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Průběh obhajoby: Studentka nejprve představila téma a cíle svojí práce, ve které se

věnovala determinantům chudoby v České republice na základě dat z
výběrového šetření Životní podmínky 2014. Dále komisi seznámila s
použitými daty a metodami. Poté přešla ke konceptům chudoby a
vývoji některých ukazatelů chudoby v České republice. Ve druhé
části prezentace se studentka věnovala stěžejním výsledkům své
diplomové práce, tedy determinantům chudoby. Ty byly analyzovány
za pomoci osmi modelů logistické regrese. Na závěr studentka
shrnula nejdůležitější zjištění svojí diplomové práce. Vedoucí
diplomovou práci hodnotila nadstandardně a ve svém posudku
ocenila vyváženost struktury práce, kvalitní práci s odbornou
literaturou, využití náročnějších statistických metod i širší komentáře
a dobré psaní ze stylistického hlediska. V práci neshledala závažnější
nedostatky. Oponentka sice kladně hodnotila relevantnost zvoleného
tématu práce, k práci však měla mnoho výtek více či méně
závažného charakteru. Upozornila na slabou provázanost deskriptivní
a analytické kapitoly či nejasnosti v popsaném konceptu příjmové
chudoby a míry materiální deprivace. Autorce vytýká také další
nedostatky v metodické části (např. některé chybějící definice) a
nepochopení podstaty zvoleného výběrového šetření. Stěžejní
výhrady oponentky směřovaly k tomu, že autorka v rámci ohrožení
příjmovou chudobou hovoří o osobách, ale v analytické části pracuje
s domácnostmi a determinanty chudoby domácností určuje na
základě charakteristik osob v čele domácnosti. Za problematický
považuje především způsob výpočtu příjmové chudoby pro
domácnosti. Na základě mnohých připomínek oponentka doporučila
práci přepracovat. Studentka si pro svoji obhajobu připravila
prezentaci, ve které se detailně vyjádřila ke všem výtkám v posudku,
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které byly přítomnými dále diskutovány. Studentce byly komisí
položeny i další dotazy, především k použitým modelům, které
představují klíčovou část práce, a bylo diskutováno např., čím se liší
jednotlivé modely či možný problém multikolinearity, protože to z
textu práce nebylo jasné. Studentka byla také upozorněna, že se v
textu opakuje dvojí interpretace stejných modelů, což nedokázala
přesvědčivě vysvětlit. Členům komise nebylo zřejmé z textu práce
ani z prezentace práce studentkou, které výpočty v deskriptivní části
práce jsou její vlastní a které jsou převzaté z jiných zdrojů. Další
výtky směřovaly ke zjištění, že analytická část založená na
modelování nenavazuje na předchozí deskriptivní část a tím ani
výsledná zjištění nejsou konzistentní, neboť zaměňují koncepty
založené na příjmech domácností a osob. Na základě obhajoby a
diskuse se komise rozhodla, že výtky oponentky jsou relevantní a
nemohou být opomenuty, nicméně vzhledem k obtížnosti
problematiky a k přihlédnutí posudku vedoucí práce rozhodla, že
předložená práce splňuje základní podmínky kladené na magisterské
práce a klasifikovala ji známkou dobře.
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