. 
úplná 

3,758 3,695 3,822 

jednotlivec – žena vs. 
úplná 

4,813 4,688 4,940 

neúplná vs. nerodinná 0,845 0,819 0,872 

neúplná vs. jednotlivec 
– muž 

0,978 0,958 0,999 

neúplná vs. jednotlivec 
– žena 

0,764 0,752 0,775 

nerodinná vs. 
jednotlivec – muž 

1,157 1,119 1,196 

nerodinná vs. 
jednotlivec – žena 

0,903 0,875 0,932 

jednotlivec - muž vs. 
jednotlivec – žena 

0,781 0,762 0,800 

Počet 
nezaopatřených 
dětí 

s jedním dítětem vs. 
bez dětí 

1,779 1,755 1,803 

se dvěma dětmi vs. bez 
dětí 

3,217 3,169 3,266 

se třemi a více dětmi 
vs. bez dětí 

7,883 7,725 8,044 

s jedním dítětem vs. se 
dvěma dětmi 

0,553 0,545 0,561 

s jedním dítětem vs. se 
třemi a více dětmi 

0,226 0,221 0,230 

se dvěma dětmi vs. se 
třemi a více dětmi 

0,408 0,400 0,416 

Rodinný stav 

svobodný(á) vs. ženatý, 
vdaná 

1,167 1,148 1,185 

svobodný(á) vs. 
rozvedený(á) 

0,790 0,780 0,801 

svobodný(á) vs. 
ovdovělý(á) 

2,441 2,402 2,481 

Poznámky: všechna data byla statisticky významná na hladině významnosti 0,01. Údaje jsou ve vážené 

podobě. 
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Tabulka 10 – Šance domácností stát se chudými (na základě ekvivalizovaného příjmu) z hlediska 
velikosti obce, typu domácnosti, počtu nezaopatřených dětí a pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, 
ekonomické aktivity, věku osoby v čele domácnosti (porovnání skupin mezi sebou), ČR, 2014 
(model č. 2) (pokr.) 

Proměnná 
Kategorie 
proměnné 

Poměr šancí 95% interval spolehlivosti  

Rodinný stav 

rozvedený(á) vs. 
ženatý, vdaná 

1,476 1,454 1,498 

ovdovělý(á) vs. ženatý, 
vdaná 

0,478 0,469 0,487 

rozvedený(á) vs. 
ovdovělý(á) 

3,088 3,048 3,128 

Pohlaví žena vs. muž 1,423 1,394 1,453 

Ekonomická 
aktivita 

ostatní ekonomicky 
neaktivní vs. 
zaměstnaný na plný 
úvazek 

36,485 34,751 38,304 

ostatní ekonomicky 
neaktivní vs. 
zaměstnaný na částečný 
úvazek 

12,858 12,117 13,645 

ostatní ekonomicky 
neaktivní vs. 
samostatně činný na 
plný úvazek 

12,135 11,553 12,745 

ostatní ekonomicky 
neaktivní vs. 
samostatně činný na 
částečný úvazek 

25,466 23,166 27,995 

ostatní ekonomicky 
neaktivní vs. 
nezaměstnaný 

0,867 0,825 0,910 

ostatní ekonomicky 
neaktivní vs. žák, učeň, 
student 

4,244 3,982 4,522 

ostatní ekonomicky 
neaktivní vs. osoba ve 
starobním (vdovském) 
důchodu 

6,506 6,188 6,839 

ostatní ekonomicky 
neaktivní vs. osoba v 
invalidním důchodu 

3,185 3,030 3,348 

ostatní ekonomicky 
neaktivní vs. osoba na 
rodičovské dovolené, v 
domácnosti 

2,649 2,503 2,804 

Zaměstnaný na 
částečný úvazek vs. 
zaměstnaný na plný 
úvazek 

2,837 2,738 2,940 

Poznámky: všechna data byla statisticky významná na hladině významnosti 0,01. Údaje jsou ve vážené 

podobě. 
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Tabulka 10 – Šance domácností stát se chudými (na základě ekvivalizovaného příjmu) z hlediska 
velikosti obce, typu domácnosti, počtu nezaopatřených dětí a pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, 
ekonomické aktivity, věku osoby v čele domácnosti (porovnání skupin mezi sebou), ČR, 2014 
(model č. 2) (pokr.) 

Proměnná 
Kategorie 
proměnné 

Poměr šancí 95% interval spolehlivosti  

Ekonomická 

aktivita 

samostatně činný na 
plný úvazek vs. 
zaměstnaný na plný 
úvazek 

3,007 2,968 3,046 

samostatně činný na 
částečný úvazek vs. 
zaměstnaný na plný 
úvazek 

1,433 1,320 1,555 

nezaměstnaný vs. 
zaměstnaný na plný 
úvazek 

42,090 41,504 42,684 

žák, učeň, student vs. 
zaměstnaný na plný 
úvazek 

8,598 8,250 8,960 

osoba ve starobním 
(vdovském) důchodu 
vs. zaměstnaný na plný 
úvazek 

5,608 5,502 5,717 

osoba v invalidním 
důchodu vs. 
zaměstnaný na plný 
úvazek 

11,454 11,252 11,659 

osoba na rodičovské 
dovolení, v domácnosti 
vs. zaměstnaný na plný 
úvazek 

13,771 13,359 14,196 

zaměstnaný na částečný 
úvazek vs. samostatně 
činný na plný úvazek 

0,944 0,910 0,979 

zaměstnaný na částečný 
úvazek vs. samostatně 
činný na částečný 
úvazek 

1,981 1,813 2,164 

zaměstnaný na částečný 
úvazek vs. 
nezaměstnaný 

0,067 0,065 0,070 

zaměstnaný na částečný 
úvazek vs. žák, učeň, 
student 

0,330 0,313 0,348 

zaměstnaný na částečný 
úvazek vs. osoba ve 
starobním (vdovském) 
důchodu 

0,506 0,487 0,525 

zaměstnaný na částečný 
úvazek vs. osoba v 
invalidním důchodu 

0,248 0,238 0,257 

Poznámky: všechna data byla statisticky významná na hladině významnosti 0,01. Údaje jsou ve vážené 

podobě. 
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Tabulka 10 – Šance domácností stát se chudými (na základě ekvivalizovaného příjmu) z hlediska 
velikosti obce, typu domácnosti, počtu nezaopatřených dětí a pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, 
ekonomické aktivity, věku osoby v čele domácnosti (porovnání skupin mezi sebou), ČR, 2014 
(model č. 2) (pokr.) 

Proměnná 
Kategorie 
proměnné 

Poměr šancí 95% interval spolehlivosti 

Ekonomická 

aktivita 

zaměstnaný na částečný 
úvazek vs. osoba na 
rodičovské dovolené, v 
domácnosti 

0,206 0,197 0,216 

samostatně činný na 
plný úvazek vs. 
samostatně činný na 
částečný úvazek  

2,099 1,933 2,279 

samostatně činný na 
plný úvazek vs. 
nezaměstnaný 

0,071 0,070 0,073 

samostatně činný na 
plný úvazek vs. žák, 
učeň, student 

0,350 0,335 0,365 

samostatně činný na 
plný úvazek vs. osoba 
ve starobním 
(vdovském) důchodu 

0,536 0,525 0,547 

samostatně činný na 
plný úvazek vs. osoba v 
invalidním důchodu 

0,262 0,258 0,268 

samostatně činný na 
plný úvazek vs. osoba 
na rodičovské dovolené  

0,218 0,211 0,225 

samostatně činný na 
částečný úvazek vs. 
nezaměstnaný 

0,034 0,031 0,037 

samostatně činný na 
částečný úvazek vs. 
žák, učeň, student 

0,167 0,152 0,182 

samostatně činný na 
částečný úvazek vs. 
osoba ve starobním 
(vdovském) důchodu 

0,255 0,235 0,278 

samostatně činný na 
částečný úvazek vs. 
osoba v invalidním 
důchodu 

0,125 0,115 0,136 

samostatně činný na 
částečný úvazek vs. 
osoba na rodičovské 
dovolené, v domácnosti 

0,104 0,095 0,113 

nezaměstnaný vs. žák, 
učeň, student 

4,896 4,692 5,108 

nezaměstnaný vs. 
osoba ve starobním 
(vdovském) důchodu 

7,505 7,358 7,654 

Poznámky: všechna data byla statisticky významná na hladině významnosti 0,01. Údaje jsou ve vážené 

podobě. 
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Tabulka 10 – Šance domácností stát se chudými (na základě ekvivalizovaného příjmu) z hlediska 
velikosti obce, typu domácnosti, počtu nezaopatřených dětí a pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, 
ekonomické aktivity, věku osoby v čele domácnosti (porovnání skupin mezi sebou), ČR, 2014 
(model č. 2) (pokr.) 

Proměnná 
Kategorie 
proměnné 

Poměr šancí 95% interval spolehlivosti 

Ekonomická 

aktivita 

nezaměstnaný vs. 
osoba v invalidním 
důchodu 

3,675 3,606 3,744 

nezaměstnaný vs. 
osoba na rodičovské 
dovolené, v domácnosti 

3,056 2,960 3,156 

žák, učeň, student vs. 
osoba ve starobním 
(vdovském) důchodu  

1,533 1,466 1,603 

žák, učeň, student vs. 
osoba v invalidním 
důchodu  

0,751 0,718 0,785 

žák, učeň, student vs. 
osoba na rodičovské 
dovolené, v domácnosti 

0,624 0,594 0,656 

osoba ve starobním 
(vdovském) důchodu 
vs. osoba v invalidním 
důchodu 

0,490 0,479 0,500 

osoba ve starobním 
(vdovském) důchodu 
vs. osoba na rodičovské 
dovolené, v domácnosti 

0,407 0,393 0,422 

osoba v invalidním 
důchodu vs. osoba na 
rodičovské dovolené 

0,832 0,804 0,860 

Velikost obce 

do 499 obyvatel vs. 
500–1 999 obyvatel 

1,114 1,097 1,132 

do 499 obyvatel vs. 
2 000–4 999 obyvatel 

0,784 0,771 0,797 

do 499 obyvatel vs. 
5 000–9 999 obyvatel 

1,375 1,350 1,400 

do 499 obyvatel vs. 
10 000–49 999 
obyvatel 

1,144 1,126 1,162 

do 499 obyvatel vs. 
50 000–99 999 
obyvatel 

1,082 1,063 1,100 

do 499 obyvatel vs. 100 
000 a více obyvatel 

1,474 1,450 1,498 

500–1 999 obyvatel vs. 
2 000–4 999 obyvatel 

0,704 0,694 0,713 

500–1 999 obyvatel vs. 
5 000–9 999 obyvatel 

1,234 1,215 1,253 

Poznámky: všechna data byla statisticky významná na hladině významnosti 0,01. Údaje jsou ve vážené 

podobě. 
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Tabulka 10 – Šance domácností stát se chudými (na základě ekvivalizovaného příjmu) z hlediska 
velikosti obce, typu domácnosti, počtu nezaopatřených dětí a pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, 
ekonomické aktivity, věku osoby v čele domácnosti (porovnání skupin mezi sebou), ČR, 2014 (model č. 
2) (pokr.) 

Proměnná 
Kategorie 
proměnné 

Poměr šancí 95% interval spolehlivosti 

Velikost obce 

500–1 999 obyvatel vs. 
10 000–49 999 
obyvatel 

1,027 1,014 1,039 

500–1 999 obyvatel vs. 
50 000–99 999 
obyvatel 

0,971 0,957 0,985 

500–1 999 obyvatel vs. 
100 000 a více obyvatel 

1,323 1,306 1,340 

2 000–4 999 obyvatel 
vs. 5 000–9 999 
obyvatel 

1,754 1,726 1,781 

2 000–4 999 obyvatel 
vs. 10 000–49 999 
obyvatel 

1,459 1,441 1,477 

2 000–4 999 obyvatel 
vs. 50 000–99 999 
obyvatel 

1,380 1,360 1,400 

2 000–4 999 obyvatel 
vs. 100 000 a více 
obyvatel 

1,880 1,855 1,905 

5 000–9 999 obyvatel 
vs. 10 000–49 999 

0,832 0,820 0,844 

5 000–9 999 obyvatel 
vs. 50 000–99 999 

0,787 0,774 0,800 

5 000–9 999 obyvatel 
vs. 100 000 a více 
obyvatel  

1,072 1,056 1,089 

10 000–49 999 
obyvatel vs. 50 000–99 
999 obyvatel 

0,946 0,933 0,958 

10 000–49 999 
obyvatel vs. 100 000 a 
více obyvatel 

1,289 1,273 1,304 

50 000–99 999 
obyvatel vs. 100 000 a 
více obyvatel 

1,363 1,344 1,382 

Poznámky: všechna data byla statisticky významná na hladině významnosti 0,01. Údaje jsou ve vážené 

podobě. 

Zdroj: ČSÚ, 2014d, Životní podmínky 2014, vlastní výpočty 

7.4 Determinanty materiální deprivace na základ ě domácnosti 
(porovnání kategorií vzhledem k referen ční skupin ě) 

Do třetího a čtvrtého modelu binární logistické regrese vstupuje jako vysvětlovaná proměnná 

materiální deprivace domácností, tedy osob z domácností, které si nemohou dovolit 4 a více 

z 9 určených položek, oproti osobám, které si nemohou dovolit 3 a méně položek. Třetí model 
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porovnává jednotlivé kategorie dané proměnné vzhledem k vybrané referenční skupině této 

proměnné. Čtvrtý model srovnává jednotlivé kategorie proměnné mezi sebou v rámci jedné 

proměnné. Vysvětlující (nezávislé) proměnné zůstávají stejné jako v prvním a druhém modelu. 

 Z tab. 11 výsledků logistické regrese lze usoudit, že domácnosti v obcích do 99 999 

obyvatel měly menší šance stát se materiálně deprivovanými než domácnosti v obci se 100 000 

a více obyvateli. Výsledek je v tomto směru odlišný od modelu 1, kdy domácnosti v malých 

obcích byly více ohrožené chudobou na základě ekvivalizovaného příjmu domácnosti. Tento 

rozdíl je pravděpodobně určován tím, že model 1 vykazuje objektivní údaje, zatímco výzkum 

materiální deprivace vychází ze subjektivního hodnocení. Ve větších městech bývají patrné 

podstatné rozdíly díky jiným nárokům obyvatelstva. Vedle špičkově nadprůměrně placených 

manažerů se ocitají i skupiny nízce kvalifikovaných a málo placených skupin obyvatelstva, 

které v různé míře musí čelit nástrahám konzumní společnosti, vysokým nákladům na bydlení, 

na dopravu, a tak si skupina právě méně placených může uvědomovat onen rozdíl mezi sebou a 

vyšší vrstvou. Při posuzování tohoto kontrastu, vycházíme právě z teorií stratifikace a 

sociologie města. Právě ve větších městech jsou velmi patrné krajní příjmové póly vyšších 

vrstev a domácností žijících v chudobě. Naproti tomu menší obce mají jinou strukturu 

obyvatelstva a nebývají tolik dotčeny zmíněnými rozdíly (Reich, 2010, s. 180–183). Ve větších 

městech se také může více projevit obecně deprivace (absolutní a relativní)52, když uvážíme 

vyloučení osoby z konzumu, jako ústřední aktivity moderní společnosti. Není proto divu, že ve 

městě, kde zabírají mnoho prostoru činnosti spojené se spotřebou (nakupování, vyhledávání 

zboží a služeb apod.), jsou právě deprivováni ti, kteří se na konzumních aktivitách nemohou 

podílet (Mareš, 1998, s. 76–77). 

