
Chudoba českých seniorů 

Abstrakt 

Chudoba je i ve vyspělých zemích aktuálním tématem, kterému je potřeba se věnovat. 

V následující diplomové práci nejprve seznamuji s různými definicemi a koncepty chudoby 

a materiální deprivace. Rovněž se zabývám procesem demografického stárnutí a vývojem 

seniorské složky populace v České republice. Cílem analytické části diplomové práce je 

zachycení úrovně chudoby a materiální deprivace českých seniorů za rok 2014 s použitím 

ukazatelů míra ohrožení chudobou a míra materiální deprivace. Zaměřím se na otázku, které 

skupiny seniorů – dle pohlaví, rodinného stavu, věkové skupiny a nejvyššího dosaženého stupně 

vzdělání – jsou chudobou či materiální deprivací ohroženy nejvíce. Popíši rozložení úrovně 

chudoby a materiální deprivace v rámci jednotlivých krajů České republiky. Budu se také snažit 

zjistit, zda je seniorská složka populace více či méně ohrožena chudobou a materiální deprivací 

než celková populace České republiky. Práce vychází ze statistických dat Českého statistického 

úřadu, zejména z výsledků SLDB 2001 a 2011 a výběrového šetření Životní podmínky 2014. 

Právě na datech z tohoto šetření jsou za využití metody binární logistické regrese dokumentovány 

determinanty chudoby a materiální deprivace seniorů v České republice s cílem zjistit, jaké 

skupiny seniorů mají nejvyšší šance stát se chudými či být materiálně deprivovanými. Hlavní 

výsledky práce ukazují, že senioři jsou obecně více ohroženi chudobou či materiální deprivací 

než celá populace České republiky. Chudobou či materiální deprivací jsou nejvíce ohroženy 

jednočlenné domácnosti rozvedených a svobodných žen seniorek. Důležitým výsledkem je také 

zjištění, že čím vyšší má senior vzdělání, tím je nižší šance, že se stane chudým. Co se týká 

rozložení úrovně ukazatel v krajích České republiky, nejhorší je situace v Moravskoslezském 

kraji, nejnižší míra ohrožení chudobou je v kraji Vysočina a nejnižší míru materiální deprivace 

v Královéhradeckém kraji. Z výstupu binární logistické regrese vyplynulo, že nejvyšší šance stát 

se chudými či být materiálně deprivovanými mají svobodné ženy se základním vzděláním. 
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