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Abstract: This article deals with empirical research on poverty in 
Czechoslovakia from the interwar period to the present in terms of three 
distinct phases. First, between 1918 and 1948, considerable attention was 
devoted to poverty, but research possibilities modest, so that a complex 
mapping of the problem was not feasible. Second, during the 1948 to 1989 
period, the communist regime allowed “examinations” of poverty for the 
purpose of depicting pre-war capitalist Czechoslovakia as an impoverished, 
class-divided society. A similar approach was applied to studies of Western 
countries during the Cold War period. Research on poverty within the soci-
alist regime was not allowed, even after the rehabilitation of sociology as a 
social science. Detailed analysis of household surveys was either forbidden 
or the results were embargoed; only simple cross-tabulations were ever 
published. Third, after 1989, the opportunities for undertaking research on 
poverty increased dramatically due to stimulus in both the national and 
international arenas. Important projects were fielded leading to many stu-
dies and published articles. Statistical surveys were used to map poverty 
primarily in terms of income; while sociological, ethnographic and anthro-
pological approaches were used to examine key groups affected by poverty 
in Czech society. Within the literature there has been to date no synthesis 
of the study of the nature and origins of poverty in the Czech Republic.

Key words: poverty research, social policy, Czech Republic.

Data a výzkum - SDA Info 2011,	Vol.	5,	No.	2:	133-146. 
(c)	Sociologický	ústav	AV	ČR,	v.v.i.,	Praha	2011.



- 134 -

Výzkum	chudoby	v	českých	zemích	prošel	za	minulých	necelých	sto	let	značnými	
peripetiemi.	 V	 předválečné	 Československé	 republice	 jí	 byla	 věnována	 pozor-
nost	jako	vážnému	společenskému	problému,	kterému	je	třeba	čelit	rozumnou	
hospodářskou	a	sociální	politikou,	nicméně	rozsah	výzkumu	nemohl	překročit	
tehdejší	omezené	možnosti.	Po	roce	1948	komunisté	tabuizovali	výskyt	chudoby	
pro	vlastní	„lidovědemokratický“	režim	a	naopak	na	ní	postavili	obraz	kapita-
lismu	jako	společnosti	bídy	a	nezaměstnanosti.	Po	opatrném	našlapování	okolo	
„domácností	 s	 omezenou	mírou	 spotřeby“	 v	 éře	 normalizace	 se	 po	 roce	 1989	 
u	nás	otevřely	analýzám	chudoby	dveře	dokořán.

Důležitost	 výzkumu	 chudoby	 je	 v	 českých	 zemích	 umocněna	 některými	
historickými	rysy,	které	vyostřují	problémové	rozhraní	mezi	ekonomickou	efek-
tivností	 a	 sociální	 štědrostí	 –	 jsou	 to	 především	 silné	 sociální	 a	 rovnostářské	
tradice	české	společnosti,	které	se	promítly	do	přijímaných	politik.	Již	předvá-
lečný	systém	sociálního	pojištění	byl	relativně	vyspělý	a	velkorysý.	Komunistická	
politika	sociálních	jistot	vedla	k	plošnému	rozšíření	a	unifikaci	tohoto	systému,	
zároveň	jej	zneužila	k	totalitnímu	ovládnutí	společnosti.	V	polistopadové	éře	se	 
k	zakořeněným	očekáváním	přidal	ještě	kontext	„sociální	Evropy“	s	její	výraznou	
přerozdělující	orientací.

V	 tomto	 článku	 chceme	přinést	 stručnou	 informaci	 o	 uvedených	 třech	 fá-
zích	výzkumu	chudoby.	Zaměřujeme	se	především	na	empirický	výzkum	chudé	
či	 nízkopříjmové	populace	 a	na	disponibilitu	 informací	 pro	 zkoumání	 souvis-
lostí	a	příčin	chudoby.	Věnujeme	o	něco	větší	pozornost	starším	obdobím	než	
současnému	 výzkumu,	 který	 je	 známější	 a	 bohatší	 –	 hojnosti	 sebraných	 dat	 
a	analýz	provedených	v	posledním	dvacetiletí	se	nic	ze	vzdálenější	minulosti	ne-
může	rovnat.	Lze	však	konstatovat,	že	přes	množství	dat	a	úsilí	investovaného	
v	uplynulém	dvacetiletí	souhrnný	pohled	na	problém	chudoby	z	hlediska	pro-
měn	jejích	podob,	příčin	a	cest	řešení	doposud	chybí.	

Meziválečné období 

Hospodářské	poměry	předválečného	Československa	měly	daleko	k	 idyle	–	 to	
jen	jejich	obraz	se	ve	vědomí	lidí	poněkud	zidealizoval	v	odporu	proti	diskursu	
státní	moci,	který	„buržoazní	republiku“	líčil	v	těch	nejtemnějších	barvách.	Prv-
ní	roky	nového	státu	byly	poznamenány	dozvuky	války,	znehodnocením	měny	
a	 zoufalým	 nedostatkem	 zboží.	 Demobilizovaní	 vojáci	 a	 dělníci	 demilitarizo-
vaných	 firem	přispívali	 k	 růstu	 nezaměstnanosti.	Deflační	 politika	 a	 nevlídné	
vztahy	 s	 nástupnickými	 státy	 rakousko-uherské	 monarchie	 nepřály	 exportní	
expanzi	mohutného	českého	průmyslu	na	evropském	kontinentu.	Po	nadějném	
vzestupu	na	ekonomiku	dopadla	celosvětová	krize	a	z	potíží	ji	vytáhly	až	velké	
zbrojní	a	jiné	výdaje	související	s	očekávanou	válkou.	

