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Diplomová práce Bc. Václavy Hromádkové se zabývá chudobou českých seniorů. Ačkoliv 

problém chudoby máme v myslích většinou spojený s rozvojovými zeměmi, problematika se 

nepochybně týká i zemí s rozvinutými ekonomikami, ke kterým česká ekonomika patří. Pojetí 

chudoby obyvatel zemí s vyspělým hospodářstvím je nepochybně jiné než pro obyvatele 

v rozvojových zemích, nicméně hospodářský vývoj vyspělých ekonomik posledních let 

ukazuje, že problematiku chudoby jejich obyvatel tyto země nemohou přehlížet, Českou 

republiku nevyjímaje. Téma diplomové práce je určitě aktuální a relevantní. 

Téma je zpracováno se zahrnutím úvodu a závěru v deseti kapitolách na 63 stranách, které jsou 

doplněny přílohami a přehledem použité literatury. Na úvod, kde je představeno téma, cíl práce 

a struktura práce, navazuje kapitola druhá o teoretickém vymezení studované problematiky. 

Přehledně a srozumitelně jsou v této části vysvětleny koncepty chudoby a metodické problémy, 

se kterými se při studiu chudoby výzkumníci musí potýkat. V následujících dvou kapitolách se 

autorka zaměřuje na situaci v České republice. Zatímco ve třetí kapitole je podrobně popsána 

sociální politika ČR v oblasti chudoby, tj. jak je chudoba vnímána, jaká jsou konkrétní opatření 

sociální politiky a jak se chudoba měří, v kapitole čtvrté je zmapováno demografické stárnutí, 

vymezení pojmu senior a vývoj populace seniorů v České republice. S ohledem na studované 

téma považuji zařazení daných podkapitol za odpovídající, nicméně je otázkou, zda by 

ve struktuře práce neměly být až za kapitolou pátou a šestou, kde autorka specifikuje výzkumné 

hypotézy a prameny a zdroje dat, protože v podkapitole 4.4 o vývoji populace seniorů jsou 

interpretována data, o jejichž původu se čtenář dozví až v následující kapitole 6. V této kapitole 

autorka uvádí, že pro podkapitolu 4.4 vychází z dat sčítání lidu, domů a bytů 2001 a 2011, což 

je nepochybně relevantní zdroj, nicméně v textu není uvedeno nic o případné problematice 

srovnatelnosti dat z důvodu jiné metodiky sčítání 2001 a 2011. Kladně lze hodnotit to, že vývoj 

populace seniorů hodnotí z mnoha hledisek, tj. s ohledem na pohlaví, věk, rodinný stav, 

dosažené vzdělání, ekonomickou aktivitu a strukturu domácností, avšak v případě domácností 

není v textu definováno, co to je domácnost seniorů.  

V sedmé kapitole je popsaná použitá metodika pro analýzu chudoby, nicméně i v této kapitole 

se autorka zmiňuje o metodách použitých v podkapitole 4.4, což opět vede k úvaze, zda tato 

kapitola neměla předcházet kapitoly o situaci v ČR. Na druhou stranu použité ukazatele a 

metody, ke kterým patří míra ohrožení chudobou, míra materiální deprivace, kontingenční 

tabulky, kartogramy a logistická regrese, které autorka využila pro analýzu dat setření Životní 

podmínky 2014, jsou s ohledem na dané téma zvoleny vhodně a popsány srozumitelně. Kladně 

hodnotím také to, že autorka uvádí i software, ve kterém data zpracovávala. Uvedení použitého 

softwaru je důležité pro zajištění požadavku opakovatelnosti vědeckého výzkumu. Bohužel se 



na to v odborných textech mnohdy zapomíná. V kapitole 8 a 9 jsou odpovídajícím způsobem 

interpretovány výsledky. Kapitola 10 je závěr shrnující získané poznatky. 

Diplomová práce splňuje požadavky kladené na kvalifikační práce jak obsahem, tak rozsahem. 

Ze zpracování tématu je patrné, že si autorka osvojila metody vědecké práce, nicméně drobné 

nepřesnosti se vyskytují v použitých časech, kdy autorka v rámci textu práce nesystematicky 

využívá času minulého a budoucího. Za méně vhodné pro kvalifikační práci také považuji 

formulace: „by měla být schopna“, „pokusí se“, „dle mého názoru“. Drobné nepřesnosti jsou 

i v použitých zdrojích (např. Šustová (2015), „dle Mitchella“ str. 24) nicméně je nutné 

podotknout, že uvedené připomínky nejsou závažného charakteru. 

 

Diplomovou práci Bc. Václavy Hromádkové doporučuji k obhajobě. 
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