 Členové domácností se ženou v čele měli oproti domácnostem s muži v čele až zhruba 

dvakrát větší šanci být materiálně deprivovaní. U vzdělání opět nalézáme nepřímou úměrnost, 

tedy čím více bude osoba v čele domácnosti vzdělanější, tím nižší mají domácnosti šanci stát 

se materiálně deprivovanými. V další kategorii „rodinný stav“ můžeme sledovat vyšší šance 

materiální deprivace u domácností s osobou rozvedenou či svobodnou v čele než v domácnosti 

sezdaných osob. Naopak menší šance pak převládá u kategorie ovdovělých. 

 Jako referenční skupina u ekonomické aktivity byla zvolena domácnost s osobou 

zaměstnanou na plný úvazek v čele. V porovnání s touto skupinou mají ostatní domácnosti vyšší 

šanci, že budou materiálně deprivované, výjimku tvoří domácnost se samostatně činnou osobou 

na plný úvazek v čele. Nejvyšší hodnoty se vyskytují v kategorii ostatní ekonomicky neaktivní, 

kde tato hodnota je až 10 krát vyšší než v referenční skupině „zaměstnaný na plný úvazek“. 

Druhou největší skupinu materiálně deprivované tvoří domácnosti s nezaměstnanou osobou 

v čele, které převyšují referenční skupinu až 8,7krát. 

 Domácnosti s osobou ve věku 35 až 44 let v čele mají ze všech skupin největší šanci 

ohrožení materiální deprivací. Další ohroženou skupinou jsou osoby v domácnosti s osobou 

ve věku 25 až 34 let v čele. Ale toto ohrožení nepředstavuje tak vysoké hranice. Naopak 

nejméně ohroženou skupinou jsou domácnosti s osobou ve věku 75 let a starší v čele. Tato 

                                                 
 
52 Absolutní deprivace je chápána jako existenční ohrožení. Relativní deprivace je chápana jako psychické strádání, 
které doprovází například nezaměstnanost (Mareš, 1998, s. 76–77).  
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uvedená skutečnost nás v našem výzkumu příliš nepřekvapuje. Naopak domácnosti s osobou 

75 a více let v čele již pochopitelně nemají tak vysoké ekonomické náklady jako domácnosti 

s osobami nižších věkových kategorií v čele. 

 Úplná domácnost má ze všech typů domácností nejnižší šanci, že bude materiálně 

deprivovaná. Až zhruba dvakrát více deprivované jsou neúplné, nerodinné domácnosti 

a domácnosti jednotlivců (mužů).   

 Počet nezaopatřených děti, žijících v domácnostech, je také jedním z faktorů materiální 

deprivace. Oproti domácnostem bez dětí mají ostatní kategorie, tedy domácnost s jedním 

dítětem, se dvěma dětmi a se třemi a více dětmi, vyšší šance na materiální deprivaci. Pokud 

vyjdeme z našich devíti určených a výše zmíněných položek pro materiální deprivaci, tak podle 

nich si nemohou dovolit takové domácnosti čtyři a více položek. K největšímu riziku patří 

domácnosti se třemi a více dětmi.   

Tabulka 11 – Šance domácností stát se materiálně deprivovanými z hlediska velikosti obce, typu 
domácnosti, počtu nezaopatřených dětí a pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, ekonomické aktivity, věku 
osoby v čele domácnosti (vzhledem k referenční skupině), ČR, 2014 (model č. 3) 

Proměnná Kategorie proměnné Poměr šancí 
95 % interval 
spolehlivosti 

Velikost obce 

do 499 obyvatel vs. 100 000 a více obyvatel 0,466 0,456 0,476 
500–1 999 obyvatel vs. 100 000 a více 
obyvatel 

0,740 0,730 0,750 

2 000–4 999 obyvatel vs. 100 000 a více 
obyvatel 

0,819 0,807 0,831 

5 000–9 999 obyvatel vs. 100 000 a více 
obyvatel 

0,685 0,674 0,696 

10 000–49 999 obyvatel vs. 100 000 a více 
obyvatel 

0,736 0,727 0,746 

50 000–99 999 obyvatel vs. 100 000 a více 
obyvatel 

0,957 0,943 0,971 

Pohlaví ženy vs. muži 1,720 1,681 1,761 

Vzdělání 
základní vs. střední bez maturity 1,773 1,753 1,793 
střední s maturitou vs. střední bez maturity 0,381 0,377 0,385 
vysokoškolské vs. střední bez maturity 0,169 0,165 0,172 

Rodinný stav 
svobodný(á) vs. ženatý, vdaná 1,328 1,307 1,350 
rozvedený(á) vs. ženatý, vdaná 1,457 1,434 1,480 
ovdovělý(á) vs. ženatý, vdaná 0,854 0,837 0,871 

Ekonomická 
aktivita 

ostatní ekonomicky neaktivní vs. zaměstnaný 
na plný úvazek 

10,184 9,674 10,722 

zaměstnaný na částečný úvazek vs. 
zaměstnaný na plný úvazek 

5,465 5,302 5,632 

samostatně činný na plný úvazek vs. 
zaměstnaný na plný úvazek 

0,670 0,657 0,683 

samostatně činný na částečný úvazek vs. 
zaměstnaný na plný úvazek 

1,981 1,855 2,117 

nezaměstnaný vs. zaměstnaný na plný 
úvazek 

8,669 8,557 8,783 

žák, učeň, student vs. zaměstnaný na plný 
úvazek 

6,578 6,304 6,865 

osoba ve starobním (vdovském) důchodu vs. 
zaměstnaný na plný úvazek 

2,151 2,108 2,196 

osoba v invalidním důchodu vs. zaměstnaný 
na plný úvazek 

4,723 4,638 4,810 

osoba na rodičovské dovolené, v domácnosti 
vs. zaměstnaný na plný úvazek 

5,119 4,968 5,275 

Poznámky: všechna data byla statisticky významná na hladině významnosti 0,01. Údaje jsou ve vážené 

podobě. 



Martina Chválová: Determinanty chudoby v České republice  94 
 

 
Tabulka 11 – Šance domácností stát se materiálně deprivovanými z hlediska velikosti obce, typu 
domácnosti, počtu nezaopatřených dětí a pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, ekonomické aktivity, věku 
osoby v čele domácnosti (vzhledem k referenční skupině), ČR, 2014 (model č. 3) (pokr.) 

Proměnná Kategorie proměnné 
Poměr 
šancí 

95 % interval 
spolehlivosti 

Věk 

do 25 let vs. 35–44 let 0,629 0,608 0,651 
25–34 vs. 35–44 let 0,924 0,910 0,939 
45–54 vs. 35–44 let 0,887 0,865 0,890 
55–64 vs. 35–44 let 0,633 0,623 0,644 
65–74 vs. 35–44 let 0,509 0,496 0,521 
75 a více let vs. 35–44 let 0,409 0,398 0,420 

Typ domácnosti 

neúplná vs. úplná 1,786 1,744 1,830 
nerodinná vs. úplná 2,224 2,165 2,326 
jednotlivec – muž vs. úplná 2,137 2,100 2,174 
jednotlivec – žena vs. úplná 1,537 1,494 1,582 

Počet 
nezaopatřených 
dětí 

s jedním dítětem vs. bez dětí 1,198 1,181 1,215 
se dvěma dětmi vs. bez dětí 1,135 1,116 1,155 
se třemi a více dětmi vs. bez dětí 3,236 3,166 3,306 

Poznámky: všechna data byla statisticky významná na hladině významnosti 0,01. Údaje jsou ve vážené 

podobě. 

Zdroj: ČSÚ,2014d, Životní podmínky 2014, vlastní výpočty 

7.5 Determinanty materiální deprivace na základ ě domácnosti 
(porovnání kategorií mezi sebou) 

V této podkapitole budeme srovnávat materiální deprivaci jednotlivých kategorií mezi sebou 

v rámci jedné proměnné. Pracujeme s osmi proměnnými.  

 Pokusme se nyní podrobně podívat na první proměnnou, věk (tab. 12), kde srovnáváme 

hlavní aspekty materiální deprivace ve věkových kategoriích. Jak je patrné z výsledků, tak 

materiální deprivace u domácností s osobou ve věkové kategorii do 25 let v čele vs. kategorie 

75 a více let, taktéž kategorie do 25 let vs. 64–75 let vykazují vyšší hodnoty. Je pravděpodobné, 

že věková kategorie těchto mladých domácností je determinována společenským a kulturním 

prostředím postmoderní doby a v tomto smyslu má vyšší nároky a větší potřeby. Značný rozdíl 

je například ve srovnání kategorie 25–34 let vs. 75 a více let, kdy zaznamenáváme poměr šancí 

2,261. Není ostatně překvapivé, že všechny věkové kategorie porovnávány s kategorií 75 a více 

vykazují vyšší šance ohrožení materiální deprivací.  

 Jedenáctkrát větší šance stát se materiálně deprivovanými mají domácnosti s osobou 

se základním vzděláním v čele oproti domácnostem s osobou s vysokoškolským vzděláním 

v čele. Rozdíly v této kategorii jsou tedy velmi výrazné, ale vysoké možnosti materiální 

deprivace jsou i ve srovnání kategorie základní vs. střední vzdělání s maturitou (poměr šancí 

4,651). Porovnávání jednotlivých kategorií nám tedy potvrdilo i výsledek uvedený výše, 

že vzdělání úzce souvisí s šancí na materiální deprivaci. Zdá se, že vyšší vzdělání může být 

jeden z hlavních předpokladů snížení materiální deprivace. 

 U proměnné podle typu domácnosti se pohybujeme v rozmezí od 0,796 až do 2,244 poměru 

šancí. Dvakrát vyšší šance spadají do kategorie nerodinná domácnost vs. úplná (zde máme 

poměr právě nejvyšší 2,244). Také podobně můžeme zhodnotit domácnost jednotlivec-muž 
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vs. úplná, toto srovnání je 2,137. Dále jsme stanovili, že nejnižší poměr šancí na materiální 

deprivace je v kategorii proměnných neúplná vs. nerodinná domácnost.    

 Je třeba uvést k proměnné počet nezaopatřených dětí v domácnosti, že se nejvíce šancí 

na materiální deprivaci objevuje v domácnosti se třemi a více dětmi vs. domácnost bezdětná. 

Sledujeme-li další třídění, tak téměř se kryjí poměry šancí u kategorie jedno vs. bez dětí (1,198) 

a kategorie dvě děti vs. bez dětí (1,135). Zdá se, že v domácnosti se dvěma nezaopatřenými 

dětmi se neprojevují nějak nepříznivě šance na materiální deprivaci ve srovnání s domácností 

s jedním dítětem.   

 Další sledovanou kategorií je rodinný stav. Z tohoto pohledu je nejvyšší šance v kategorii 

rozvedený vs. ovdovělý(á) (1,706) a svobodný vs. ovdovělý(á) (1,555), naopak nejnižší šance je 

porovnávání v kategorii ovdovělý (á) vs. ženatý, vdaná. Přestože v posledním uvedeném 

případě jde o zásadní změnu rodinného stavu i změnu celkového života, tak z hlediska 

materiální deprivace nereflektujeme obrovské diference. 

 Jedním ze zajímavých ukazatelů jsou, sledujeme-li pohlaví osoby v čele domácnosti, 

domácnosti žen, které měly 1,7 krát větší šanci na materiální deprivaci. Může jít především 

o určité menší šance žen na trhu práce, jež tuto skutečnost naplňují. 

 Rizikovou kategorií jsou z hlediska ekonomické aktivity ostatní ekonomicky neaktivní, 

srovnáváme-li s kategorií samostatně činný na plný úvazek a kategorií zaměstnaný na plný 

úvazek. Z našich výpočtů vyplývá, že tyto kategorie domácností mají v prvním případě 15krát 

vyšší poměr šancí na materiální deprivaci a ve druhém případě 10krát vyšší šance. Podle našich 

měření jsou menší šance na materiální deprivaci u domácností osob samostatně činných na plný 

úvazek v čele v porovnání s domácností se zaměstnaným na plný úvazek v čele, stejně tak 

jako šance domácností samostatně činných na plný úvazek v čele vs. domácnost s 

nezaměstnanou osobou v čele. Nezanedbatelná je kategorie domácností s osobou na rodičovské 

dovolené v čele. Porovnáme-li ji s domácností s osobou zaměstnanou na plný úvazek v čele, 

tak tato má pětkrát větší šanci na materiální deprivaci. Značné disproporce nalézáme také 

u domácností s osobou v invalidním důchodu v čele v porovnání s domácností zaměstnaného na 

plný úvazek v čele. Naše hodnoty se rovněž blíží pětinásobně větší šanci na materiální deprivaci 

(4,723). Naopak sledujeme-li kategorii osoba ve starobním (vdovském) důchodu vs. zaměstnaný 

na plný úvazek, nevykazujeme takový stupeň ohrožení (2,151) jako u domácností s osobou 

v invalidním důchodu v čele. Je nutné ještě doplnit u proměnné ekonomická aktivita kategorii 

žák, učeň, student vs. kategorie zaměstnaný na plný úvazek, kde platí relativně vysoký stupeň 

materiální deprivace. Poměr šancí je zde 6,578. Nepříliš optimistický výsledek z hlediska 

materiální deprivace naznačuje kategorie zaměstnaný na částečný úvazek vs. domácnosti 

s osobou se starobním (vdovském) důchodem v čele. Naše výpočty určují hodnoty 

2,540 poměru šancí. Při detailní analýze si ještě povšimneme domácnosti osob 

s nezaměstnanými v čele. Ve srovnání s domácností s osobou ve starobním důchodu v čele mají 

čtyřikrát větší šanci na materiální deprivaci.  

 U proměnné velikost obce nenacházíme tak obrovské výkyvy jako u předchozí proměnné. 

Jak je z tabulky patrné, tak údaje u hranice poměru šancí 1,000 a vyšší sledujeme u domácností 

v obcích velikosti 500–1 999 obyvatel, 2 000–4 999 obyvatel. Srovnáme-li domácnost obcí 

s 2 000–4 999 obyvateli s domácnostmi v obcích se 5 000–9 999 obyvateli, tak zaznamenáváme 
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poměr šancí 1,195. Dále u domácnosti obce s 2 000–4 999 obyvateli s porovnáním domácnosti 

obce s 10 000–49 999 máme výsledek 1,112 poměru šancí. Hranice materiální deprivace se nám 

také mírně zvyšuje u domácnosti v obci s 500–1 999 obyvateli vs. domácnost obcí s 5 000–

9 999 obyvateli (1,080), a ta samá obec domácnosti s 500–1 999 obyvateli s porovnáním 

s domácností obcí s 10 000–49 999 obyvateli má také přibližně jedenkrát vyšší šanci na 

materiální deprivaci.   

Tabulka 12 – Šance domácností stát se materiální deprivovanými z hlediska velikosti obce, typu 
domácnosti, počtu nezaopatřených dětí a pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, ekonomické aktivity, věku 
osoby v čele domácnosti (porovnání skupin mezi sebou), ČR, 2014 (model č. 4) 

Proměnná Kategorie proměnné Poměr šancí 
95% interval 
spolehlivosti 

Věk 

do 25 let vs. 25–34 let 
0,681 0,658 0,703 

do 25 let vs. 35–44 let 
0,629 0,608 0,651 

do 25 let vs. 45–54 let 
0,717 0,692 0,742 

do 25 let vs. 55–64 let 
0,993 0,959 1,029 

do 25 let vs. 65–74 let 
1,237 1,189 1,287 

do 25 let vs. 75 a více let 
1,539 1,477 1,603 

25–34 let vs. 35–44 let 
0,924 0,910 0,939 

25–34 let vs. 45–54 let 
1,053 1,035 1,072 

25–34 let vs. 55–64 let 
1,459 1,432 1,487 

25–34 let vs. 65–74 let 
1,817 1,770 1,865 

25–34 let vs. 75 a více let 
2,261 2,198 2,326 

45–54 let vs. 35–44 let 
0,877 0,865 0,890 

55–64 let vs. 35–44 let 
0,633 0,623 0,644 

65–74  let vs. 35–44 let 
0,509 0,496 0,521 

75 a více let vs. 35–44 let 
0,409 0,398 0,420 

45–54 let vs. 55–64 let 
1,385 1,364 1,407 

45–54 let vs. 65–74 let 
1,725 1,685 1,766 

45–54 let vs. 75 a více let 
2,147 2,092 2,203 

55–64 let vs. 65–74 let 
1,245 1,222 1,269 

55–64 let vs. 75 a více let 1,550 1,517 1,583 

65–74 let vs. 75 a více let 1,245 1,224 1,265 

Vzdělání 
základní vs. střední bez maturity 1,773 1,753 1,793 

základní vs. střední s maturitou 4,651 4,588 4,715 

Poznámky: všechna data byla statisticky významná na hladině významnosti 0,01. Údaje jsou ve vážené 

podobě. 
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Tabulka 12 – Šance domácností stát se materiální deprivovanými z hlediska velikosti obce, typu 
domácnosti, počtu nezaopatřených dětí a pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, ekonomické aktivity, věku 
osoby v čele domácnosti (porovnání skupin mezi sebou), ČR, 2014 (model č. 4) (pokr.) 