Výzvu	nové	éry	v	sociální	oblasti	uvedl	v	roce	1924	Josef	Gruber,	první	ředitel	
Sociálního	ústavu	Republiky	československé	(založeného	již	v	roce	1919),	takto:	
„V	republice	připadl	právě	sociální	péči	jeden	z	úkolů	nejdůležitějších	a	nejne-
snadnějších.	V	bývalé	monarchii	ochranné	a	pojišťovací	zákonodárství	dělnické	
ocitlo	se	v	naprosté	stagnaci	…	o	reformu	zastaralého	chudinství	vůbec	se	ani	ne-
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pokuseno,	také	péče	zdravotní	převalena	na	samosprávné	činitele	a	o	děti	a	jiné	
osoby	fysicky	nebo	duševně	k	vlastnímu	výdělku	neschopné	zůstaveno	pečovati	
státně	neorganisované	dobročinnosti	soukromé.	Přitom	nová	republika	chtěla	…	
ukázati	se	státem	i	sociálněpoliticky	vysoce	pokrokovým,	ba	co	možná	pokroči-
lejším	nad	své	bližší	i	vzdálenější	sousedy“	[Gruber	1924:	5].	

Chudoba	byla	vážným	problémem	i	přes	pokročilé	sociální	zákonodárství	za-
vádějící	pojistný	systém.	Elementární	sociální	nároky	byly	tehdy	ještě	založeny	
v	tzv.	domovském	právu,	které	nejen	dovolovalo	pobývat	v	dané	obci	a	volit	zde	
do	zastupitelstva,	ale	také	požadovat	stravu	a	přístřeší	v	případě	chudoby	a	ne-
moci.	Novinkou	byl	tzv.	gentský	systém	péče	o	nezaměstnané,	zavedený	v	roce	
1925,	podporovaný	z	veřejných	zdrojů.	Dávky	byly	větší	než	v	předchozí	úpravě,	
avšak	nárok	na	ně	měli	jen	odborově	organizovaní	nezaměstnaní.	V	roce	1926	
vstoupil	v	platnost	„zákon	o	sociálním	pojištění	zaměstnanců	pro	případ	nemoci,	
invalidity	a	stáří“.	Bylo	rovněž	zavedeno	pojištění	pro	případ	nezaměstnanosti	a	
po	švýcarském	vzoru	se	zřizovaly	zprostředkovatelny	práce	[Tomeš	2011].	V	so-
ciálním	zákonodárství	šla	první	republika	ostatním	zemím	opravdu	příkladem.	

Řešit	se	ovšem	musely	také	akutní	problémy	poválečného	období:	situace	vá-
lečných	navrátilců,	invalidů	a	vdov	s	dětmi.	Cesty	byly	různé,	všechny	skromné	
i	opožděné.	Například	ještě	v	srpnu	roku	1921	Poslanecká	sněmovna	stále	pro-
jednávala	otázku	známých	trafik,	konkrétně	zprávu	sociálně-politického	výboru	
s	výsledným	doporučením	vládě,	aby	„při	zadávání	nádražních	restaurací,	kan-
tin,	prodejen	lihových	nápojů	a	prodejen	tabákových	bylo	přihlíženo	k	potřebám	
válečných	poškozenců“.	V	tomto	ohledu	byli	všude	preferováni	legionáři.	Na	zá-
věr	zasedání	poslanec	David	hřímal:	„Postarejte	se	o	legionáře!	Odstraňte	jejich	
velikou	bídu	a	velikou	jejich	nezaměstnanost!	Postarejte	se	o	vdovy	a	sirotky	po	
padlých	legionářích!“1

Chudobě	 byla	 věnována	 výzkumná	 pozornost	 z	 různých	 stran	 a	 hledisek,	
jimž	vévodilo	hledání	cest	k	praktickému	řešení	problémů.	Uveďme	zde	alespoň	
některé	 příklady.	 Státní	 zdravotní	 ústav	 (založený	 v	 roce	 1925	 s	 pomocí	Roc-
kefellerovy	 nadace)	 se	 zabýval	 stanovením	 existenčního	minima.	Masarykova	
akademie	 práce	 (založená	 v	 roce	 1920)	 rozvíjela	 činnost	 v	 široké	 sociální	 ob-
lasti,	mj.	 také	vydávala	časopis	„Československá	emigrace“,	věnovaný	rmutné,	
často	však	úspěšné	cestě	osobního	řešení	neblahé	sociální	situace.	Státní	úřad	
statistický	–	kromě	mnohých	jiných	aktivit	–	samostatně	šetřil	rodinné	rozpočty	
domácností	nezaměstnaných	dělníků	a	také	podrobně	popsal	institucionální	síť	
chudinské	péče	[Péče	o	chudé	1935,	1937].	

