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Rozsah práce 

Práce se rozkládá na 101 číslovaných stranách, včetně přílohové části, z toho samotná textová část na 

63 stranách, což odpovídá standardní struktuře práce tohoto typu. Práce obsahuje 8 obrázků, 25 tabulek  

a 4 přílohy. 

Volba tématu 

Téma práce je zajímavé, aktuální a důležité. Rostoucí zastoupení seniorů na celkové populaci Česka, spolu 

s rozevírajícími se nůžkami sociálněekonomických nerovností a regionálními rozdíly těchto proměnných, se zvyšuje 

potřeba analýz tohoto typu, která dokáže identifikovat potenciální okruhy chudobou ohrožených osob. 

Cíl práce a jeho naplnění 

Cílem práce je, jak již název napovídá, popsat chudobu českých seniorů, přičemž autorka si vymezuje jednotlivé dílčí 

cíle: identifikovat skupiny seniorů, které jsou chudobou či materiální deprivací ohroženy nejvíce, a to jak podle 

pohlaví, tak podle věku, rodinného stavu i nejvyššího dosaženého stupně vzdělání, porovnat chudobu seniorů 

s celkovou populací Česka a zjistit, které skupiny seniorů mají nejvyšší šance stát se chudými či být materiálně 

deprivovanými. K naplnění těchto cílů použila diplomantka různé metody deskriptivní statistiky i metodu binární 

logistické regrese, přičemž datově se opřela o údaje Českého statistického úřadu, zejména o data ze SLDB 2001 

a 2011, týkající se seniorské složky populace, a o data z výběrového šetření Životní podmínky 2014. 

Struktura práce 

Předkládaná práce je standardně strukturovaná do deseti hlavních kapitol, včetně Úvodu a Závěru. První čtyři 

kapitoly jsou spíše teoretického charakteru, kde kromě uvedení do problematiky se autorka zaměřuje dobře 

zpracované teoretické vymezení chudoby, popis sociální politiky v Česku v oblasti chudoby, vymezení pojmu senior 

a přiblížení procesu demografického stárnutí v kontextu na studovaném území. Na základě těchto vymezení 

přistoupila studentka k vymezení výzkumných hypotéz v páté kapitole. Následují dvě kapitoly, kde jsou detailněji 

popsány nejprve prameny a zdroje dat, na které navazuje důležitý popis použité metodiky. Další dvě kapitoly jsou 

stěžejní z pohledu analytického přínosu práce: nejprve je analyzována samotná chudoba a materiální deprivace 

českých seniorů, poté identifikace jejich determinant. V Závěru jsou všechny hlavní poznatky shrnuty a verifikovány 

vstupní hypotézy. 

Práce s literaturou 

Práce s literaturou je na úrovni odpovídající diplomové práci tohoto typu a tématu. Citační zápisy, stejně jako 

seznam bibliografických zdrojů, jsou dle mého názoru korektně zpracovány.  

Metodologicko-analytické postupy 

Co se týče spektra a náročnosti použitých metod analýzy, tak se nejedná o práci, která by byla v tomto ohledu 

nadprůměrná. Nemyslím si však, že by to bylo na škodu, jelikož s ohledem zvolené téma a dostupné datové zdroje 

se jedná o poměrně vhodně použité metody. V první analytické kapitole jsou použity velmi jednoduché deskriptivní 

statistiky, doplněné o vizualizaci regionálních rozdílů na krajské úrovni pomocí kartogramů. Výsledné podíly různých 

skupin seniorů dle diferenčních charakteristik zvlášť pro muže a ženy však bylo možné např. testovat pomocí chí-

kvadrát testů, s cílem ověřit, zda rozdíly ve struktuře jednotlivých skupin mezi muži a ženami se od sebe 

signifikantně liší či nikoliv. V druhé analytické kapitole autorka použila binární logistické regrese, kdy jako závisle 

proměnné použila výsledky ukazatelů míra ohrožení chudobou a míra materiální deprivace, které vypočítala 

studentka na základě dat z výběrového šetření Životní podmínky z roku 2014; jako nezávisle proměnné zvolila 

vybrané charakteristiky respondentů pohlaví, rodinný stav, věková skupina a nejvyšší dosažený stupeň vzdělání. 



Z mého pohledu je použití uvedených postupů korektní a vedlo k zajištění dostatečných podkladů pro verifikaci 

stanovených hypotéz.  

Přínosy práce 

Práce přinesla celou řadu zajímavých zjištění, které nejsou možná v souladu obecně míněnými domněnkami. 

Jednak se nepotvrdila hypotéza, že „senioři jsou obecně více ohroženi chudobou či materiální deprivací než celá 

populace České republiky“. Naopak se potvrdily domněnky, že „chudobou či materiální deprivací jsou nejvíce 

ohroženy jednočlenné domácnosti rozvedených a svobodných žen seniorek“ či že „situace se významně zhoršuje u 

seniorů ve vyšších věkových skupinách“ nebo že „čím vyšší má senior vzdělání, tím je nižší šance, že se stane 

chudým“. Z analýz tak vyplývá, že rizikové skupiny seniorů jsou zejména ženy, žijící v jednočlenné domácnosti a se 

základním vzděláním. 

Připomínky k práci 

K práci mám zásadní připomínky. Po stylistické i grafické stránce se jedná o standardní práci s minimem chyb této 

povahy.  

Z uvedeného hodnocení je zřejmé, že jako školitel nemám zásadní výhrady k výsledné verzi předkládané diplomové 

práce. Domnívám se, že autorka prokázala schopnost orientace v problematice a zpracovat data z výběrového 

šetření za účelem potvrzení či vyvrácení výzkumných hypotéz, které si stanovila.  Oceňuji také přístup diplomantky 

při zpracovávání práce, kdy se jednalo o svědomitou a do snažné míry práci. Výsledkem je dle mého názoru velmi 

zajímavá, proto 

navrhuji přijmout překládanou diplomovou práci k obhajobě. 
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