Proměnná Kategorie proměnné 
Poměr 
šancí 

95% interval 
spolehlivosti 

Vzdělání 

základní vs. vysokoškolské 10,509 10,279 10,745 

střední s maturitou vs. střední bez maturity 0,381 0,377 0,385 

vysokoškolské vs. střední bez maturity 0,169 0,165 0,172 

střední s maturitou vs. vysokoškolské 2,259 2,212 2,308 

Typ domácnosti 

neúplná vs. úplná 1,786 1,744 1,830 

nerodinná vs. úplná 2,244 2,165 2,326 

jednotlivec – muž vs. úplná 2,137 2,100 2,174 

jednotlivec – žena vs. úplná 1,537 1,494 1,582 

neúplná vs. nerodinná 0,796 0,770 0,823 

neúplná vs. jednotlivec – muž 0,836 0,816 0,856 

neúplná vs. jednotlivec – žena 1,162 1,144 1,180 

nerodinná vs. jednotlivec – muž 1,050 1,014 1,088 

nerodinná vs. jednotlivec - žena 1,460 1,412 1,509 

jednotlivec - muž vs. jednotlivec - žena 1,390 1,353 1,427 

Počet 
nezaopatřených 
dětí 

s jedním dítětem vs. bez dětí 1,198 1,181 1,215 

se dvěma dětmi vs. bez dětí 1,135 1,116 1,155 

se třemi a více dětmi vs. bez dětí 3,236 3,166 3,306 

s jedním dítětem vs. se dvěma dětmi 1,055 1,038 1,073 

s jedním dítětem vs. se třemi a více dětmi 0,370 0,362 0,378 

se dvěma dětmi vs. se třemi a více dětmi 0,351 0,343 0,359 

Rodinný stav 

svobodný(á) vs. ženatý, vdaná 1,328 1,307 1,350 

svobodný(á) vs. rozvedený(á) 0,912 0,899 0,925 

svobodný(á) vs. ovdovělý(á) 1,555 1,527 1,583 

rozvedený(á) vs. ženatý, vdaná 1,457 1,434 1,480 

ovdovělý(á) vs. ženatý, vdaná 0,854 0,837 0,871 

rozvedený(á) vs. ovdovělý(á) 1,706 1,680 1,731 

Pohlaví žena vs. muž 1,720 1,681 1,761 

Ekonomická 
aktivita 

ostatní ekonomicky neaktivní vs. 
zaměstnaný na plný úvazek 

10,184 9,674 10,722 

ostatní ekonomicky neaktivní vs. 
zaměstnaný na částečný úvazek 

1,864 1,757 1,976 

ostatní ekonomicky neaktivní vs. samostatně 
činný na plný úvazek 

15,206 14,406 16,051 

ostatní ekonomicky neaktivní vs. samostatně 
činný na částečný úvazek 

5,140 4,729 5,586 

Poznámky: všechna data byla statisticky významná na hladině významnosti 0,01. Údaje jsou ve vážené 

podobě. 
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Tabulka 12 – Šance domácností stát se materiální deprivovanými z hlediska velikosti obce, typu 
domácnosti, počtu nezaopatřených dětí a pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, ekonomické aktivity, věku 
osoby v čele domácnosti (porovnání skupin mezi sebou), ČR, 2014 (model č. 4) (pokr.) 

Proměnná Kategorie proměnné Poměr šancí 
95% interval 
spolehlivosti 

Ekonomická 

aktivita 

ostatní ekonomicky neaktivní vs. 
nezaměstnaný 

1,175 1,115 1,237 

ostatní ekonomicky neaktivní vs. žák, učeň, 
student 

1,548 1,448 1,655 

ostatní ekonomicky neaktivní vs. osoba ve 
starobním (vdovském) důchodu 

4,734 4,487 4,995 

ostatní ekonomicky neaktivní vs. osoba v 
invalidním důchodu 

2,156 2,045 2,274 

ostatní ekonomicky neaktivní vs. osoba na 
rodičovské dovolené, v domácnosti 

1,989 1,875 2,110 

Zaměstnaný na částečný úvazek vs. 
zaměstnaný na plný úvazek 

5,465 5,302 5,632 

samostatně činný na plný úvazek vs. 
zaměstnaný na plný úvazek 

0,670 0,657 0,683 

samostatně činný na částečný úvazek vs. 
zaměstnaný na plný úvazek 

1,981 1,855 2,117 

nezaměstnaný vs. zaměstnaný na plný 
úvazek 

8,669 8,557 8,783 

žák, učeň, student vs. zaměstnaný na plný 
úvazek 

6,578 6,304 6,865 

osoba ve starobním (vdovském) důchodu vs. 
zaměstnaný na plný úvazek 

2,151 2,108 2,196 

osoba v invalidním důchodu vs. zaměstnaný 
na plný úvazek 

4,723 4,638 4,810 

osoba na rodičovské dovolené, v domácnosti 
vs. zaměstnaný na plný úvazek 

5,119 4,968 5,275 

zaměstnaný na částečný úvazek vs. 
samostatně činný na plný úvazek 

8,159 7,880 8,448 

zaměstnaný na částečný úvazek vs. 
samostatně činný na částečný úvazek 

2,758 2,567 2,963 

zaměstnaný na částečný úvazek vs. 
nezaměstnaný 

0,630 0,611 0,650 

zaměstnaný na částečný úvazek vs. žák, 
učeň, student 

0,831 0,789 0,874 

zaměstnaný na částečný úvazek vs. osoba ve 
starobním (vdovském) důchodu 

2,540 2,458 2,624 

zaměstnaný na částečný úvazek vs. osoba v 
invalidním důchodu 

1,157 1,119 1,196 

zaměstnaný na částečný úvazek vs. osoba na 
rodičovské dovolené, v domácnosti 

1,067 1,025 1,112 

samostatně činný na plný úvazek vs. 
samostatně činný na částečný úvazek  

0,338 0,316 0,362 

samostatně činný na plný úvazek vs. 
nezaměstnaný 

0,077 0,076 0,079 

samostatně činný na plný úvazek vs. žák, 
učeň, student 

0,102 0,097 0,107 

samostatně činný na plný úvazek vs. osoba 
ve starobním (vdovském) důchodu 

0,311 0,303 0,320 

samostatně činný na plný úvazek vs. osoba v 
invalidním důchodu 

0,142 0,138 0,145 

samostatně činný na plný úvazek vs. osoba 
na rodičovské dovolené  

0,131 0,126 0,135 

Poznámky: všechna data byla statisticky významná na hladině významnosti 0,01. Údaje jsou ve vážené 

podobě. 
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Tabulka 12 – Šance domácností stát se materiální deprivovanými z hlediska velikosti obce, typu 
domácnosti, počtu nezaopatřených dětí a pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, ekonomické aktivity, věku 
osoby v čele domácnosti (porovnání skupin mezi sebou), ČR, 2014 (model č. 4) (pokr.) 

Proměnná Kategorie proměnné Poměr šancí 
95% interval 
spolehlivosti 

Ekonomická 

aktivita 

samostatně činný na částečný úvazek vs. 
Nezaměstnaný 

0,229 0,214 0,244 

samostatně činný na částečný úvazek vs. žák, 
učeň, student 

0,301 0,279 0,325 

samostatně činný na částečný úvazek vs. 
osoba ve starobním (vdovském) důchodu 

0,921 0,861 0,986 

samostatně činný na částečný úvazek vs. 
osoba v invalidním důchodu 

0,420 0,392 0,449 

samostatně činný na částečný úvazek vs. 
osoba na rodičovské dovolené, v domácnosti 

0,387 0,360 0,416 

nezaměstnaný vs. žák, učeň, student 1,318 1,261 1,377 

nezaměstnaný vs. osoba ve starobním 
(vdovském) důchodu 

4,030 3,944 4,117 

nezaměstnaný vs. osoba v invalidním 
důchodu 

1,835 1,800 1,871 

nezaměstnaný vs. osoba na rodičovské 
dovolené, v domácnosti 

1,693 1,642 1,747 

žák, učeň, student vs. osoba ve starobním 
(vdovském) důchodu  

3,058 2,918 3,204 

žák, učeň, student vs. osoba v invalidním 
důchodu  

1,393 1,330 1,458 

žák, učeň, student vs. osoba na rodičovské 
dovolené, v domácnosti 

1,285 1,223 1,350 

osoba ve starobním (vdovském) důchodu vs. 
osoba v invalidním důchodu 

0,455 0,445 0,466 

osoba ve starobním (vdovském) důchodu vs. 
osoba na rodičovské dovolené, v domácnosti 

0,420 0,406 0,435 

osoba v invalidním důchodu vs. osoba na 
rodičovské dovolené 

0,923 0,892 0,954 

Velikost obce 

do 499 obyvatel vs. 500–1 999 obyvatel 0,629 0,616 0,643 

do 499 obyvatel vs. 2 000–4 999 obyvatel 0,569 0,556 0,581 

do 499 obyvatel vs. 5 000–9 999 obyvatel 0,680 0,664 0,696 

do 499 obyvatel vs. 10 000–49 999 obyvatel 0,632 0,619 0,646 

do 499 obyvatel vs. 50 000–99 999 obyvatel 0,487 0,476 0,498 

do 499 obyvatel vs. 1 00 000 a více obyvatel 0,466 0,456 0,476 

500–1 999 obyvatel vs. 2 000–4 999 obyvatel 0,904 0,890 0,917 

500–1 999 obyvatel vs. 5 000–9 999 obyvatel 1,080 1,062 1,099 

500–1 999 obyvatel vs. 10 000–49 999 
obyvatel 

1,005 0,991 1,019 

500–1 999 obyvatel vs. 50 000–99 999 
obyvatel 

0,774 0,732 0,786 

Poznámky: všechna data byla statisticky významná na hladině významnosti 0,01. Údaje jsou ve vážené 

podobě. 
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Tabulka 12 – Šance domácností stát se materiální deprivovanými z hlediska velikosti obce, typu 
domácnosti, počtu nezaopatřených dětí a pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, ekonomické aktivity, věku 
osoby v čele domácnosti (porovnání skupin mezi sebou), ČR, 2014 (model č. 4) (pokr.) 

Proměnná Kategorie proměnné Poměr šancí 
95% interval 
spolehlivosti 

Velikost obce 

500–1 999 obyvatel vs. 100 000 a více 
obyvatel 

0,740 0,730 0,750 

2 000–4 999 obyvatel vs. 5 000–9 999 
obyvatel 

1,195 1,174 1,217 

2 000–4 999 obyvatel vs. 10 000–49 999 
obyvatel 

1,112 1,096 1,128 

2 000–4 999 obyvatel vs. 50 000–99 999 
obyvatel 

0,856 0,842 0,870 

2 000–4 999 obyvatel vs. 100 000 a více 
obyvatel 

0,819 0,807 0,831 

5 000–9 999 obyvatel vs. 10 000–49 999 
0,930 0,915 0,946 

5 000–9 999 obyvatel vs. 50 000–99 999 
0,716 0,704 0,729 

5 000–9 999 obyvatel vs. 100 000 a více 
obyvatel  

0,685 0,674 0,696 

10 000–49 999 obyvatel vs. 50 000–99 999 
obyvatel 

0,770 0,759 0,781 

10 000–49 999 obyvatel vs. 100 000 a více 
obyvatel 

0,736 0,727 0,746 

50 000–99 999 obyvatel vs. 100 000 a více 
obyvatel 

0,957 0,943 0,971 

Poznámky: všechna data byla statisticky významná na hladině významnosti 0,01. Údaje jsou ve vážené 

podobě. 

Zdroj:  ČSÚ, 2014d, Životní podmínky 2014, vlastní výpočty 

7.6 Nevážený model determinant ů chudoby na základ ě 
ekvivalizovaného p říjmu domácnosti (porovnání kategorií 
vzhledem k referen ční skupin ě) 

V této části jsme vyhodnotili následující čtyři modely a sledovali jsme data bez vážení na celou 

populaci a jejich statistickou významnost. V analýze vycházíme z dat šetření Životní podmínky 

2014. V pátém i šestém modelu binární logistické regrese je vysvětlovanou (závisle) proměnnou 

chudoba, tedy zda jsou domácnosti chudé nebo ne, a to na základě ekvivalizovaného příjmu 

osob v domácnostech (podrobný popis viz kapitola 5). V sedmém a osmém modelu je 

vysvětlovanou proměnnou materiální deprivace. Pátý a sedmý model porovnává jednotlivé 

kategorie vzhledem k referenční skupině, zatímco šestý a osmý model porovnává jednotlivé 

kategorie mezi sebou v rámci dané proměnné. Vysvětlujícími (nezávislými) proměnnými byla 

pak velikost obce, pohlaví, vzdělání, rodinný stav, ekonomická aktivita, věk, typ domácnosti a 

počet nezaopatřených dětí.  

 Při porovnání modelu jedna a modelu pět (tab. 14) jsme dospěli k následujícím závěrům. 

V modelu 1 při vážení na celou populaci, kde sledujeme šance domácností stát se chudými 

na základě ekvivalizovaného příjmu, jsme zjistili, že nejvyšší šance v tomto smyslu mají 

domácnosti v obcích s 2 000–4 999 obyvateli. V modelu 5 bez vážení máme výsledek stejný, 

co se týče šancí stát se chudými v těchto obcích. Co se týče pohlaví, tak v kategorii ženy vs. 
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muži shledáváme mírně vyšší poměr šancí u zkoumání modelu bez vážení (1,423 vs. 1,515). 

Proměnná pohlaví však v modelu 5 není statisticky významná (tab. 13), na rozdíl od modelu 1, 

kde proměnnou pohlaví shledáváme statisticky významnou. Velmi podobné výsledky vycházejí 

u vzdělání. V modelu 5 domácnosti s osobou se základním vzděláním v čele mají opět vyšší 

šance stát se chudými (1,297 poměru šancí). Vyšší tendence v šancích na chudobu vykazuje u 

rodinného stavu opět domácnost s rozvedenou osobou v čele, téměř jedenkrát převyšuje 

domácnost s ovdovělou osobou v čele. Zastavíme-li se u ekonomické aktivity, tak statisticky 

nejzajímavější je sledovat domácnost s nezaměstnaným v čele vs. domácnost se zaměstnaným 

na plný úvazek v čele. Převážíme-li poměr šancí na celou populaci, tak zjistíme poměr šancí 

42,090, tj. 42krát vyšší šance stát se chudým. U zkoumání modelu 5 bez vážení je poměr šancí 

dokonce 48,201. Ani domácnosti s ostatním ekonomicky neaktivním v čele nevykazují příznivé 

výsledky, protože v porovnání s domácností zaměstnaného na plný úvazek v čele, mají 

následující hodnoty: vážený model – 36,485, model bez vážení – 41,716. Domácnosti s osobou 

na rodičovské dovolené v čele zaujímají třetí pozici v poměru šancí na chudobu, a to jak 

v modelu váženém, tak v modelu bez vážení. 