V	meziválečném	Československu	byla	založena	tradice	empirického	výzkumu	
chudoby.	 Výzkumná	 sekce	 Sociálního	 ústavu	 prováděla	 specializované	 sondy	
týkající	 se	hmotných	poměrů	sociálně	slabých	skupin	obyvatelstva,	konkrétně	
zkoumala	 vliv	 krize	 na	 rodiny	 nezaměstnaných	 dělníků	 [Nečasová-Poubová,	
Kollar	 a	Režný	 1933].	 Pozornost	 byla	 rovněž	 věnována	 sociálním	problémům	
dělnické	mládeže	a	studentů	[Bednář	a	Dvořák	1937,	Krejčí	1924].	Tzv.	huma-
nitní	 a	praktická	 sekce	Sociálního	ústavu	 se	 věnovala	péči	 o	mládež	 a	matky,	

1	 http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/084schuz/s084001.htm
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studenty	a	mládež,	válečné	invalidy	a	chudinu	a	rovněž	kontrolovala	stav	huma-
nitních	ústavů	a	dobročinnosti.2 

Vztahu	krize	a	nezaměstnanosti,	chudobě	a	jiným	sociálním	problémům	byly	
věnovány	články	v	časopisech	Sociologická	revue	či	Sociální	problémy.	Nejob-
sáhlejší	dílo	tzv.	pražské	sociologické	školy	bylo	věnováno	pražskému	příměstí	 
z	hlediska	přechodu	mezi	městem	a	venkovem	[Ullrich	ed.	1938].	Velmi	podrob-
né	analýzy	životních	podmínek	a	aktivit	obyvatelstva	jsou	v	něm	strukturovány	
podle	obcí	a	sociálních	vrstev.	Dle	dokumentace	týkající	se	stravování	a	bydlení	
byla	z	dnešního	hlediska	chudá	naprostá	většina	této	populace,	nicméně	ovdově-
lé	ženy	a	nezaměstnaní	byli	chudobě	vystaveni	ještě	výrazně	více	než	jiní.	Velmi	
bídně	na	tom	byly	také	rodiny	zemědělských	dělníků.

Uvedená	 obsáhlá	 studie	 obsahuje	 mj.	 výsledky	 průzkumu	 provedeného	 
u	689	školních	dětí,	který	zjišťoval,	zda	přicházejí	do	školy	nasnídané	a	jak	často	
doma	jedí.	Přicházet	do	školy	bez	snídaně	bylo	jen	výjimečné,	velmi	nepravidel-
ný	byl	však	tzv.	kompletní	oběd	(polévka	a	hlavní	 jídlo),	často	jej	nahrazovala	
káva	z	melty	se	suchým	chlebem.	Pouze	v	neděli	se	vařilo	hovězí	na	polévku	a	
do	omáčky.	Jen	necelá	čtvrtina	dětí	v	rodinách	nezaměstnaných	a	zemědělských	
dělníků	měla	vlastní	postel,	takže	děti	spaly	většinou	spolu,	byť	odděleně	podle	
pohlaví.	Domácnosti	zemědělských	dělníků	nakupovaly	potraviny	jen	minimál-
ně,	snažily	se	co	nejvíce	vyžít	z	„deputátních“	přídělů	mouky	a	brambor.	

Chudobě,	 resp.	 sociálně	 potřebným	 rodinám	 byla	 přímo	 věnována	 studie	
Otakara	Machotky	založená	na	soupisu	provedeném	v	Praze	v	roce	1931.	Ten-
to	 soupis	 byl	 charakterizován	 jako	 „první	 velké	 statistické	 šetření	 za	 účelem	
sociologického	studia“	[Machotka	1936:	12]	s	cíli	zejména	praktickými,	avšak	i	
teoretickými.	Obesláním	všech	školských	zařízení	byla	pořízena	kartotéka	škol-
ních	dětí,	kterým	se	v	 roce	 sledování	dostalo	nějaké	sociální	pomoci.	Sociální	
pracovnice	pak	shromáždily	podrobné	dotazníky	od	téměř	14	tisíc	rodin,	z	nichž	
posléze	byly	vyloučeny	necelé	dva	tisíce	rodin	s	příjmem	přesahujícím	arbitrárně	
stanovenou	hranici	chudoby	300	Kč	peněžního	příjmu	na	osobu.	

S	pomocí	„nezaměstnaných	inteligentů“	z	pracovních	kolon	pak	Státní	úřad	
statistický	nechal	 sestavit	 z	uvedeného	šetření	 tabulky,	které	Machotka	využil	
k	podrobnému	popisu	situace	z	hlediska	městských	čtvrtí,	domovské	příslušnosti	
a	délky	pobytu	a	dále	podle	rodinných,	bytových	a	socioprofesních	charakteristik.	
Porovnání	s	daty	sčítání	lidu	z	roku	1930	ukázalo	míru	6,5	%	chudých	domác-
ností	v	hlavním	městě,	nejvíce	pak	ve	Vysočanech	a	v	Košířích	(16	%).	V	průměru	
připadalo	v	chudých	rodinách	179	Kč	na	osobu	měsíčně.	Souvislost	sociální	po-
třebnosti	a	nezaměstnanosti	byla	zjištěna	jako	překvapivě	slabá,	naopak	význam	
podpor	 jako	zcela	zásadní	–	dvě	třetiny	zachycených	potřebných	rodin	by	bez	
nich	byly	přímo	„ohroženy	ve	své	fysické	existenci“	[Machotka	1936:	156].	

Výzkum	sociálních	problémů	v	meziválečném	Československu	se	odehrával	
za	velmi	omezených	personálních	a	finančních	podmínek.	Lidé	v	něm	zapoje-
ní	 byli	 pracovníky	 statistického	 úřadu,	 státních	 institucí,	 pedagogy	 vysokých	 

2	K	institucionálnímu	zázemí	sociologického	výzkumu	v	meziválečné	éře	viz	Nešpor	[2007].	
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i	středních	škol	i	dobrovolnými	„lidovýchovnými	pracovníky“.	Někteří	z	význam-
ných	pražských	sociologů	pracovali	ve	statistickém	úřadu	či	ve	vládních	úřadech	
a	také	obráceně	platilo,	že	důležití	vládní	úředníci	či	zákonodárci	byli	odborně	
činní	–	jako	například	Evžen	Štern,	ředitel	Ústřední	sociální	pojišťovny,	či	Gus-
tav	Reif,	vrchní	odborový	rada	ve	Státním	úřadu	statistickém.	

