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I. CÍL KOLOKVIA 
Cílem kolokvia je rozvinutí znalostí posluchačů v otázkách chudoby a sociálního vyloučení 

zaměřovat se, a to se zaměřením na: a) znalost základních teoretických přístupů k chudobě a 

sociálnímu vyloučení a vývoje jejich chápání v sociologii, b) detailní a kritické porozumění 

způsobům měření chudoby, jejich vzájemného vztahu a interpretačních úskalí a schopností je 

uplatnit analýze dat, c) znalost intenzity výskytu různých forem chudoby a sociálního vyloučení 

v ČR, d) schopnost analyzovat a kriticky posuzovat přítomnost tématu chudoby a vyloučení 

v mediálním a veřejném diskursu. 

 

II. METODY VÝUKY 

Kolokvium bude probíhat kombinovanou formou přednášek (vysvětlení teoretických přístupů a 

metod měření) a seminářů (ukázky analýz na datech v SPSS – data EU SILC 2009 - 2014, Roma 

Survey 2011, aj.) a samostatné práce na seminární práci (skupinky studentů). 

V rámci seminářů budou na datech EU SILC a Roma Survey 2011 apod. přímo kalkulovány 

ukazatele z kapitol 3 – 5,7 uvedených v sekci III. níže, tak aby studenti poznali strukturu těchto 

dat a v praxi si vyzkoušeli konstrukci ukazatelů chudoby a práci s nimi.  

 

III. OBSAH PŘEDNÁŠEK / SEMINÁŘŮ 

 
1. teoretické přístupy týkající se chudoby a sociálního vyloučení, jejich vzniku a možností sociální 

inkluze 

2. základní vysvětlení jednotlivých koncepčních přístupů k měření chudoby 

a. absolutní/relativní ukazatele, objektivní/subjektivní chudoba, 
jednoduché/kombinované ukazatele.  

b. představení hlavních ukazatelů (relativní příjmová chudoba, materiální deprivace, 
subjektivní ukazatele), jejich významu a využitelnosti  

3. relativní příjmová chudoba  

a. způsob výpočtu, využití různých tresholdů (50/60/70) a definic spotřební jednotky 
domácnosti 



b. možnosti různé referenční skupiny mediánových příjmů (krajské, EU) a využití jiných 
typů příjmů (čisté, po uhrazení mandatorních výdajů, apod.) 

c. nevýhody ukazatele a otázka mezinárodní a regionální srovnatelnosti 

4. materiální deprivace 

a. koncept ukazatele, vysvětlení položek a jejich využívání různými výzkumy 

b. přínosy a úskalí ukazatele, otázka mezinárodní srovnatelnosti 

c. statistická souvislost s relativní příjmovou chudobou 

5. subjektivní chudoba  

a. různé přístupy k jejímu měření / dotazování, otázka mezinárodní srovnatelnosti 

b. statistická souvislost s objektivními ukazateli chudoby (viz výše) a validace objektivních 
ukazatelů  

c. kombinované ukazatele subjektivní a objektivní chudoby (Whelan) 

6. empirický popis chudoby v ČR a ve světě - s důrazem na vysvětlení metodických a 
substantivních zdrojů rozdílů v ukazatelích napříč státy 

7. popis stavu materiální chudoby různých segmentů obyvatel - pracující chudoba, zasažení 
různých typů domácností, závislost materiální chudoby na pracovní aktivitě, atd. 

8. dynamika a temporální aspekty chudoby – kolik lidí a jaké části populace se s materiální 
chudobou potýká dlouhodobě, kolik nárazově a kolik s ní nemá vůbec zkušenost (analýza 
longitudinálních dat EU-SILC) 

 

9. popis dalších dimenzí sociálního vyloučení - sociálně prostorové vyloučení, vyloučení z trhu 
práce, omezený přístup k veřejným službám atd.   

10. determinanty dlouhodobého vyloučení z trhu práce jako zdroje materiální chudoby – sociálně-
prostorové, vzdělanostní, aj. faktory (na datech EU-SILC, Roma Survey 2011. aj.) 

 

11. veřejná politika, strategie boje proti sociálnímu vyloučení a možnosti sociální inkluze 

12. narativy týkající se chudoby a sociálního vyloučení v mediálním a veřejném diskursu. Souvislost 
konceptů měření chudoby a reprezentaci problému chudoby a sociálního vyloučení ve veřejném 
prostoru.   

 

IV.  POŽADAVKY NA UKONČENÍ KOLOKVIA 

Požadavky na ukončení kurzu vycházejí z toho, že cílem kolokvia není jen frontální výuka, ale 

zejména snaha naučit studenty výzkumně pracovat s koncepty měření chudoby, pochopit jejich 

přínosy a problémy v analýzách a inspirovat je k vlastní analytické a výzkumné práci. Proto 

předpokládáme strukturu hodnocených výstupů: 

 seminární práce – zpracování vlastního (50 %) 

 aktivní účast na přednáškách a seminářích (30 % ) 

 test – ze znalostí získaných v kurzu (20 %) 

 

Seminární práce budou moci studenti zpracovat samostatně či ve skupinách / výzkumných 



týmech (3-4 studenti). Předpokládáme, že seminární práce se bude skládat z kombinace analýzy 

existujících kvantitativních dat, vlastních kvalitativních hloubkových rozhovorů, popř. analýzy 

mediálních obsahů. Příklady témata jsou: 

 Souvislost mezi materiální deprivací a subjektivní/pociťovanou chudobou – analýza data 

hloubkové rozhovory 

 Rámcování článků textů o chudobě v mediálním a politickém diskursu (obsahová analýza) a 

způsoby využívání různých ukazatelů chudoby v těchto textech  

 Zadlužení jako důvod i důsledek materiální chudoby – analýza dat EU-SILC, Roma Survey 2011 

a hloubkové rozhovory 
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