 Pokračujeme-li v porovnání modelu 1 a 5, ještě připomeneme proměnnou věk, kde prioritu 

drží kategorie věk do 25 let (1,805 poměr šancí u modelu váženého, 2,241 u modelu 

bez vážení). Proměnná věk však nebyla u pátého modelu statisticky významná na hladině 

významnosti 0,01 (tab. 13), na rozdíl od modelu 1, kde jsme statistickou významnost 

zaznamenali. Proměnná typ domácnosti vykazuje rozdíly obou modelů – v obou modelech jsou 

nejvíce ohrožené chudobou domácnosti jednotlivce – ženy, ale váženo na celou populaci má 

taková domácnosti 4,813 poměru šancí, zatímco u stejné proměnné a stejné kategorie bez vážení 

je poměr šancí 9,852, tj. téměř dvojnásobný. U proměnné typ domácností v modelu bez vážení 

se obměnilo pořadí domácností oproti modelu 1. V modelu 5 tedy druhé místo zaujímá 

domácnost jednotlivec – muž, až třetí místo nerodinná domácnost. V modelu 1 je pořadí právě 

obrácené. Již z předchozích výpočtů víme, že počet nezaopatřených dětí je významný 

při sledování šancí stát se chudými. Ani toto porovnání nezaznamenalo výjimku. Pouze model 

5 bez vážení vyhodnotil vyšší výsledek (11,985 poměr šancí u domácností se třemi a více 

dětmi), než model 1 u domácnosti se třemi a více dětmi (zde výsledek 7,883 poměru šancí).  

Tabulka 13 – Chudoba (na základě ekvivalizovaného příjmu) – měření statistické významnosti 
jednotlivých proměnných 

Proměnná 
Stupně 
volnosti 

Waldův test Pearsonův chí kvadrát test 

Věk 6 12,600 0,0559 
Vzdělání 3 118,238 <,0001 
Typ domácnosti 4 74,917 <,0001 
Počet dětí 3 107,581 <,0001 
Rodinný stav 3 84,411 <,0001 
Pohlaví 1 2,120 0,1454 
Ekonomická aktivita  9 390,925 <,0001 
Velikost obce 6 12,174 0,0582 

Poznámky: Údaje nejsou ve vážené podobě. 

Zdroj:  ČSÚ, 2014d, Životní podmínky 2014, vlastní výpočty 
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Tabulka 14 – Šance domácností stát se chudými (na základě ekvivalizovaného příjmu) z hlediska 
velikosti obce, typu domácnosti, počtu nezaopatřených dětí a pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, 
ekonomické aktivity, věku osoby v čele domácnosti (vzhledem k referenční skupině), ČR, 2014, 
nevážená data (model č. 5) 

Proměnná 
Kategorie 
proměnné 

Poměr šancí 95 % interval spolehlivosti 

Velikost obce 

do 499 obyvatel vs. 
100 000 a více 
obyvatel 

1,607 1,097 2,353 

500–1 999 obyvatel 
vs. 100 000 a více 
obyvatel 

1,357 0,989 1,862 

2000–4999 obyvatel 
vs. 100 000 a více 
obyvatel 

1,711 1,225 2,390 

5000–9999 obyvatel 
vs. 100 000 a více 
obyvatel 

1,175 0,811 1,704 

10 000–49 999 
obyvatel vs. 100 000 
a více obyvatel 

1,333 0,989 1,798 

50 000–99 999 
obyvatel vs. 100 000 
a více obyvatel 

1,265 0,881 1,816 

Pohlaví ženy vs. muži 1,515 0,866 2,650 

Vzdělání 

základní vs. střední 
bez maturity 

1,297 1,008 1,669 

střední s maturitou 
vs. střední bez 
maturity 

0,419 0,332 0,527 

vysokoškolské vs. 
střední bez maturity 

0,191 0,125 0,290 

Rodinný stav 

svobodný(á) vs. 
ženatý, vdaná 

1,157 0,759 1,763 

rozvedený(á) vs. 
ženatý, vdaná 

1,246 0,837 1,855 

ovdovělý(á) vs. 
ženatý, vdaná 

0,329 0,210 0,516 

Ekonomická 
aktivita 

ostatní ekonomicky 
neaktivní vs. 
zaměstnaný na plný 
úvazek 

41,716 11,511 151,177 

zaměstnaný na 
částečný úvazek vs. 
zaměstnaný na plný 
úvazek 

2,469 1,032 5,905 

samostatně činný na 
plný úvazek vs. 
zaměstnaný na plný 
úvazek 

3,772 2,680 5,308 

Poznámky: Údaje nejsou ve vážené podobě. 
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Tabulka 14 – Šance domácností stát se chudými (na základě ekvivalizovaného příjmu) z hlediska 
velikosti obce, typu domácnosti, počtu nezaopatřených dětí a pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, 
ekonomické aktivity, věku osoby v čele domácnosti (vzhledem k referenční skupině), ČR, 2014, 
nevážená data (model č. 5) (pokr.) 

Proměnná Kategorie proměnné 
Poměr 
šancí 

95 % interval 
spolehlivosti 

Ekonomická aktivita 

samostatně činný na částečný úvazek vs. 
zaměstnaný na plný úvazek 

1,690 0,206 13,837 

nezaměstnaný vs. zaměstnaný na plný 
úvazek 

48,201 31,418 73,949 

žák, učeň, student vs. zaměstnaný na plný 
úvazek 

8,106 2,808 23,399 

osoba ve starobním (vdovském) důchodu 
vs. zaměstnaný na plný úvazek 

5,407 3,420 8,549 

osoba v invalidním důchodu vs. 
zaměstnaný na plný úvazek 

9,635 6,181 15,020 

osoba na rodičovské dovolené, 
v domácnosti vs. zaměstnaný na plný 
úvazek 

11,142 5,558 22,336 

Věk 

do 25 let vs. 35–44 let 2,241 1,013 4,957 

25–34 vs. 35–44 let 1,395 0,914 2,128 

45–54 vs. 35–44 let 1,535 1,077 2,187 

55–64 vs. 35–44 let 0,991 0,643 1,527 

65–74 vs. 35–44 let 0,860 0,495 1,494 

75 a více let vs. 35–44 let 0,874 0,489 1,564 

Typ domácnosti 

neúplná vs. úplná 4,963 2,721 9,052 

nerodinná vs. úplná 5,439 2,129 13,895 

jednotlivec – muž vs. úplná 6,747 4,285 10,624 

jednotlivec – žena vs. úplná 9,852 4,854 19,997 

Počet nezaopatřených 
dětí 

s jedním dítětem vs. bez dětí 2,524 1,740 3,659 

se dvěma dětmi vs. bez dětí 5,048 3,347 7,613 

se třemi a více dětmi vs. bez dětí  11,985 7,199 19,952 

Poznámky: Údaje nejsou ve vážené podobě. 

Zdroj:  ČSÚ, 2014d, Životní podmínky 2014, vlastní výpočty 

7.7 Nevážený model determinant ů chudoby na základ ě 
ekvivalizovaného p říjmu domácnosti (porovnání kategorií mezi 
sebou) 

V další části porovnáváme model dva a model 6 (tab. 15). Do jisté míry se u proměnné věku 

modely překrývají. Nejvyšší šance na chudobu sledujeme v kategorii proměnné do 25 let. 

V modelu váženém máme hodnotu 3,019 poměru šancí u kategorie do 25 let vs. 75 a více let. 

U modelu bez vážení u stejné kategorie 2,563. Jak z tabulek vyplývá, tak v kategorii do 25 let 

existují nejvyšší šance i v porovnání s jinými věkovými kategoriemi. Nezměnil se výrazně ani 

poměr šancí na chudobu u domácností s osobou se základním vzděláním v čele. U modelu dvě 

(váženo na celou populaci) máme šestinásobně vyšší šanci u domácností s osobou se základním 
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vzděláním v čele vs. domácnost s osobou vysokoškolsky vzdělanou v čele, u modelu 6 je však 

ve stejné kategorii téměř sedminásobná šance. Proměnná vzdělání byla v obou modelech 

statisticky významná na hladině významnosti 0,01 (tab. 13). Typ domácnosti kategorie 

jednotlivec – žena dosahuje téměř desetinásobné šance stát se chudými, když srovnáme 

s domácností úplnou (model 6), kdežto v modelu dva registrujeme u typu domácnosti pouze 

pětinásobnou šanci u kategorie jednotlivec – žena vs. úplná. U modelu 6 bez vážení je 

v negativním slova smyslu dána vyšší šance na chudobu domácnosti jednotlivce muže (6,747 

poměr šancí), zatímco v modelu váženém na celou populaci máme na druhém místě nerodinnou 

domácnost. Velké početní rozdíly u obou modelů registrujeme u domácností se třemi a více 

dětmi vs. domácnost bez dětí. V modelu 2 mají takové domácnosti s takovým počtem 

nezaopatřených dětí osminásobně vyšší šanci stát se chudými, u modelu bez vážení je to šance 

dvanáctinásobná. V této souvislosti ještě porovnáváme kategorii domácnosti se dvěma dětmi vs. 

bez dětí. A také výsledky se liší: u modelu 2 je poměr šancí 3,217, kdežto u modelu 6 je poměr 

šancí  5,048. Šance stát se chudým roste u domácností s rozvedenou osobou v čele (poměr šancí 

u modelu bez vážení je 3,783, podobně u modelu váženém na celou populaci 3,088), 

porovnáváme-li domácnost s rozvedenou osobou v čele vs. domácnost s ovdovělou osobou v 

čele. Nezaměstnanost dle našich výsledků vede ke zvyšování šancí na chudobu (42krát větší 

šance u kategorie nezaměstnaný vs. zaměstnaný na plný úvazek v modelu 2, a dokonce 48krát 

vyšší šance ve stejné kategorii v modelu 6). Výrazně roste šance na chudobu u domácností 

ostatních ekonomicky neaktivních v čele vs. zaměstnaný na plný úvazek. Co se týká velikosti 

obce, tak u všech dat registrujeme velmi podobné výsledky. Nejedná se o tak obrovské výkyvy 

jako u předchozí proměnné. V obou modelech můžeme odkázat na domácnost ve velikosti obce 

s 2 000–4 999 obyvateli, kde nalezneme mírně vyšší poměry šancí.    

Tabulka 15 – Šance domácností stát se chudými (na základě ekvivalizovaného příjmu) z hlediska 
velikosti obce, typu domácnosti, počtu nezaopatřených dětí a pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, 
ekonomické aktivity, věku osoby v čele domácnosti (porovnání skupin mezi sebou), ČR, 2014, nevážená 
data (model č. 6)  

Proměnná Kategorie proměnné Poměr šancí 
95% interval 
spolehlivosti 

Věk 

do 25 let vs. 25–34 let 1,607 0,737 3,502 
do 25 let vs. 35–44 let 2,241 1,013 4,957 
do 25 let vs. 45–54 let 1,460 0,661 3,223 
do 25 let vs. 55–64 let 2,262 0,996 5,138 
do 25 let vs. 65–74 let 2,605 1,074 6,320 
do 25 let vs. 75 a více let 2,563 1,040 6,315 
25–34 let vs. 35–44 let 1,395 0,914 2,128 
25–34 let vs. 45–54 let 0,909 0,594 1,389 
25–34 let vs. 55–64 let 1,408 0,865 2,292 
25–34 let vs. 65–74 let 1,622 0,896 2,937 
25–34 let vs. 75 a více let 1,595 0,859 2,965 
45–54 let vs. 35–44 let 1,535 1,077 2,187 
55–64 let vs. 35–44 let 0,991 0,643 1,527 
65–74  let vs. 35–44 let 0,860 0,495 1,494 
75 a více let vs. 35–44 let 0,874 0,489 1,564 
45–54 let vs. 55–64 let 1,549 1,067 2,251 
45–54 let vs. 65–74 let 1,785 1,075 2,962 
45–54 let vs. 75 a více let 1,756 1,025 3,007 

Poznámky: Údaje nejsou ve vážené podobě. 



Martina Chválová: Determinanty chudoby v České republice  105 
 

 
Tabulka 15 – Šance domácností stát se chudými (na základě ekvivalizovaného příjmu) z hlediska 
velikosti obce, typu domácnosti, počtu nezaopatřených dětí a pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, 
ekonomické aktivity, věku osoby v čele domácnosti (porovnání skupin mezi sebou), ČR, 2014, nevážená 
data (model č. 6) (pokr.) 

Proměnná Kategorie proměnné 
Poměr 
šancí 

95% interval 
spolehlivosti 

Vzdělání 

55–64 let vs. 65–74 let 1,152 0,805 1,648 
55–64 let vs. 75 a více let 1,133 0,763 1,683 
65–74 let vs. 75 a více let 0,984 0,736 1,314 
základní vs. střední bez maturity 1,297 1,008 1,669 
základní vs. střední s maturitou 3,098 2,318 4,140 
základní vs. vysokoškolské 6,804 4,309 10,743 
střední s maturitou vs. střední bez maturity 0,419 0,332 0,527 
vysokoškolské vs. střední bez maturity 0,191 0,125 0,290 
střední s maturitou vs. vysokoškolské 2,196 1,426 3,382 

Typ domácnosti 

neúplná vs. úplná 4,963 2,721 9,052 
nerodinná vs. úplná 5,439 2,129 13,895 
jednotlivec – muž vs. úplná 6,747 4,285 10,624 
jednotlivec – žena vs. úplná 9,852 4,854 19,997 
neúplná vs. nerodinná 0,913 0,392 2,125 
neúplná vs. jednotlivec – muž 0,736 0,421 1,286 
neúplná vs. jednotlivec – žena 0,504 0,343 0,740 
nerodinná vs. jednotlivec – muž 0,806 0,331 1,962 
nerodinná vs. jednotlivec - žena 0,552 0,238 1,281 
jednotlivec - muž vs. jednotlivec - žena 0,685 0,369 1,272 

Počet 
nezaopatřených 
dětí 

s jedním dítětem vs. bez dětí 2,524 1,740 3,659 
se dvěma dětmi vs. bez dětí 5,048 3,347 7,613 
se třemi a více dětmi vs. bez dětí 11,985 7,199 19,952 
s jedním dítětem vs. se dvěma dětmi 0,500 0,335 0,745 
s jedním dítětem vs. se třemi a více dětmi 0,211 0,127 0,350 
se dvěma dětmi vs. se třemi a více dětmi 0,421 0,255 0,695 

Rodinný stav 

svobodný(á) vs. ženatý, vdaná 1,157 0,759 1,763 
svobodný(á) vs. rozvedený(á) 0,929 0,678 1,271 
svobodný(á) vs. ovdovělý(á) 3,513 2,432 5,076 
rozvedený(á) vs. ženatý, vdaná 1,246 0,837 1,855 
ovdovělý(á) vs. ženatý, vdaná 0,329 0,210 0,516 
rozvedený(á) vs. ovdovělý(á) 3,783 2,830 5,058 

Pohlaví žena vs. muž 1,515 0,866 2,650 

Ekonomická 
aktivita 

ostatní ekonomicky neaktivní vs. 
zaměstnaný na plný úvazek 

41,716 11,511 151,177 

ostatní ekonomicky neaktivní vs. 
zaměstnaný na částečný úvazek 

16,898 3,642 78,396 

ostatní ekonomicky neaktivní vs. samostatně 
činný na plný úvazek 

11,060 3,013 40,602 

ostatní ekonomicky neaktivní vs. samostatně 
činný na částečný úvazek 

24,686 2,127 286,503 

ostatní ekonomicky neaktivní vs. 
nezaměstnaný 

0,865 0,231 3,239 

ostatní ekonomicky neaktivní vs. žák, učeň, 
student 

5,146 0,979 27,062 

ostatní ekonomicky neaktivní vs. osoba ve 
starobním (vdovském) důchodu 

7,715 2,059 28,908 

ostatní ekonomicky neaktivní vs. osoba v 
invalidním důchodu 

4,329 1,157 16,200 

ostatní ekonomicky neaktivní vs. osoba na 
rodičovské dovolené, v domácnosti 

3,744 0,876 16,004 

Zaměstnaný na částečný úvazek vs. 
zaměstnaný na plný úvazek 

2,469 1,032 5,905 

samostatně činný na plný úvazek vs. 
zaměstnaný na plný úvazek 

3,772 2,680 5,308 

Poznámky: Údaje nejsou ve vážené podobě. 
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Tabulka 15 – Šance domácností stát se chudými (na základě ekvivalizovaného příjmu) z hlediska 
velikosti obce, typu domácnosti, počtu nezaopatřených dětí a pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, 
ekonomické aktivity, věku osoby v čele domácnosti (porovnání skupin mezi sebou), ČR, 2014, nevážená 
data (model č. 6) (pokr.) 