Neblahý	vývoj	událostí	na	konci	třicátých	let	přetrhl	osudy	načatého	díla	–	
například	ona	velká	práce	pražské	sociologické	školy	pod	Ullrichovým	vedením	
se	nikdy	nedočkala	ani	zevrubnější	recenze.	Zřejmě	mnohá	sebraná	data	už	ne-
mohla	být	důkladněji	zpracována	anebo	byla	zpracována	až	po	válce,	jako	tomu	
bylo	–	 zřejmě	 výjimečně	–	 se	 šetřením	50	 tisíc	 žáků	 a	 žaček	390	obecných	 a	
měšťanských	škol,	provedeným	Františkem	Uhlířem	na	konci	třicátých	let	v	šesti	
„inspekčních	obvodech“	v	Čechách	a	na	Moravě.	Autor	sledoval	vliv	nejrůzněj-
ších	rodinných	okolností	na	prospěch	dětí	ve	škole.	Příjmovou	hranici	chudoby	
určil	na	1	000	Kč	měsíčního	příjmu	rodiny,	podle	níž	50–80	%	rodin	v	jednot-
livých	sledovaných	obvodech	bylo	chudých.	Bída	také	byla	identifikována	jako	
nejčastější	příčina	špatného	prospěchu	žáků	[Uhlíř	1947].

I	když	v	období	protektorátu	Čechy	a	Morava	neochabovala	pozornost	k	so-
ciálním	otázkám	(tentokrát	v	zájmu	žádoucí	výkonnosti	českých	pracovních	sil	
pro	Říši)	a	sociologická	činnost	neustala,	nenacházíme	žádnou	studii	k	danému	
tématu.	O	této	době	objevně	píše	Zdeněk	R.	Nešpor,	který	shromáždil	informace	
(resp.	doložil	absenci	dokumentace)	týkající	se	činnosti	dvou	ústavů	zřízených	
při	 Sociologické	 společnosti	 (zbavené	 tehdy	názvu	 „Masarykova“):	 Sociologic-
kého	ústavu	a	Ústavu	pro	hospodářskou	a	sociální	výchovu.	Činnost	obou	byla	
hojně	dotována	protektorátními	úřady,	hospodaření	však	bylo	chaotické	a	kva-
lita	výzkumných	výsledků	–	pokud	ony	avizované	vůbec	vznikly	–	zřejmě	velmi	
nízká	[Nešpor	2008:	212–216].	

Komunistický režim
Tažení	komunistů	k	totalitní	moci	ve	státě	v	poválečném	období	bylo	vydláždě-
no	 rétorikou	boje	 za	práva	nejnižších	vrstev,	proti	boháčům	a	buržoazii.	Bylo	
legitimizováno	nepříznivou	poválečnou	situací	a	odpovídalo	celkovému	„sociali-
zujícímu	duchu“	doby,	posílenému	vstupem	Rudé	armády	do	střední	Evropy.	Po	
definitivním	převzetí	moci	v	roce	1948	komunisté	zlikvidovali	výzkum	v	široké	
společenskovědní	 oblasti.	 Agendu	 Sociálního	 ústavu	 při	Ministerstvu	 sociální	
péče	převzal	Československý	ústav	práce,	avšak	 i	 ten	byl	v	 roce	1951	uzavřen,	
stejně	jako	již	rok	předtím	Československý	ústav	pro	výzkum	veřejného	míně-
ní.	Sociologie	byla	odsouzena	 jako	„buržoazní	pavěda“	a	vyhnána	z	univerzit	 i	
veřejného	života.	Některé	výzkumy	již	zůstaly	nezpracovány,	tak	jako	například	
výzkum	provedený	pod	vedením	In.	A.	Bláhy	na	několikatisícovém	souboru	br-
něnských	žáků	v	roce	1946.3 

3	Děkuji	jednomu	z	anonymních	recenzentů	za	informaci	o	zmíněném	výzkumu.	Jak	na-	Děkuji	jednomu	z	anonymních	recenzentů	za	informaci	o	zmíněném	výzkumu.	Jak	na-Děkuji	jednomu	z	anonymních	recenzentů	za	informaci	o	zmíněném	výzkumu.	Jak	na-
psal	ve	svém	posudku,	dotazníky	obsahující	 cenné	 informace	o	 tehdejší	 sociální	 situaci	
rodin	brněnských	žáků	leží	v	Archivu	města	Brna	a	stále	čekají	na	badatele,	který	tento	
zdroj	vytěží.	
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Chudoba	se	stala	významným	ideologickým	tématem,	resp.	osou	objasňová-
ní	kapitalistického	systému,	ať	předválečného	v	naší	zemi	nebo	toho	současného	
v	 západních	 zemích.	Po	příkladu	díla	Bedřicha	Engelse	 [1950]	vzniklo	několik	
publikací,	především	kniha	ekonoma	Antonína	Chyby	„Postavení	dělnické	třídy	
v	kapitalistickém	Československu“,	která	opakovaně	vycházela	v	upravených	edi-
cích	v	letech	1961–1972	[Chyba	1972].	V	podobném	duchu	byla	koncipována	i	díla	
marxistické	historiografie	a	školní	učebnice:	„Zástupným	obrazem	první	republi-
ky	se	…	stává	hladová	fronta	nezaměstnaných,	kteří	čekají	na	vydání	žebračenek.“4 
Mnohem	věcněji	se	uvedenému	tématu	věnovali	historikové	hospodářství	Václav	
Průcha,	Lenka	Kalinová,	Zdeněk	Deyl	a	mnozí	další.

Na	rozdíl	od	požadované	kritiky	poměrů	v	předválečném	Československu	bylo	
zkoumání	chudoby	v	čase	přítomném	nepřípustné,	neboť	oficiálně	byla	novým	
režimem	vymýcena.	Toto	tvrzení	se	mohlo	opřít	o	plnou	zaměstnanost	a	funkční	
systém	sociálního	zabezpečení,	který	v	pozdních	šedesátých	 letech	 již	pokrýval	
celou	 populaci.	 Relativní	 příjmová	 chudoba	 nemohla	 být	 velká	 s	 ohledem	 na	
radikálně	 staženou	příjmovou	diferenciaci.	 Lze	 říci,	 že	 ochuzení	 celé	 populace	
komunistickým	 režimem	 (v	 důsledku	 likvidace	 podnikatelského	 stavu	 a	 tržní	
ekonomiky,	vykořisťování	sovětským	„spojencem“	i	dalších	příčin)	zakrývalo	chu-
dobu	jejích	částí.	Nicméně	také	z	hlediska	tzv.	absolutní	chudoby,	tj.	skutečného	
strádání	v	důsledku	neuspokojení	elementárních	potřeb	jídla,	bylo	v	„socialistic-
kém“	Československu	jen	málo	chudých	a	nikdo	nesměl	být	bez	přístřeší.	

I	když	režim	nepřipustil	veřejnou	manifestaci	individuálního	hmotného	ne-
dostatku,	 jako	 například	 žebrotu,	 chudoba	 v	 absolutním	 slova	 smyslu	 nebyla	
úplně	 eliminována	 a	 zasáhla	mnohé	 příslušníky	 bývalých	 „vykořisťovatelských	
tříd“,	kteří	byli	zbaveni	dosavadních	zdrojů	své	obživy	a	současně	i	důchodových	
nároků.	V	rozporu	s	předvolebními	sliby	komunistů	byli	po	likvidaci	velké	bur-
žoazie	vyvlastňováni	(či	združstevňováni)	také	rolníci	a	živnostníci.	Velké	byty	se	
rozdělovaly	na	malé,	lidé	byli	nuceni	opouštět	tzv.	nadměrné	byty	a	mnozí	„třídní	
nepřátelé“	byli	vystěhováváni	ze	svých	domovů	do	vesnických	barabizen	–	rolníci	
vyháněni	z	rodinných	statků,	intelektuálové	z	komfortních	městských	bytů.	

Reflexe	životních	podmínek	a	jejich	diferenciace	byla	vtěsnána	do	ideologic-
kého	 rámce	 sociální	 rovnosti	 a	 stejnorodosti,	 přičemž	 empirický	 sociologický	
výzkum	 nebyl	 až	 do	 poloviny	 šedesátých	 let	 přípustný.	 Informace	 o	 životních	
podmínkách	v	první	dekádě	komunistické	vlády	je	možné	čerpat	pouze	ze	mzdo-
vých	statistik	a	nereprezentativních	rodinných	účtů.	Rokem	1958	však	započala	
dvě	pravidelná	statistická	výběrová	šetření	v	domácnostech,	totiž	mikrocensy	a	
rodinné	účty.5	Mikrocensy	byly	nadále	sbírány	jednou	za	3–5	let	na	1–2procent-
ním	náhodně	vybraném	souboru	českých	domácností	až	do	roku	1988.	Průběžné	
sledování	rodinných	účtů	započalo	rovněž	v	roce	1958,	a	to	na	kvótním	výběru	
zhruba	0,1	procenta	domácností	dělníků,	 zaměstnanců	a	družstevních	rolníků,	
později	byly	přidány	domácnosti	důchodců	bez	ekonomicky	aktivních	členů.	

4 http://www.ustrcr.cz/cs/ucebnice-dejepisu-historicky-kontext 

5	První	„pilotní“	Mikrocensus	byl	proveden	již	v	roce	1956	a	až	poté	nabyl	standardní	po-
doby,	která	 se	kupodivu	po	dalších	 třicet	 let	nezměnila,	 a	 to	 jak	pokud	šlo	o	dotazovací	
nástroje	a	způsob	ověřování	příjmů,	tak	o	podobu	publikovaných	výsledků.	
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Uvedená	 šetření	byla	 velmi	nákladná	–	v	případě	mikrocensů	 se	 jednalo	o	
velké	soubory	a	v	případě	rodinných	účtů	zase	o	denní	sledování	všech	výdajů.	
Zpracování	dat	však	bylo	jen	popisné,	přičemž	na	počátku	nastavené	uniformní	
třídění	podle	kategorií	příjmu	na	osobu	přežilo	 celou	komunistickou	éru.	Přes	
pokrok	děrnoštítkového	a	později	 i	 počítačového	 zpracování	dat	nedosahovalo	
jejich	analytické	vytěžení	ani	úrovně	předválečných	výzkumů.	Pokud	jde	o	dis-
ponibilitu	dat	pro	další	analýzy,	datový	soubor	se	podařilo	autorovi	„propašovat“	
za	brány	statistického	úřadu	až	v	případě	Mikrocensu	1970,	přičemž	oficiálně	byl	
akademické	obci	poskytnut	ke	zpracování	až	Mikrocensus	1988	v	roce	1990.	Díky	
tomu	se	uvedená	dvě	šetření	zachovala	v	podobě	individuálních	dat	umožňujících	
další	zpracování	–	na	rozdíl	ode	všech	ostatních	předlistopadových	statistických	
šetření.