Proměnná Kategorie proměnné 
Poměr 
šancí 

95% interval 
spolehlivosti 

Ekonomická 

aktivita 

samostatně činný na částečný úvazek vs. 
zaměstnaný na plný úvazek 

1,690 0,206 13,837 

nezaměstnaný vs. zaměstnaný na plný 
úvazek 

48,201 31,418 73,949 

žák, učeň, student vs. zaměstnaný na plný 
úvazek 

8,106 2,808 23,399 

osoba ve starobním (vdovském) důchodu vs. 
zaměstnaný na plný úvazek 

5,407 3,420 8,549 

osoba v invalidním důchodu vs. zaměstnaný 
na plný úvazek 

9,635 6,181 15,020 

osoba na rodičovské dovolené, v domácnosti 
vs. zaměstnaný na plný úvazek 

11,142 5,558 22,336 

zaměstnaný na částečný úvazek vs. 
samostatně činný na plný úvazek 

0,654 0,266 1,613 

zaměstnaný na částečný úvazek vs. 
samostatně činný na částečný úvazek 

1,461 0,153 13,967 

zaměstnaný na částečný úvazek vs. 
nezaměstnaný 

0,051 0,020 0,130 

zaměstnaný na částečný úvazek vs. žák, 
učeň, student 

0,305 0,079 1,172 

zaměstnaný na částečný úvazek vs. osoba ve 
starobním (vdovském) důchodu 

0,457 0,182 1,143 

zaměstnaný na částečný úvazek vs. osoba v 
invalidním důchodu 

0,256 0,101 0,652 

zaměstnaný na částečný úvazek vs. osoba na 
rodičovské dovolené, v domácnosti 

0,222 0,075 0,651 

samostatně činný na plný úvazek vs. 
samostatně činný na částečný úvazek  

2,232 0,269 18,489 

samostatně činný na plný úvazek vs. 
nezaměstnaný 

0,078 0,049 0,125 

samostatně činný na plný úvazek vs. žák, 
učeň, student 

0,465 0,155 1,393 

samostatně činný na plný úvazek vs. osoba 
ve starobním (vdovském) důchodu 

0,698 0,423 1,150 

samostatně činný na plný úvazek vs. osoba v 
invalidním důchodu 

0,391 0,240 0,638 

samostatně činný na plný úvazek vs. osoba 
na rodičovské dovolené  

0,339 0,161 0,714 

samostatně činný na částečný úvazek vs. 
nezaměstnaný 

0,035 0,004 0,294 

samostatně činný na částečný úvazek vs. 
žák, učeň, student 

0,208 0,020 2,149 

samostatně činný na částečný úvazek vs. 
osoba ve starobním (vdovském) důchodu 

0,313 0,037 2,618 

samostatně činný na částečný úvazek vs. 
osoba v invalidním důchodu 

0,175 0,021 1,475 

samostatně činný na částečný úvazek vs. 
osoba na rodičovské dovolené, v domácnosti 

0,152 0,017 1,363 

nezaměstnaný vs. žák, učeň, student 5,946 1,940 18,224 
nezaměstnaný vs. osoba ve starobním 
(vdovském) důchodu 

8,914 5,253 15,128 

nezaměstnaný vs. osoba v invalidním 
důchodu 

5,003 2,958 8,461 

nezaměstnaný vs. osoba na rodičovské 
dovolené, v domácnosti 

4,326 1,969 9,507 

Poznámky: Údaje nejsou ve vážené podobě. 
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Tabulka 15 – Šance domácností stát se chudými (na základě ekvivalizovaného příjmu) z hlediska 
velikosti obce, typu domácnosti, počtu nezaopatřených dětí a pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, 
ekonomické aktivity, věku osoby v čele domácnosti (porovnání skupin mezi sebou), ČR, 2014, nevážená 
data (model č. 6) (pokr.) 

Proměnná Kategorie proměnné 
Poměr 
šancí 

95% interval 
spolehlivosti 

Ekonomická 

aktivita 

žák, učeň, student vs. osoba ve starobním 
(vdovském) důchodu  

1,499 0,482 4,665 

žák, učeň, student vs. osoba v invalidním 
důchodu  

0,841 0,271 2,161 

žák, učeň, student vs. osoba na rodičovské 
dovolené, v domácnosti 

0,728 0,216 2,446 

osoba ve starobním (vdovském) důchodu vs. 
osoba v invalidním důchodu 

0,561 0,340 0,926 

osoba ve starobním (vdovském) důchodu vs. 
osoba na rodičovské dovolené, v domácnosti 

0,485 0,218 1,079 

osoba v invalidním důchodu vs. osoba na 
rodičovské dovolené 

0,865 0,390 1,917 

Velikost obce 

do 499 obyvatel vs. 500–1 999 obyvatel 1,184 0,826 1,697 
do 499 obyvatel vs. 2 000–4 999 obyvatel 0,939 0,642 1,373 
do 499 obyvatel vs. 5 000–9 999 obyvatel 1,367 0,902 2,071 
do 499 obyvatel vs. 10 000–49 999 obyvatel 1,205 0,844 1,721 
do 499 obyvatel vs. 50 000–99 999 obyvatel 1,270 0,840 1,920 
do 499 obyvatel vs. 1 00 000 a více obyvatel 1,607 1,097 2,353 
500–1 999 obyvatel vs. 2 000–4 999 
obyvatel 

0,793 0,579 1,086 

500–1 999 obyvatel vs. 5 000–9 999 
obyvatel 

1,155 0,808 1,650 

500–1 999 obyvatel vs. 10 000–49 999 
obyvatel 

1,018 0,765 1,354 

500–1 999 obyvatel vs. 50 000–99 999 
obyvatel 

1,073 0,753 1,529 

500–1 999 obyvatel vs. 100 000 a více 
obyvatel 

1,357 0,989 1,862 

2 000–4 999 obyvatel vs. 5 000–9 999 
obyvatel 

1,456 1,000 2,119 

2 000–4 999 obyvatel vs. 10 000–49 999 
obyvatel 

1,283 0,944 1,745 

2 000–4 999 obyvatel vs. 50 000–99 999 
obyvatel 

1,352 0,933 1,961 

2 000–4 999 obyvatel vs. 100 000 a více 
obyvatel 

1,711 1,225 2,390 

5 000–9 999 obyvatel vs. 10 000–49 999 0,882 0,622 1,249 
5 000–9 999 obyvatel vs. 50 000–99 999 0,929 0,620 1,393 
5 000–9 999 obyvatel vs. 100 000 a více 
obyvatel  

1,175 0,811 1,704 

10 000–49 999 obyvatel vs. 50 000–99 999 
obyvatel 

1,054 0,748 1,484 

10 000–49 999 obyvatel vs. 100 000 a více 
obyvatel 

1,333 0,989 1,798 

50 000–99 999 obyvatel vs. 100 000 a více 
obyvatel 

1,265 0,881 1,816 

Poznámky: Údaje nejsou ve vážené podobě. 

Zdroj:  ČSÚ,2014d, Životní podmínky 2014, vlastní výpočty 

7.8 Nevážený model materiální deprivace (porovnání kategorií 
vzhledem k referen ční skupin ě) 

V modelu 3 a 7 (tab. 17) sledujeme determinanty materiální deprivace. Zde začneme velikostí 

obce a docházíme k závěru, že tato proměnná není výrazně zastoupená v poměru šancí 
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na materiální deprivaci. Stanovíme-li referenční skupinu obec se 100 000 a více obyvateli. 

Srovnatelné jsou oba modely v proměnné pohlaví a současně také v proměnné vzdělání, rodinný 

stav. Výsledky v rámci ekonomické aktivity, jako další proměnné, nám ukázaly, že opět 

domácnosti s ostatní ekonomicky neaktivní osobou v čele a domácnosti s nezaměstnanou 

osobou v čele vs. domácnosti se zaměstnanou osobou na plný úvazek v čele mají největší šanci 

na materiální deprivaci. U modelu 3, váženo na celou populaci, jsme zjistili poměr šancí 10,184 

(ostatní ekonomicky neaktivní vs. zaměstnaný na plný úvazek), u modelu 7 ve stejné kategorii 

poměr šancí 12,476. Specifikum pro proměnnou věk je pouze věková kategorie 25–34 let 

vs. kategorie 35–44 let, kde u modelu 7 bez vah máme 1krát vyšší šanci na materiální deprivace. 

V modelu 7 však proměnná věk nebyla statisticky významná na hladině významnosti 0,01 (tab. 

16), na rozdíl od modelu 3, kdy tato věková kategorie byla statisticky významná. Jinak 

v modelu 3 nikdo nepřevyšuje referenční skupinu 35až 44 let v materiální deprivaci. Při 

zjišťování materiální deprivace u typu domácností má šance domácnost nerodinná, samozřejmě 

úplná domácnost má šance nejnižší. Výsledky jsou podobné v obou modelech, pouze v modelu 

7 mírně převyšuje domácnost jednotlivec – muž kategorii domácnost nerodinná. Oproti 

domácnostem bez dětí mají všechny domácnosti s dětmi vyšší šance na materiální deprivaci. 

Jedinci v domácnostech se třemi a více dětmi mají šance nejvyšší, a to u obou modelů. 

Tabulka 16 – Materiální deprivace – měření statistické významnosti jednotlivých proměnných 

Proměnná 
Stupně 
volnosti Waldův test Pearsonův chí kvadrát test 

Věk 6 7,160 0,3035 

Vzdělání 3 121,897 <,0001 

Typ domácnosti 4 14,853 0,0050 

Počet dětí 3 19,581 0,0002 

Rodinný stav 3 12,110 0,0063 

Pohlaví 1 2,117 0,1456 

Ekonomická aktivita  9 166,833 <,0001 

Velikost obce 6 9,140 0,1259 

Poznámky: Údaje nejsou ve vážené podobě. 

Zdroj: ČSÚ,2014d, Životní podmínky 2014, vlastní výpočty 

Tabulka 17 – Šance domácností stát se materiálně deprivovanými z hlediska velikosti obce, typu 
domácnosti, počtu nezaopatřených dětí a pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, ekonomické aktivity, věku 
osoby v čele domácnosti (vzhledem k referenční skupině), ČR, 2014, nevážení data (model č. 7) 

Proměnná Kategorie 
proměnné 

Poměr šancí 95 % interval spolehlivosti 

Velikost obce 

do 499 obyvatel vs. 
100 000 a více 
obyvatel 

0,518 0,326 0,822 

500–1 999 obyvatel 
vs. 100 000 a více 
obyvatel 

0,724 0,522 1,004 

2000–4999 obyvatel 
vs. 100 000 a více 
obyvatel 

0,848 0,599 1,201 

5000–9999 obyvatel 
vs. 100 000 a více 
obyvatel 

0,713 0,485 1,048 

Poznámky: Údaje nejsou ve vážené podobě. 



Martina Chválová: Determinanty chudoby v České republice  109 
 

 
Tabulka 17 – Šance domácností stát se materiálně deprivovanými z hlediska velikosti obce, typu 
domácnosti, počtu nezaopatřených dětí a pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, ekonomické aktivity, věku 
osoby v čele domácnosti (vzhledem k referenční skupině), ČR, 2014, nevážení data (model č. 7) (pokr.) 

Proměnná 
Kategorie 
proměnné 

Poměr šancí 95 % interval spolehlivosti 

Velikost obce 

10 000–49 999 
obyvatel vs. 100 000 
a více obyvatel 

0,735 0,539 1,001 

50 000–99 999 
obyvatel vs. 100 000 
a více obyvatel 

0,816 0,563 1,184 

Pohlaví ženy vs. muži 1,537 0,862 2,742 

Vzdělání 

základní vs. střední 
bez maturity 

1,707 1,309 2,224 

střední s maturitou 
vs. střední bez 
maturity 

0,398 0,306 0,518 

vysokoškolské vs. 
střední bez maturity 

0,173 0,105 0,285 

Rodinný stav 

svobodný(á) vs. 
ženatý, vdaná 

1,396 0,905 2,153 

rozvedený(á) vs. 
ženatý, vdaná 

1,510 1,002 2,275 

ovdovělý(á) vs. 
ženatý, vdaná 

0,890 0,553 1,431 

Ekonomická 
aktivita 

ostatní ekonomicky 
neaktivní vs. 
zaměstnaný na plný 
úvazek 

12,476 3,477 44,774 

zaměstnaný na 
částečný úvazek vs. 
zaměstnaný na plný 
úvazek 

4,392 2,119 9,104 

samostatně činný na 
plný úvazek vs. 
zaměstnaný na plný 
úvazek 

0,754 0,448 1,268 

samostatně činný na 
částečný úvazek vs. 
zaměstnaný na plný 
úvazek 

1,259 0,155 10,247 

nezaměstnaný vs. 
zaměstnaný na plný 
úvazek 

7,867 5,321 11,633 

žák, učeň, student vs. 
zaměstnaný na plný 
úvazek 

4,508 1,419 14,323 

osoba ve starobním 
(vdovském) důchodu 
vs. zaměstnaný na 
plný úvazek 

2,192 1,375 3,494 

osoba v invalidním 
důchodu vs. 
zaměstnaný na plný 
úvazek 

4,951 3,218 7,616 

osoba na rodičovské 
dovolené, 
v domácnosti vs. 
zaměstnaný na plný 
úvazek 

4,086 2,037 8,197 

Věk do 25 let vs. 35–44 
let 

0,795 0,347 1,822 

Poznámky: Údaje nejsou ve vážené podobě. 
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Tabulka17 – Šance domácností stát se materiálně deprivovanými z hlediska velikosti obce, typu 
domácnosti, počtu nezaopatřených dětí a pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, ekonomické aktivity, věku 
osoby v čele domácnosti (vzhledem k referenční skupině), ČR, 2014, nevážení data (model č. 7) (pokr.) 

Proměnná 
Kategorie 
proměnné 

Poměr šancí 95 % interval spolehlivosti 

Věk 

25–34 vs. 35–44 let 1,022 0,672 1,556 
45–54 vs. 35–44 let 0,862 0,591 1,258 
55–64 vs. 35–44 let 0,692 0,452 1,059 
65–74 vs. 35–44 let 0,517 0,290 0,923 
75 a více let vs. 35–
44 let 

0,448 0,241 0,834 

Typ domácnosti 

neúplná vs. úplná 2,112 1,145 3,896 
nerodinná vs. úplná 2,103 0,826 5,350 
jednotlivec – muž vs. 
úplná 

2,290 1,465 3,581 

jednotlivec – žena 
vs. úplná 

1,967 0,960 4,032 

Počet 
nezaopatřených 
dětí 

s jedním dítětem vs. 
bez dětí 

1,257 0,865 1,826 

se dvěma dětmi vs. 
bez dětí 

1,226 0,781 1,924 

se třemi a více dětmi 
vs. bez dětí  

3,297 1,931 5,629 

Poznámky: Údaje nejsou ve vážené podobě. 

Zdroj: ČSÚ, 2014d, Životní podmínky 2014, vlastní výpočty 

7.9 Nevážený model materiální deprivace (porovnání kategorií mezi 
sebou) 

Další modely 4 a 8 analyzují determinanty materiální deprivace, porovnávají kategorie mezi 

sebou. Model 8 zkoumá data bez vážení (tab. 18). Nejprve porovnáváme věk. Dospěli jsme 

k těmto závěrům: domácnosti s osobou ve věkové kategorii 25 – 34 let v čele vs. domácnosti 

s osobou ve věku 75 a více let v čele mají v tomto smyslu nejvyšší šance na materiální 

deprivaci. Zjišťováním, jakou roli hraje vzdělání v ohrožení materiální deprivací, jsme dospěli 

opět k téměř shodným závěrům u obou modelů: nejvyšší šance představuje domácnost s osobou 

se základním vzděláním v čele, kde desetinásobně převažuje nad domácností s osobou s 

vysokoškolským vzděláním v čele. Přibližně dvakrát větší šance spadají do kategorie nerodinná 

domácnost vs. úplná v modelu 4 i modelu 8, detailně však zjišťujeme, že domácnost jednotlivec 

– muž vs. úplná je nejvíce ohroženou domácností v modelu 8, kde je poměr šancí nejvyšší ze 

všech (2,290). Proměnná typ domácnosti byla u obou modelů statisticky významná na hladině 

významnosti 0,01 (tab. 16). Sledujeme-li opět u obou modelů strukturu rodiny z hlediska počtu 

nezaopatřených dětí, tak zjišťujeme při porovnávání všech kategorií mezi sebou, že nejvyšší 

podíl materiální deprivace je u domácností se třemi a více dětmi vs. domácnost bez dětí. Další 

shoda je u proměnné rodinný stav. Zde čísla vypovídají o nejvyšších šancích na materiální 

deprivaci s domácností s rozvedenou osobou v čele vs. domácnost s ovdovělou osobou v čele. 

Model čtyři 1,706 šancí, model osm 1,697 šancí. Proměnná pohlaví odráží skutečnost opět u 

obou modelů shodnou – materiální deprivace ohrožuje ženy. Poměr šancí na materiální 

deprivaci u proměnné ekonomická aktivita odráží tu skutečnost, že osoba zaměstnaná na plný 

úvazek či samostatně činná na plný úvazek je nejméně ohrožena materiální deprivací, a to 
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v obou modelech. Značné rozdíly nacházíme u obou modelů v domácnostech ostatní 

ekonomicky neaktivní osoby v čele vs. domácnost samostatně činné osoby na plný úvazek 

v čele (u modelu čtyři poměr šancí 15,206, v modelu osm 16,557). Další ohroženou kategorií 

jsou nezaměstnaní, ale i domácnosti s osobou na rodičovské dovolené v čele. Pro zajímavost, 

když srovnáme domácnost s osobou ve starobním důchodu v čele vs. domácnost zaměstnaného 

na plný úvazek v čele, tak můžeme uvést 2,151 šancí u modelu 4 a podobně 2,192 u modelu 8. 

Ale u domácnosti s osobou na rodičovské dovolené v čele vs. domácnost s osobou zaměstnanou 

na plný úvazek v čele vidíme u modelu 4 pětinásobnou šanci na materiální deprivaci. Tato šance 

nám mírně oslabuje u modelu 8, modelu bez vážení, kde máme výsledek v poměru šancí 

ve stejné kategorii čtyřnásobný. Materiální deprivace není tolik závislá na velikosti obce, 

jak dokazuje naše analýza. Především příznivě se jeví domácnosti obcí se 100 000 a více 

obyvateli, a to u obou modelů, čili u modelu váženého na celou populaci u i modelu bez vah. 

K menšímu nárůstu v poměru šancí dochází u modelu váženého v kategorii velikost obce s 

2 000–4 999 obyvateli vs. obce s 5 000–9 999 obyvateli (1,195 poměr šancí, stejně tak jako u 

modelu bez vah 1,190). 

Tabulka 18 – Šance domácností stát se materiálně deprivovanými z hlediska velikosti obce, typu 
domácnosti, počtu nezaopatřených dětí a pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, ekonomické aktivity, věku 
osoby v čele domácnosti (porovnání skupin mezi sebou), ČR, 2014, nevážená data (model č. 8)  

Proměnná Kategorie proměnné Poměr šancí 
95% interval 
spolehlivosti 

Věk 

do 25 let vs. 25–34 let 0,778 0,346 1,749 
do 25 let vs. 35–44 let 0,795 0,347 1,822 
do 25 let vs. 45–54 let 0,922 0,397 2,144 
do 25 let vs. 55–64 let 1,149 0,487 2,710 
do 25 let vs. 65–74 let 1,538 0,601 3,936 
do 25 let vs. 75 a více let 1,774 0,677 4,650 
25–34 let vs. 35–44 let 1,022 0,672 1,556 
25–34 let vs. 45–54 let 1,186 0,756 1,860 
25–34 let vs. 55–64 let 1,477 0,908 2,403 
25–34 let vs. 65–74 let 1,977 1,060 3,687 
25–34 let vs. 75 a více let 2,281 1,177 4,419 
45–54 let vs. 35–44 let 0,862 0,591 1,258 
55–64 let vs. 35–44 let 0,692 0,452 1,059 
65–74  let vs. 35–44 let 0,517 0,290 0,923 
75 a více let vs. 35–44 let 0,448 0,241 0,834 
45–54 let vs. 55–64 let 1,246 0,855 1,816 
45–54 let vs. 65–74 let 1,667 0,969 2,870 
45–54 let vs. 75 a více let 1,924 1,070 3,458 
55–64 let vs. 65–74 let 1,338 0,892 2,008 
55–64 let vs. 75 a více let 1,544 0,978 2,437 
65–74 let vs. 75 a více let 1,154 0,818 1,628 

Vzdělání 

základní vs. střední bez maturity 1,707 1,309 2,224 
základní vs. střední s maturitou 4,288 3,114 5,904 
základní vs. vysokoškolské 9,867 5,777 16,851 
střední s maturitou vs. střední bez maturity 0,398 0,306 0,518 
vysokoškolské vs. střední bez maturity 0,173 0,105 0,285 
střední s maturitou vs. vysokoškolské 2,301 1,369 3,869 

Typ domácnosti 

neúplná vs. úplná 2,112 1,145 3,896 
nerodinná vs. úplná 2,103 0,826 5,350 
jednotlivec – muž vs. úplná 2,290 1,465 3,581 
jednotlivec – žena vs. úplná 1,967 0,960 4,032 
neúplná vs. nerodinná 1,004 0,425 2,375 

Poznámky: Údaje nejsou ve vážené podobě. 
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Tabulka 18 – Šance domácností stát se materiálně deprivovanými z hlediska velikosti obce, typu 
domácnosti, počtu nezaopatřených dětí a pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, ekonomické aktivity, věku 
osoby v čele domácnosti (porovnání skupin mezi sebou), ČR, 2014, nevážená data (model č. 8) (pokr.) 

Proměnná Kategorie proměnné Poměr šancí 
95% interval 
spolehlivosti 

Typ domácnosti 

neúplná vs. jednotlivec – muž 0,922 0,516 1,648 
neúplná vs. jednotlivec – žena 1,074 0,731 1,577 
nerodinná vs. jednotlivec – muž 0,918 0,374 2,252 
nerodinná vs. jednotlivec - žena 1,069 0,449 2,544 
jednotlivec - muž vs. jednotlivec - žena 1,164 0,608 2,229 

Počet 
nezaopatřených 
dětí 

s jedním dítětem vs. bez dětí 1,257 0,865 1,826 
se dvěma dětmi vs. bez dětí 1,226 0,781 1,924 
se třemi a více dětmi vs. bez dětí 3,297 1,931 5,629 
s jedním dítětem vs. se dvěma dětmi 1,025 0,656 1,601 
s jedním dítětem vs. se třemi a více dětmi 0,381 0,222 0,654 
se dvěma dětmi vs. se třemi a více dětmi 0,372 0,211 0,655 

Rodinný stav 

svobodný(á) vs. ženatý, vdaná 1,396 0,905 2,153 
svobodný(á) vs. rozvedený(á) 0,925 0,658 1,298 
svobodný(á) vs. ovdovělý(á) 1,569 1,038 2,373 
rozvedený(á) vs. ženatý, vdaná 1,510 1,002 2,275 
ovdovělý(á) vs. ženatý, vdaná 0,890 0,553 1,431 
rozvedený(á) vs. ovdovělý(á) 1,697 1,218 2,365 

Pohlaví žena vs. muž 1,537 0,862 2,742 

Ekonomická 
aktivita 

ostatní ekonomicky neaktivní vs. zaměstnaný 
na plný úvazek 

12,476 3,477 44,774 

ostatní ekonomicky neaktivní vs. zaměstnaný 
na částečný úvazek 

2,841 0,666 12,124 

ostatní ekonomicky neaktivní vs. samostatně 
činný na plný úvazek 

16,557 4,275 64,125 

ostatní ekonomicky neaktivní vs. samostatně 
činný na částečný úvazek 

9,914 0,859 114,424 

ostatní ekonomicky neaktivní vs. 
nezaměstnaný 

1,586 0,428 5,881 

ostatní ekonomicky neaktivní vs. žák, učeň, 
student 

2,767 0,496 15,437 

ostatní ekonomicky neaktivní vs. osoba ve 
starobním (vdovském) důchodu 

5,692 1,513 21,416 

ostatní ekonomicky neaktivní vs. osoba v 
invalidním důchodu 

2,520 0,678 9,369 

ostatní ekonomicky neaktivní vs. osoba na 
rodičovské dovolené, v domácnosti 

3,054 0,717 12,997 

Zaměstnaný na částečný úvazek vs. 
zaměstnaný na plný úvazek 

4,392 2,119 9,104 

samostatně činný na plný úvazek vs. 
zaměstnaný na plný úvazek 

0,754 0,448 1,268 

samostatně činný na částečný úvazek vs. 
zaměstnaný na plný úvazek 

1,259 0,155 10,247 

nezaměstnaný vs. zaměstnaný na plný 
úvazek 

7,867 5,321 11,633 

žák, učeň, student vs. zaměstnaný na plný 
úvazek 

4,508 1,419 14,323 

osoba ve starobním (vdovském) důchodu vs. 
zaměstnaný na plný úvazek 

2,192 1,375 3,494 

osoba v invalidním důchodu vs. zaměstnaný 
na plný úvazek 

4,951 3,218 7,616 

osoba na rodičovské dovolené, v domácnosti 
vs. zaměstnaný na plný úvazek 

4,086 2,037 8,197 

zaměstnaný na částečný úvazek vs. 
samostatně činný na plný úvazek 

5,828 2,458 13,819 

zaměstnaný na částečný úvazek vs. 
samostatně činný na částečný úvazek 

3,490 0,386 31,539 

Poznámky: Údaje nejsou ve vážené podobě. 
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Tabulka 18 – Šance domácností stát se materiálně deprivovanými z hlediska velikosti obce, typu 
domácnosti, počtu nezaopatřených dětí a pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, ekonomické aktivity, věku 
osoby v čele domácnosti (porovnání skupin mezi sebou), ČR, 2014, nevážená data (model č. 8) (pokr.) 

Proměnná Kategorie proměnné Poměr šancí 
95% interval 
spolehlivosti 

Ekonomická 

aktivita 

zaměstnaný na částečný úvazek vs. 
nezaměstnaný 

0,558 0,254 1,226 

zaměstnaný na částečný úvazek vs. žák, 
učeň, student 

0,974 0,255 3,725 

zaměstnaný na částečný úvazek vs. osoba ve 
starobním (vdovském) důchodu 

2,004 0,925 4,340 

zaměstnaný na částečný úvazek vs. osoba v 
invalidním důchodu 

0,887 0,400 1,967 

zaměstnaný na částečný úvazek vs. osoba na 
rodičovské dovolené, v domácnosti 

1,075 0,407 2,836 

samostatně činný na plný úvazek vs. 
samostatně činný na částečný úvazek  

0,599 0,070 5,126 

samostatně činný na plný úvazek vs. 
nezaměstnaný 

0,096 0,052 0,175 

samostatně činný na plný úvazek vs. žák, 
učeň, student 

0,167 0,048 0,586 

samostatně činný na plný úvazek vs. osoba 
ve starobním (vdovském) důchodu 

0,344 0,179 0,659 

samostatně činný na plný úvazek vs. osoba v 
invalidním důchodu 

0,152 0,081 0,285 

samostatně činný na plný úvazek vs. osoba 
na rodičovské dovolené  

0,184 0,079 0,430 

samostatně činný na částečný úvazek vs. 
nezaměstnaný 

0,160 0,019 1,332 

samostatně činný na částečný úvazek vs. žák, 
učeň, student 

0,279 0,026 2,991 

samostatně činný na částečný úvazek vs. 
osoba ve starobním (vdovském) důchodu 

0,574 0,069 4,794 

samostatně činný na částečný úvazek vs. 
osoba v invalidním důchodu 

0,254 0,030 2,130 

samostatně činný na částečný úvazek vs. 
osoba na rodičovské dovolené, v domácnosti 

0,308 0,035 2,748 

nezaměstnaný vs. žák, učeň, student 1,745 0,524 5,810 
nezaměstnaný vs. osoba ve starobním 
(vdovském) důchodu 

3,589 2,092 6,158 

nezaměstnaný vs. osoba v invalidním 
důchodu 

1,589 0,954 2,648 

nezaměstnaný vs. osoba na rodičovské 
dovolené, v domácnosti 

1,925 0,904 4,100 

žák, učeň, student vs. osoba ve starobním 
(vdovském) důchodu  

2,057 0,600 7,052 

žák, učeň, student vs. osoba v invalidním 
důchodu  

0,911 0,267 3,100 

žák, učeň, student vs. osoba na rodičovské 
dovolené, v domácnosti 

1,103 0,306 3,982 

osoba ve starobním (vdovském) důchodu vs. 
osoba v invalidním důchodu 

0,443 0,263 0,747 

osoba ve starobním (vdovském) důchodu vs. 
osoba na rodičovské dovolené, v domácnosti 

0,536 0,238 1,208 

osoba v invalidním důchodu vs. osoba na 
rodičovské dovolené 

1,212 0,547 2,683 

Velikost obce 

do 499 obyvatel vs. 500–1 999 obyvatel 0,715 0,451 1,133 
do 499 obyvatel vs. 2 000–4 999 obyvatel 0,610 0,378 0,986 
do 499 obyvatel vs. 5 000–9 999 obyvatel 0,726 0,438 1,205 
do 499 obyvatel vs. 10 000–49 999 obyvatel 0,704 0,447 1,110 
do 499 obyvatel vs. 50 000–99 999 obyvatel 0,634 0,384 1,048 
do 499 obyvatel vs. 1 00 000 a více obyvatel 0,518 0,326 0,822 

Poznámky: Údaje nejsou ve vážené podobě. 
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Tabulka 18 – Šance domácností stát se materiálně deprivovanými z hlediska velikosti obce, typu 
domácnosti, počtu nezaopatřených dětí a pohlaví, vzdělání, rodinného stavu, ekonomické aktivity, věku 
osoby v čele domácnosti (porovnání skupin mezi sebou), ČR, 2014, nevážená data (model č. 8) (pokr.) 