Sociologický	výzkum	chudoby	nebyl	vítán	ani	po	oficiálním	připuštění	sociolo-
gie	jako	vědního	oboru	v	polovině	šedesátých	let.	Unikátním	počinem	v	empirické	
oblasti	bylo	šetření	sociální	stratifikace	a	mobility	provedené	v	roce	1967	týmem	
Ústavu	sociálně-politických	věd	UK	pod	vedením	Pavla	Machonina	[1969].	In-
terpretace	dat	se	však	na	chudobu	nijak	nezaměřovala	a	cenný	datový	soubor	se	
bohužel	nezachoval.	Sběr	dat	tehdy	provedl	Státní	statistický	úřad,	který	uvedený	
výzkum	„zabalil“	do	mikrocensového	šetření	sebraného	mimo	obvyklý	termín	a	
na	menším	než	obvyklém	souboru.	Jeho	výsledky	byly	statistickým	úřadem	rov-
něž	zpracovány	a	později	publikovány	ve	standardní	tabulkové	podobě.	

V	období	normalizace	byla	tabuizována	jak	tematika	sociální	stratifikace,	tak	
tematika	chudoby,	která	byla	považována	za	nepřípustnou	v	obrazu	beztřídní,	so-
ciálně	stejnorodé	společnosti.	Bylo	zásluhou	Antonína	Matějovského	a	dalších,	že	
navzdory	tomu	sociologická	sekce	Ústavu	pro	filozofii	a	sociologii	ČSAV	proved-
la	–	opět	ve	spolupráci	se	statistickým	úřadem	–	dva	výzkumy	„třídní	a	sociální	
struktury	Československa“	v	letech	1978	a	1984.	Hlubšího	využití	se	však	jejich	
data	dočkala	až	po	roce	1989,	a	to	díky	Pavlu	Machoninovi	a	jeho	hlavnímu	polis-
topadovému	spolupracovníkovi	Milanu	Tučkovi	[Machonin	a	Tuček	eds.	1996].	
Ani	v	nových	studiích	popisujících	různé	dimenze	sociální	stratifikace	však	chu-
doba	nebyla	specifickým	tématem.

Pro	popis	aktuální	chudoby	vynaložil	po	roce	1968	nejvíce	úsilí	Miroslav	Hiršl,	
který	původně	–	jako	pedagog	Vysoké	školy	stranické	ÚV	KSČ	–	líčil	chmurné	
postavení	dělnické	třídy	za	kapitalismu	[Hiršl	1966],	po	nuceném	opuštění	této	
instituce	v	roce	1969	však	obrátil	svoji	pozornost	k	chudým	v	socialistickém	Čes-
koslovensku,	 resp.	 –	 v	 přípustné	 dobové	 dikci	 –	 „domácnostem	 s	 omezenými	
možnostmi	spotřeby“.	Na	přepočtech	publikovaných	tabulek	z	mikrocensových	
dat	dokumentoval	počty,	zastoupení	a	složení	nízkopříjmových	domácností,	vý-
sledky	pak	publikoval	v	interních	studiích	Státního	úřadu	sociálního	zabezpečení	
a	jeho	následovníků.6 

6	V	roce	1974	byl	Státní	úřad	sociálního	zabezpečení	zrušen	a	jeho	agendu	převzalo	pražské	
pracoviště	Československého	výzkumného	ústavu	práce	a	sociálních	věcí.	Další	reorgani-
zací	provedenou	v	roce	1984	vznikl	Výskumný	ústav	sociálného	rozvoja	a	práce	se	sídlem	
v	Bratislavě	a	s	pobočkou	v	Praze,	která	se	zaměřovala	na	sociální	agendu.	
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V	analýzách	si	Hiršl	definoval	životní	minimum	jako	58	%	a	sociální	mini-
mum	jako	46	%	průměrného	příjmu	na	spotřební	 jednotku,	při	 jejich	výpočtu	
bral	v	úvahu	také	ekonomické	postavení	dospělých	osob	a	věk	dětí.	Časová	řada	
hovoří	o	postupném	snižování	podílů	chudé	populace	v	období	1958–1988	z	5	%	
na	nulu	v	případě	životního	minima	a	z	11	%	na	7	%	v	případě	sociálního	minima.	
Ohrožení	domácností	takto	definovanou	chudobou	záviselo	hlavně	na	poměru	
ekonomicky	aktivních	a	závislých	členů,	a	bylo	tedy	úzce	spjato	s	životním	cyk-
lem	rodiny.	Se	zmenšováním	rozpětí	příjmů	na	osobu	se	snižoval	i	podíl	chudých	
[Hiršl	1992].	Autor	si	byl	vědom	potřeby	hlubšího	výzkumu	potřebných	domác-
ností,	jeho	dlouholeté	úsilí	o	provedení	sociologického	šetření,	které	by	doplnilo	
statistická	data,	však	zůstalo	bez	výsledku.

Polistopadová éra
S	nástupem	nového	režimu	padla	tabu	empirického	výzkumu	chudoby.	Současně	
se	vynořily	nové	jevy,	které	k	potřebě	takového	výzkumu	přispěly.	Tržní	systém,	
který	 vtrhl	 do	 poklidných	 vod	 „plánovaně	 nedostatkové“	 ekonomiky,	 přine-
sl	 větší	příjmovou	nerovnost	 a	 s	ní	 zvýšené	 riziko	 chudoby.	Obavy	 z	 chudoby	
narostly	v	počátku	transformace	velmi	silně,	nejprve	v	souvislosti	s	liberalizací	
cen	potravin	a	poté	při	zavádění	nového	systému	daní	a	příspěvků	na	pojištění,	
zejména	však	ve	spojení	s	nezaměstnaností.	Skutečný	nárůst	chudoby	však	ne-
byl	tak	velký,	jak	se	očekávalo	–	díky	udržení	vysoké	zaměstnanosti,	sociálním	
kompenzacím	a	brzkému	zklidnění	cen.