Proměnná Kategorie proměnné Poměr šancí 
95% interval 
spolehlivosti 

Velikost obce 

500–1 999 obyvatel vs. 2 000–4 999 obyvatel 0,854 0,601 1,213 
500–1 999 obyvatel vs. 5 000–9 999 obyvatel 1,016 0,689 1,498 
500–1 999 obyvatel vs. 10 000–49 999 
obyvatel 

0,985 0,717 1,353 

500–1 999 obyvatel vs. 50 000–99 999 
obyvatel 

0,887 0,606 1,301 

500–1 999 obyvatel vs. 100 000 a více 
obyvatel 

0,724 0,522 1,004 

2 000–4 999 obyvatel vs. 5 000–9 999 
obyvatel 

1,190 0,791 1,790 

2 000–4 999 obyvatel vs. 10 000–49 999 
obyvatel 

1,154 0,821 1,622 

2 000–4 999 obyvatel vs. 50 000–99 999 
obyvatel 

1,039 0,696 1,552 

2 000–4 999 obyvatel vs. 100 000 a více 
obyvatel 

0,848 0,599 1,201 

5 000–9 999 obyvatel vs. 10 000–49 999 0,970 0,664 1,416 
5 000–9 999 obyvatel vs. 50 000–99 999 0,874 0,567 1,346 
5 000–9 999 obyvatel vs. 100 000 a více 
obyvatel  

0,713 0,485 1,048 

10 000–49 999 obyvatel vs. 50 000–99 999 
obyvatel 

0,901 0,623 1,303 

10 000–49 999 obyvatel vs. 100 000 a více 
obyvatel 

0,735 0,539 1,001 

50 000–99 999 obyvatel vs. 100 000 a více 
obyvatel 

0,816 0,563 1,184 

Poznámky: Údaje nejsou ve vážené podobě. 

Zdroj: ČSÚ, 2014d, Životní podmínky 2014, vlastní výpočty 
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Kapitola 8 

8 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit determinanty chudoby v České republice za rok 2014. 

Zpracovali jsme data ze šetření ČSÚ („Životní podmínky 2014“). Data jsme poté podrobili 

hlubší analýze, při které jsme sledovali jednotlivé determinanty, jejichž působení může ovlivnit 

stav chudoby. Byla zvolena metoda binární logistické regrese. Pro tento účel jsme vytvořili 

8 modelů logistické regrese. Jejich podrobný popis a způsob zpracování je uveden v kapitole 

Data a metodologie. Současně jsme podali ucelený přehled o šetření Životní podmínky 2014, 

včetně základních demografických údajů o domácnostech.  

 Vymezili jsme několik teorií chudoby. Za chudobu lze tedy obecně označit „stav, který je 

důsledkem nerovného přístupu k rozdělování bohatství společnosti, k jejím materiálním 

zdrojům, kdy životní podmínky a uspokojení základních potřeb není v potřebné míře 

zabezpečeno dostatečnými zdroji (příjmy, statky), kdy tyto příjmy nelze z nějakých objektivních 

příčin zvýšit (stáří, invalidita, péče a jiné)“ (Krebs, 2010, s. 119–120). V naší práci jsme rozlišili 

pět konceptů chudoby: starý vs. nový koncept, subjektivní vs. objektivní, absolutní vs. relativní, 

přímý vs. nepřímý a preskriptivní vs. konsensuální. 

 Na chudobu je třeba pohlížet z různých možných úhlů pohledů. Souhrnně jsme proto 

nejprve uvedli základní příčiny chudoby. Sledovali jsme tři koncepce ideologie chudoby 

(chudoba jako důsledek ekonomického a sociálního systému společnosti, chudoba jako výsledek 

lenosti, neprozíravosti a nestřídmosti jedinců a chudoba jako výsledek situačních faktorů). 

Přiblížili jsme problém chudoby z psychologického, sociologické a etického aspektu, kde jsme 

upozornili na složitost a specifičnost chudoby jako celospolečenského problému. Pokusili jsme 

se odpovědět na otázku, jak se má stát podílet na řešení chudoby zejména prostřednictvím 

sociální politiky. Zdůraznili jsme některé principy, které musí být respektovány v koncepcích 

sociálního zabezpečení. Jedná se zejména o princip sociální spravedlnosti, subsidiarity 

a sociální solidarity. V souvislosti s chudobou byl dále posuzován pojem sociální enkluze 

a různá ohniska chudoby (matky samoživitelky, zadlužené domácnosti a dlouhodobě 

nezaměstnaní). U psychologického aspektu můžeme shrnout, že průvodním jevem může být jak 

materiální, tak psychická deprivace. Psychologické studie o deprivaci se jednak opírají o popis 

materiálních podmínek lidí, jednak o reakci na danou zátěžovou situaci. Na základě řady 

psychologických experimentů v souvislosti s chudobou nezaměstnaných bylo vysledováno 

zvýšení kriminality, nárůst psychosomatických onemocnění, nárůst konfliktů v rodině i snížení 

celkové životní a rodinné spokojenosti. Chudoba tak ovlivňuje nejen psychiku nezaměstnaného, 
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ale i jeho rodinné příslušníky. Pokud jde o etický aspekt chudoby, tak jsme opět předložili 

zásadní principy solidarity s chudými a potřebnými. Podrobně jsme řešili morální příkaz pomoci 

druhému v nouzi, stejně jako princip lidské důstojnosti, který vychází z pojmu osoby člověka 

jako základní kategorie personalistické filosofie. Podle tohoto principu jsou lidé posuzováni 

jako rovnocenné bytosti bez ohledu na úroveň bydlení, vzdělání, zaměstnání, oblékání, aj. 

Uvedli jsme jako příklad sociální etiku, která zdůrazňuje povinnost angažovat se pro tzv. 

 společné dobro. 

 V další části jsme představili šetření Životní podmínky 2014. Za tímto účelem jsme 

sledovali, jak vycházely s příjmy rodiny s dětmi v ČR v roce 2014. K problémům tedy dochází 

v případě neúplných rodin se dvěma a více dětmi (63,6 %), ale také stoupající tendence je 

patrná u neúplných rodin s jedním dítětem. Zároveň ohrožení narůstá u úplných rodin se třemi 

a více dětmi, kde 44,5 % rodin vycházelo se svými příjmy s obtížemi. Dalším ukazatelem byla 

míra ohrožení příjmovou chudobou rodin s dětmi. Toto zjištění je možno shrnout následovně: 

nejvíce ohroženou skupinou se ukázaly opět neúplné rodiny se dvěma a více dětmi (43,8 %), 

za nimi následují neúplné rodiny s jedním dítětem (22,1 %) a úplné rodiny se třemi a více dětmi 

(21,6 %). Šetření dále zahrnuje podíl osob ohrožených příjmovou chudobou podle věkové 

struktury. Významný podíl tvoří osoby ve věku do 18 let (14,7 %), za nimi následují osoby 

ve věku 18–24 let (10,7%), zatímco osoby ve věku 65 a více let nepředstavují výrazně 

ohroženou kategorii. Dále hodnotíme vývoj míry ohrožení příjmovou chudobou v letech 2005–

2014. Nejvyšší hodnoty byly zaznamenány v roce 2005 (10,4 %). Od roku 2005 prošel vývoj 

změnami, setkali jsme se s mírným poklesem i mírným nárůstem a v roce 2014 šetření 

zaznamenalo 9,7 % osob ohrožených chudobou, tedy 1002,3 tis. osob. Následně je analyzován 

podíl osob ohrožených příjmovou chudobou v jednotlivých věkových skupinách před a 

po sociálních transferech. Do sociálních transferů převážně řadíme dávky důchodového 

pojištění, ale i nemocenského pojištění, státní sociální podporu a některé další sociální dávky. 

Před sociálními transfery jsou nejvíce ohrožené chudobou osoby 65leté a starší (89,7 %). 

Po sociálních transferech je již míra ohrožení příjmovou chudobou snížená o 82,7 %. Také zde 

byl představen vývoj relativního propadu příjmu, kdy vyšší hodnoty koeficientu znamenají 

hlubší propad osob pod hranici chudoby. Medián příjmu osob ohrožených chudobou byl v roce 

2014 18 % pod hranicí chudoby, která je stanovena na úrovni 60 % ekvivalizovaného příjmu 

všech osob. Nejnižší hodnota byla však zaznamenána v roce 2013 (16,6 %). Rovněž jsme se 

zabývali situací v krajích ČR. Zkoumali jsme, jak velkou zátěží jsou pro domácnosti měsíční 

náklady na bydlení a jak vycházely domácnosti s čistými měsíčními příjmy. Největší zátěž 

v nákladech na bydlení spatřovaly domácnosti v Moravskoslezském kraji (35,7 %), naopak 

žádnou zátěž nepociťují domácnosti v Praze (14,6 %). Největší obtíže vyjít se svými čistými 

měsíčními příjmy měly domácnosti v Moravskoslezském (37,8 %) a v Ústeckém kraji (36,5 %). 

Dále jsme srovnali jednotlivé ukazatele (koeficient příjmové nerovnosti, Giniho koeficient 

nerovnosti v distribuci příjmů a relativní propad příjmů) mezi evropskými zeměmi. První 

ukazatel – koeficient příjmové nerovnosti – měl hodnotu v roce 2014 v České republice 3,5. To 

znamená, že horních 20 % osob (nejvyšší vyrovnané příjmy) mělo 3,5krát vyšší příjmy než 

dolních 20 % osob (nejnižší vyrovnané příjmy). Nejnižší hodnoty v roce 2014 se vyskytují na 

Islandu (3,1) a v Norsku (3,4), naopak nejvyšší se objevují v Srbsku (9,8), v bývalé jugoslávské 
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republice Makedonie (7,2) a v Rumunsku (7,2). Druhým ukazatelem byl Giniho koeficient, 

který měří příjmovou nerovnost ve společnosti. V České republice byla hodnota Giniho 

koeficientu v roce 2014 0,250, což znamená, že z hlediska příjmů patříme mezi rovnostářské 

země společně s Islandem (0,227), Norskem (0,235) a Slovinskem (0,250). Nejvyšší hodnoty 

tohoto koeficientu zaznamenáváme v Srbsku (0,386), ale i v Estonsku (0,356), Lotyšsku (0,355) 

nebo Bulharsku (0,354). Poslední ukazatel – relativní propad příjmů – byl opět nejvyšší 

v Srbsku (40,3 %), bývalé jugoslávské republice Makedonie (36,1 %), Rumunsku (35,2 %) 

a Bulharsku (33,2 %). Nejmenší propad příjmu pozorujeme ve Finsku (13,9 %), Lucembursku 

(16,3 %) a na Islandě (16,4 %).  

 Do tohoto bloku jsme ještě zařadili míru materiální deprivace rodin s dětmi. Největší míru 

materiální deprivace nalézáme u neúplných rodin, zvláště pak u neúplných rodin se třemi a více 

dětmi (28 %). Horší situace převládá i u úplných rodin se třemi a více dětmi. Pokud učiníme 

evropské srovnání materiální deprivace, dojdeme k závěru, že nejmenší míra materiální 

deprivace je v zemích na severu Evropy – Švédsku, Norsku, Lucembursku, Islandu, Finsku, 

Dánsku, Nizozemsku. Naopak nejvyšší hodnoty se vyskytují v Bulharsku, Srbsku, Rumunsku, 

Maďarsku. Posledním ukazatel byl podíl domácností, které si nemohou dovolit dětem do 16 let 

zaplatit určené položky. Z tohoto vyplývá, že 7 % domácností nemůže poslat děti alespoň 

na jeden týden v roce na prázdniny mimo domov, dále si nemohou dovolit zaplatit dětem 

pravidelné aktivity ve volném čase (6,8 %) nebo pořídit dětem vybavení pro venkovní aktivity 

(6,4 %). 

 Nyní se pokusíme shrnout hlavní zjištění, ke kterým jsme dospěli na základě výpočtů osmi 

modelů logistické regrese. Tyto výsledky považujeme za významnou součást celé diplomové 

práce, neboť nám přibližují více klíčové téma – hlavní determinanty chudoby. Vysvětlovanou 

proměnnou pro první, druhý, pátý a šestý model byla chudoba na základě ekvivalizovaného 

příjmu, pro třetí, čtvrtý, sedmý a osmý model materiální deprivace. Vysvětlujícími proměnnými 

pro všech osm modelů byly: počet nezaopatřených dětí, typ domácnosti, velikost obce 

a pohlaví, věk, rodinný stav, vzdělání, ekonomická aktivita osoby v čele. První, třetí, pátý 

a sedmý model porovnává kategorie vzhledem k referenční skupině a druhý, čtvrtý, šestý 

a osmý model porovnává kategorie mezi sebou. První čtyři modely pracují s váženými daty, 

poslední čtyři mají nevážená data. První model (Determinanty chudoby na základě 

ekvivalizovaného příjmu domácnosti) porovnává kategorie vzhledem k referenční skupině. 

První proměnná sleduje velikost obce, v níž osoby v domácnosti žijí. Vycházíme-li z našich 

výpočtů, můžeme konstatovat, že ve srovnání s domácnostmi ve městech se 100 000 a více 

obyvateli měly všechny domácnosti v menších obcích vyšší šanci stát se chudými. Nejvyšší 

hodnoty se rozlišují v kategorii 2 000–4 999 obyvatel vs. 100 000 a více obyvatel. Sledujeme-li 

pohlaví osob v čele domácností, tak tyto domácnosti s ženou v čele měly 1,4 větší šanci stát 

se chudými. Problém u této kategorie může vznikat tím, že na ženy jsou kladeny mnohem větší 

požadavky z hlediska zajištění domácnosti i péče o dítě. A v tomto smyslu se může dostat žena 

do nebezpečí chudoby tím, že je například znevýhodněna na trhu práce. Nepříznivý obraz 

v další kategorii vzdělání se objevuje u domácností s osobou se základním vzděláním v čele. 

Zde jsme zjistili nepřímou úměrnost – tedy čím vyšší vzdělání, tím nižší šance stát se chudým. 

V domácnostech s rozvedenými a svobodnými osobami v čele je vyšší šance stát se chudými 
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než v referenční skupině domácnosti (ženatý či vdaná). Naopak u domácností ovdovělých v čele 

je tato šance nižší. Zvažujeme-li rozvedené, kteří pečují o děti, tak spatřujeme problém v tom, 

že se nesnižují potřeby a náklady jednotlivých osob v domácnosti, ale umenšuje se příjem. Dále 

jsme posuzovali ekonomickou aktivitu jako determinant chudoby. Jako referenční skupina byla 

zvolena kategorie zaměstnaný na plný úvazek. Z našeho šetření vyplývá, že domácnosti 

s nezaměstnaným v čele měly nejvyšší šanci stát se chudými (42,090). Stejně tak negativní je 

výsledek pro domácnost s ostatním ekonomicky neaktivním v čele (36,485). Velmi dobře 

si však vedly i domácnosti se samostatně činným na plný úvazek v čele. Znovu zde stručně 

připomínáme, že s nezaměstnaností jsou spojeny různé sociální důsledky, zejména její vliv 

na životní úroveň, rodinu, fyzické i psychické zdraví nezaměstnaných. Tyto důsledky 

se samozřejmě mohou v jednotlivých případech lišit svým rozsahem. Také věkové rozčlenění 

ovlivňuje chudobu. Domácnosti s osobou do 25 let v čele představují nejohroženější kategorii 

ve srovnání s referenční skupinou (35–44 let). Nelze tuto skutečnost absolutizovat, ale máme 

za to, že se zpravidla jedná o jedince připravující se na výkon povolání. Úplné domácnosti mají 

nejnižší šanci stát se chudými oproti ostatním kategoriím domácností. Nejvíce šancí ohrožení 

chudobou představuje domácnost jednotlivec – žena, ale nárůst zaznamenáváme u nerodinných 

domácností, které se v našem výzkumu dostaly na druhé místo v šancích na chudobu. 

Co se týká počtu nezaopatřených dětí, tak čím větší počet nezaopatřených dětí v domácnosti, 

tím rostoucí šance na chudobu. Svoji roli zde jistě sehrává celkový kvantitativní nárůst potřeb 

a nákladů. Při posuzování této skutečnosti jsme zmínili úpravu dávek státní sociální podpory 

k zabezpečení výživy, základních osobních potřeb a nákladů na domácnost.  

 Model 2 (Determinanty chudoby na základě ekvivalizovaného příjmu domácnosti) 

porovnával kategorie mezi sebou. První významnou proměnnou je věk a při porovnávání 

věkových kategorií jsme zjistili, že všechny věkové kategorie, srovnáváme s věkem 75 a více let 

vykazoval vyšší poměr šancí stát se chudými, nejvíce patrný je rozdíl u kategorie do 25 let 

vs. 75 let a více (třikrát vyšší šance stát se chudými). U vzdělání je výrazný rozdíl v poměru 

šancí stát se chudými (téměř šestinásobně vyšší riziko) u domácností s osobou se základním 

vzděláním v čele vs. domácnosti s osobou s vysokoškolským vzděláním v čele. Připomeňme, 

že ani v předchozím modelu nedopadly domácnosti s osobou se základním vzděláním v čele 

dobře a dosahovaly vysokých šancí na chudobu. V rámci sledování typu domácností, výsledky 

ukazují na téměř pětinásobnou šanci u domácností jednotlivec žena vs. domácnost úplná. 

Rovněž nerodinná domácnost vs. úplná dosahuje poměru šancí 4,347. Vyšší počet 

nezaopatřených dětí v domácnosti výrazně zvyšuje poměr šancí na chudobu, srovnáme-li 

s domácností bez dětí. Domácnost se dvěma dětmi vs. bez dětí vykazuje 3,217 poměru šancí, 

ale se třemi a více dětmi již 7,883 poměru šancí. Při testování rodinného stavu jsme stanovili 

nepříznivý trend v šanci stát se chudými u domácností s osobou rozvedenou vs. ovdovělou 

v čele (3,088 poměr šancí). K tomuto ještě připojíme proměnnou pohlaví a s tím související 

kategorii žen vs. muž, kde můžeme uvést hodnotu 1,423 poměru šancí. Vysoké riziko chudoby 

lze vyhodnotit v rámci ekonomické aktivity, srovnáváme-li domácnost s nezaměstnaným v čele 

vs. domácnost zaměstnaného na plný úvazek v čele. Nezaměstnaný má v tomto poměru 42krát 

větší šanci stát se chudým. Podobně je na tom domácnost osoby ekonomicky neaktivní v čele 

vs. domácnost osoby zaměstnané na plný úvazek v čele. Výsledek uvádí 36,485 poměru šancí. 
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Ovšem ani domácnosti osoby na rodičovské dovolené v čele nezaznamenávají příliš 

optimistický výstup, právě naopak. Ve srovnání s domácností s osobou zaměstnanou na plný 

úvazek v čele jsou nositeli téměř čtrnáctinásobné šance stát se chudým. V tomto modelu jsme 

sledovali i proměnnou velikost obce. Zde výsledky sice ukazují na určité nerovnoměrnosti, ale 

ty nejsou tak výrazné jako u předchozí proměnné. Zdá se, že velikost obce nehraje tak klíčovou 

roli. Uvádíme proto jen největší rozdíl, který sledujeme u domácnosti v obci s 2 000–4 999 

obyvateli vs. domácnost v obci se 100 000 a více obyvateli (poměr šancí 1,880). 

 Do třetího modelu binární logistické regrese vstupuje jako vysvětlovaná proměnná 

materiální deprivace, tedy osob z domácností, které si nemohou dovolit 4 a více z 9 určených 

položek. V tomto modelu jsme porovnávali jednotlivé kategorie vzhledem k referenční skupině. 

U velikosti obce jsme vybrali jako referenční skupinu obce se 100 000 a více obyvateli. 

Všechny ostatní kategorie obcí, tj. obce do 99 999 obyvatel, měly menší šance stát se materiálně 

deprivovanými. Výsledek je v tomto směru odlišný od modelu jedna, kdy malé obce byly více 

ohrožené chudobou na základě ekvivalizovaného příjmu domácností, rozdíl může být 

pravděpodobně v tom, že model jedna vykazuje objektivní údaje, zatímco výzkum materiální 

deprivace vychází ze subjektivního hodnocení. Při posuzování tohoto kontrastu se můžeme 

opírat o některé teorie stratifikaci či sociologii města. Ve větších městech mohou být totiž 

patrné krajní příjmové póly vyšších vrstev domácností vs. domácností žijících relativně 

v chudobě. Také jsme zde zvažovali větší město jako prostor spojený více s konzumem 

(nakupování, vyhledávání zboží a služeb). K další proměnné pohlaví jsme zjistili, že domácnost 

s ženou včele má větší šance na materiální deprivaci oproti domácnostem s mužem v čele. 

U vzdělání jsme použili jako referenční skupinu střední vzdělání bez maturity a výsledek 

ukázal, že největší šance domácností stát se materiálně deprivovanými mají domácnosti 

s osobou se základním vzděláním v čele (poměr šancí 1,773). U rodinného stavu jsme 

přepočítávali šance na materiální deprivaci vzhledem k referenční skupině ženatý, vdaná. Zde 

opět nejvyšší šance mají domácnosti s rozvedenou osobou v čele, ale naopak menší šance jsou 

u ovdovělých. V souvislosti se sledováním ekonomické aktivity jsme zavedli referenční skupinu 

zaměstnaný na plný úvazek a není jistě překvapením, že nejvyšší hodnoty se vyskytují 

u domácností ostatních ekonomicky neaktivních osob v čele (poměr šancí 10,184). Dá se říci, 

že výjimku netvoří ani nezaměstnaní, kde jejich domácnosti převyšují referenční skupinu 

8,7krát. Z hlediska věku má nejvyšší šance vybraná referenční skupina 35–44 let, všechny 

ostatní věkové kategorie vykazovaly nižší šance. Zvláštní pozornost si zaslouží v kategorii typ 

domácností domácnost úplná, která je nejméně ohrožena materiální deprivací. Ostatní kategorie 

domácností jsou vzhledem k této referenční skupině nejméně 1,5krát ohroženy, nejvíce pak 

nerodinná domácnost (2,224 poměru šancí). Součástí tohoto modelu byla také samozřejmě 

jako proměnná zvolena „počet nezaopatřených dětí“. Zde se odráží skutečnost, že domácnost 

bez dětí není tolik ohrožena materiální deprivací a s narůstajícím počet nezaopatřených dětí 

v domácnosti narůstá i tato šance (domácnost se třemi a více dětmi 3,236). 

 Čtvrtý model porovnává kategorie mezi sebou. Opět jsme pracovali s osmi proměnnými 

a na základě výpočtů můžeme předložit následující výsledky. V kategoriích věku je patrné, 

že porovnáme-li věk 75 a více let, tak všechny věkové kategorie s tímto srovnávané vykazovaly 

vyšší šance ohrožení materiální deprivací. Největší rozdíl byl ve věkové kategorii 25–34 
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vs. 75 let a více (poměr šancí 2,261). Výrazný zlom ve výsledcích nezaznamenalo ani v tomto 

případě porovnání vzdělání. U všech modelů, pokud jde o vzdělání, jsme zjistili protikladnost 

v šancích u domácností s osobou se základním vzděláním v čele vs. domácnosti s osobou 

s vysokoškolským vzděláním v čele. V tomto případě to konkrétně znamenalo, že domácnosti se 

základním vzděláním v čele mají 10,5krát vyšší šanci stát se materiálně deprivovanými. 

U proměnné podle typu domácnosti jsme největší rozdíl v poměru šancí zaznamenali 

u domácnosti nerodinné vs. úplné, kde máme poměr šancí 2,244. Nepříznivé šance na materiální 

deprivaci má u počtu nezaopatřených dětí opět domácnost se třemi a více dětmi vs. domácnost 

bez dětí (třikrát větší šance). Porovnáváním kategorie rozvedený vs. ovdovělý se nám nabízí 

poměr šancí 1,706, a to představuje nejvyšší hodnotu při sledování rodinného stavu. Nic 

zásadního nepřináší další kategorie žena vs. muž, zde opět dle našich výpočtů má domácnost 

žena vs. muž šanci na materiální deprivaci (1,7krát). Z našich výpočtů dále vyplynulo, že téměř 

15krát vyšší poměr šancí na materiální deprivaci z hlediska ekonomické aktivity mají 

domácnosti s ostatním ekonomicky neaktivním v čele vs. domácnosti se samostatně činným na 

plný úvazek v čele. Kategorie domácností s ostatním ekonomicky neaktivním v čele 

vs. domácnost se zaměstnanou osobou na plný úvazek v čele opět vykazují velké rozdíly 

v poměru šancí (10,184). Naopak nejmenší rozdíl v poměru šancí je u těchto kategorií 

samostatně činný na plný úvazek vs. zaměstnaný na plný úvazek. Poslední proměnnou v tomto 

modelu byla velikost obce, hranice materiální deprivace se nám mírně zvýšila u domácností 

v obcích s 2 000–4 999 obyvateli vs. obce s 5 000–9 999 obyvateli (poměr šancí 1,195). U 

domácností v kategorii 100 000 a více obyvatel jsme nenašli obrovské výkyvy v míře materiální 

deprivace.  

 Na závěr ještě předkládáme porovnání modelů vážených na celou populaci (první, druhý, 

třetí a čtvrtý model) vs. modely bez vah (pátý, šestý, sedmý a osmý model). V tomto smyslu 

jsou výsledky porovnatelné. Statisticky zajímavá data se jeví u porovnání modelu 1 a 5 

(Nevážený model determinantů chudoby na základě ekvivalizovaného příjmu domácnosti – 

porovnání kategorií vzhledem k referenční skupině), proměnná typ domácnosti, kde u modelu 

váženém na celou populaci, vykazují nejvyšší šance stát se chudými domácnosti jednotlivec – 

žena vs. úplná v poměru šancí 4,813, u této samé kategorie (jednotlivec – žena vs. úplná) však 

je poměr šancí 9,852 v modelu 5, čili šance dvojnásobná oproti modelu 1. Vysoký nárůst 

ohrožení chudobou zaznamenáváme především u ekonomické aktivity, kde při porovnání 

jednotlivých kategorií v modelu 2 sledujeme až 42krát vyšší poměr šancí u domácnosti 

s nezaměstnanou osobou v čele vs. domácnost s osobou zaměstnanou na plný úvazek v čele (u 

modelu 6 dokonce 48krát vyšší poměr šance). Co se týče porovnání materiální deprivace a 

jejích determinantů, tak výsledky odrážejí následující skutečnost: u obou modelů (3 a 7) lze 

soudit, že šanci na materiální deprivaci zvyšuje postavení domácnosti na trhu práce, a sice 

nezaměstnanost a ekonomicky neaktivní osoby v čele domácnosti. Další podmínkou zvyšování 

materiální deprivace je i počet nezaopatřených dětí v domácnosti. Lze jednoduše shrnout, že 

čím vyšší počet dětí, tím vyšší míra ohrožení materiální deprivací. Pokud se ještě podíváme na 

statistickou významnost nevážených modelů jednotlivých proměnných chudoby (na základě 

ekvivalizovaného příjmu), můžeme říci, že statisticky významné byly proměnné typ 

domácnosti, počet nezaopatřených dětí a vzdělání, rodinný stav i ekonomická aktivita. 
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Statisticky nevýznamné byly proměnné věku, pohlaví a velikosti obce. U materiální deprivace 

bylo u nevážených modelů statisticky významné vzdělání a ekonomická aktivita. U zbylých 

proměnných (věk, pohlaví, typ domácnosti, počet nezaopatřených dětí, rodinný stav, velikost 

obce) již nehovoříme o statistické významnosti.  

 Diplomová práce dokládá, že stav chudoby v České republice za rok 2014 není úplně 

zanedbatelný. Připomeneme ještě, že z většiny modelů vyplynula jako riziková skupina rodina 

s větším počtem nezaopatřených dětí. Je zajímavé sledovat, že početně tvoří kategorie 

domácností se třemi a více dětmi nejmenší podíl domácností, co se týče proměnné počet 

nezaopatřených dětí. Největší podíl tvoří domácnosti bez dětí. Zůstává otázkou, zda tato 

skutečnost představuje reálné nebezpečí z hlediska budoucnosti a struktury rodin. Bylo by 

zajímavé sledovat, jakým hlavním trendem se bude dále otázka rodin ubírat. 

 Našim výsledkům můžeme přikládat různý obsah, v různé míře se liší i regionální chudoba, 

nicméně je to stav, který vyžaduje trvalou sledovanost z hlediska statistiky i pozornost 

společnosti. Statistická měření a jejich výsledky mohou být podnětem k další sociologické 

i psychologické analýze. Je třeba věnovat pozornost jak prevenci chudoby (na tuto skutečnost 

jsme odkazovali v rámci pojetí sociální politiky státu), tak řešení stávající chudoby, zejména 

situační chudoby. Správná opatření při řešení chudoby mohou mít vliv i na společenskou 

solidaritu, na kterou jsme v aspektech často upozorňovali. 
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Příloha 2 – Počet domácností, které se svými čistými měsíčními příjmy vycházely s obtížemi, podle 
krajů ČR, 2014 

 
Poznámky: sleduje se celkový čistý měsíční peněžní příjem všech členů domácností 

Zdroj: ČSÚ, 2015i, Příjmy a Životní podmínky domácností 2014 

Příloha 3 – Počet domácností, které se svými čistými měsíčními příjmy vycházely s menšími obtížemi, 
docela snadno, podle krajů ČR, 2014 

 

Poznámky: sleduje se celkový čistý měsíční peněžní příjem všech členů domácností 

Zdroj: ČSÚ, 2015i, Příjmy a Životní podmínky domácností 2014 
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Příloha 4 – Počet domácností, které se svými čistými měsíčními příjmy vycházely snadno, podle krajů 
ČR, 2014 

 

Poznámky: sleduje se celkový čistý měsíční peněžní příjem všech členů domácností 

Zdroj: ČSÚ, 2015i, Příjmy a Životní podmínky domácností 2014 

Příloha 5 – Počet domácností, pro které náklady na bydlení představují velkou zátěž, podle krajů ČR, 
2014 

 

Poznámky: sledují se měsíční náklady na bydlení všech členů domácností 

Zdroj: ČSÚ, 2015i, Příjmy a Životní podmínky domácností 2014 
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Příloha 6 – Počet domácností, pro které náklady na bydlení představují určitou zátěž, podle krajů ČR, 
2014 

 

Poznámky: sledují se měsíční náklady na bydlení všech členů domácností 

Zdroj: ČSÚ, 2015i, Příjmy a Životní podmínky domácností 2014 

Příloha 7 – Počet domácností, pro které náklady na bydlení nepředstavují žádnou zátěž, podle krajů 
ČR, 2014 

 
Poznámky: sledují se měsíční náklady na bydlení všech členů domácností 

Zdroj: ČSÚ, 2015i, Příjmy a Životní podmínky domácností 2014 
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Příloha 8 – Životní podmínky 2014 – dotazník za byt 
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Zdroj:  ČSÚ, 2014d, Životní podmínky 2014 



Martina Chválová: Determinanty chudoby v České republice  137 
 

 
Příloha 9 – Životní podmínky 2014 – dotazník za hospodařící domácnost 
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Zdroj:  ČSÚ, 2014d, Životní podmínky 2014 
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Příloha 10 – Životní podmínky 2014 – Modul 2014 
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Zdroj:  ČSÚ, 2014d, Životní podmínky 2014 
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Příloha 11 – Životní podmínky 2014 – dotazník za osobu 
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Zdroj:  ČSÚ, 2014d, Životní podmínky 2014 

 