Přestavba	 systému	 sociálního	 zabezpečení	 se	 řídila	 „Scénářem	 sociální	 re-
formy“,	 připraveným	 na	 federálním	Ministerstvu	 práce	 a	 sociálních	 věcí	 pod	
vedením	tehdejšího	náměstka	ministra	Igora	Tomeše.	V	rámci	příprav	rovněž	
pracovala	 odborná	 komise	 pro	 stanovení	 životního	minima,	 vedená	Mirosla-
vem	Hiršlem,	v	níž	vznikla	řada	podkladů	k	danému	tématu.	O	deset	let	později	
(v	září	2002)	byl	publikován	dokument	nazvaný	„Sociální	doktrína	České	repub-
liky“,	 který	 byl	 koncipován	 jako	 „minimální	 společné	programové	 východisko	
pro	 tvůrce	 a	 realizátory	 sociální	 politiky	 českého	 státu	 v	 budoucím	 období“.	
V	dokumentu	se	mj.	uvádí,	že	„poskytnutí	rovných	příležitostí	ve	všech	oblas-
tech,	zejména	ve	vzdělání	a	v	přístupu	na	trh	práce,	je	nejlepší	formou	boje	proti	
chudobě	a	sociálnímu	vyloučení“.7 

Zde	 nemůžeme	 vyjmenovat	 všechny	 projekty,	 studie	 a	 iniciativy	 spojené	
s	výzkumem	chudoby	v	polistopadovém	období,	odkazujeme	proto	alespoň	na	
některé.

V	očekávání	expanze	bádání	v	oblasti	chudoby	koncipoval	autor	článek	„Úvod	
do	studia	chudoby	v	Československu“	[Večerník	1991],	kde	shrnul	ve	světě	po-
užívané	přístupy	ke	zjišťování	chudoby	a	demonstroval	 je	na	datech	výzkumů	
„Ekonomická	očekávání	a	postoje“	z	prosince	1990	a	června	1991.	V	těchto	vý-
zkumech	byly	–	u	nás	poprvé	–	položeny	dotazy	umožňující	sledovat	subjektivní	
chudobu,	konkrétně	otázky	týkající	se	příjmu	považovaného	za	minimální	pro	
vlastní	domácnost,	míry	zvládání	finančních	 těžkostí	a	pocitu	chudoby	rodiny	

7 http://www.socioklub.cz/doktrina.php
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dotazovaného.	Výzkumy	s	uvedeným	blokem	otázek	pokračovaly	(zprvu	dvakrát	
za	rok,	poději	jednou	za	rok)	až	do	roku	1998,	přičemž	některé	z	těchto	dotazů	
byly	nadále	kladeny	v	pravidelných	omnibusech	agentury	STEM	„Trendy“.8 

Z	podnětu	a	s	podporou	vídeňského	The	Institute	for	Human	Sciences	(IWM)	
Jiří	Večerník	založil	a	vedl	Nadaci	START,	která	působila	v	letech	1993–1997	a	
financovala	na	dvě	desítky	studií	z	oblasti	sociální	politiky,	příjmů	a	chudoby.	 
O	chudobě	zde	psali	Ivo	Možný,	Petr	Mareš,	Miroslav	Hiršl	a	Milada	Bartošová,	
o	sociální	politice	Martin	Potůček	–	u	většiny	autorů	šlo	o	jedny	z	prvních	v	dlou-
hé	řadě	jejich	studií	týkajících	se	sociálních	problémů	v	české	společnosti.	

Na	Fakultě	sociálních	studií	Masarykovy	univerzity	v	Brně	se	z	iniciativy	Petra	
Mareše	a	Tomáše	Sirovátky	zformoval	silný	proud	zkoumání	chudoby,	sociálního	
vyloučení	a	odpovídajících	politik.	Pod	vedením	druhého	ze	jmenovaných	fun-
guje	jako	výzkumné	centrum	Brno	Výzkumného	ústavu	práce	a	sociálních	věcí.	
V	rámci	jeho	aktivit	vznikla	řada	studií	k	chudobě	[viz	např.	Mareš	1995,	Mareš	
1999,	Sirovátka	2002]	a	byl	mj.	řešen	rozsáhlý	projekt	„Monitorování	chudoby	
v	České	republice“	[Mareš	et	al.	2002].	Výzkumný	ústav	práce	a	sociálních	věcí	
na	svém	hlavním	–	pražském	–	pracovišti	řeší	další	problémy,	v	úzkém	dotyku	 
s	Ministerstvem	práce	a	sociálních	věcí.	

Samotné	Ministerstvo	práce	a	sociálních	věcí	od	roku	2004	sestavuje	–	ve	
spolupráci	se	širokým	týmem	zástupců	různých	organizací	a	institucí	–	„Národní	
akční	plány	sociálního	začleňování“	s	datovými	přílohami,	jimiž	do	nich	přispí-
vá	Český	statistický	úřad.	Součástí	téže	agendy	Evropské	unie	je	rovněž	činnost	
„sítě	nezávislých	expertů	pro	sociální	začleňování“,	kteří	každý	rok	zpracováva-
jí	 tři	 národní	 zprávy	popisující	 různé	 aspekty	 chudoby	 a	 sociálního	 vyloučení	
Evropské	unie	(za	Českou	republiku	byl	od	roku	2004	prvním	expertem	Jiří	Ve-
černík,	od	poloviny	roku	2007	je	jím	Tomáš	Sirovátka).

Projekty	a	studie	dnes	mohou	využívat	velmi	dobrou	sociální	statistiku,	od	
roku	2005	pak	zejména	šetření	„Životní	podmínky“,	která	jsou	součástí	progra-
mu	Evropské	 unie	 „Statistics	 on	 Income	 and	 Living	 Conditions“	 (EU-SILC).9 
Tyto	výzkumy	dovolují	sledovat	kromě	příjmů	také	některé	subjektivní	ukaza-
tele	finanční	 situace	 a	deprivaci	 v	 různých	oblastech	 [Sirovátka,	Mareš	2006,	
Večerník	2009,	kap.	9].	Důležitým	zdrojem	jsou	rovněž	rodinné	účty,	s	jejichž	
pomocí	sleduje	Český	statistický	úřad	spotřební	výdaje	a	vybavenost	domácností	
na	souboru	zhruba	3	000	kvótně	vybraných	domácností	a	navíc	na	doplňkovém	
souboru	domácností	s	nízkými	příjmy.	

Statistická	 šetření	 nejsou	 ovšem	 dostatečná	 pro	 prozkoumání	 fenoménu	
chudoby,	zejména	v	případech,	kdy	jsou	jí	–	nebo	jejímu	riziku	–	vystaveny	spe-
cifické	skupiny	populace.	Problémovými	skupinami,	které	se	nemohou	objevit	
ve	statistických	šetřeních,	jsou	například	osoby	v	pečovatelských	zařízeních,	bez-
domovci	nebo	cizí	pracovníci	vykořisťovaní	agenturami	a	mafiemi.	K	obohacení	

8	Datové	soubory	výzkumů	„Ekonomická	očekávání	a	postoje“	jsou	dostupné	v	Českém	
sociálněvědním	datovém	archivu.	

9	K	šetřením	EU-SILC	viz	blíže	článek	Martiny	Mysíkové	v	tomto	čísle	časopisu.
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informací	a	zachycení	specifických	skupin	slouží	sociologické	výzkumy	a	cílená	
pozorování.	Hojné	jsou	výzkumy	zaměřené	na	romskou	populaci,	kde	se	rovněž	
uplatňují	antropologické	a	etnografické	přístupy.	Na	ni	se	také	zaměřuje	činnost	
nevládních	organizací	a	soukromých	agentur	–	pokud	jde	o	problémy	vylouče-
ných	romských	lokalit,	důležité	byly	aktivity	Socioklubu	a	naposledy	společnosti	
Ivan	Gabal	Analysis	&	Consulting.	

Občanské	sdružení	Socioklub	působilo	v	letech	1995–2010	a	mezi	autory	jeho	
publikací	věnovaných	sociálním	problémům	a	sociální	politice	se	nacházejí	Igor	
Tomeš,	Petr	Víšek,	Ladislav	Průša,	Marek	Jakoubek	a	další.	Poslední	publika-
ce	„Kudy	ke	dnu“	[Prudký,	Šmídová	2010]	je	unikátní	analýzou	bezdomovectví	
založenou	na	 sledování	4	600	klientů	občanského	 sdružení	Naděje	 za	 období	
1991–2004.	Aktivity	výše	uvedeného	sdružení	dále	pokračují	v	rámci	Národního	
centra	sociálních	studií,	o.	p.	s.,	které	v	roce	2011	zřídilo	nové	středisko	pod	za-
vedeným	názvem	Socioklub,	vedené	Petrem	Víškem.

Chudoba	 v	 postkomunistické	 střední	 Evropě	 se	 od	 počátku	 devadesátých	
let	stala	cílem	analýz	Světové	banky	a	Mezinárodního	měnového	fondu.	První	
publikace	se	však	týkaly	chudoby	v	Polsku	a	Maďarsku,	nikoli	v	bývalém	Čes-
koslovensku,	kde	byla	sociální	situace	obyvatelstva	daleko	lepší.	Významná	byla	
iniciativa	Luxembourg	Income	Study,	která	již	v	létě	1991	–	s	pomocí	Fordovy	
nadace	–	uspořádala	konferenci	na	téma	příjmové	nerovnosti	a	sociální	politiky	
ve	východní	Evropě	[Smeeding	a	Torrey	1991].	V	roce	1996	byl	publikován	první	
český	Human	Development	Report	v	rámci	United	Nations	Development	Pro-
gramme	(UNDP)	a	poté	i	další,	věnované	do	značné	míry	právě	sociální	situaci.	
Česká	 republika	 je	 významně	 zapojena	 do	 aktivit	 The	European	Anti-Poverty	
Network,	jehož	česká	odnož	se	mj.	podílela	na	aktivitách	„Evropského	roku	boje	
proti	chudobě	a	sociálnímu	vyloučení“	–	u	nás	významně	zaměřených	na	pro-
blém	předlužení	domácností.	

Výzkumná	 expanze	 v	 polistopadovém	 období	 se	 však	 netýká	 jen	 chudoby	
současné,	 ale	 také	 rozvoje	historického	bádání	o	meziválečném	a	poválečném	
Československu	z	hlediska	ekonomické	situace,	sociálních	podmínek	a	uplatňo-
vaných	politik,	tentokrát	již	bez	ideologického	zakotvení	a	účelových	interpretací.	
V	tomto	ohledu	jsou	aktivní	jak	historikové	starší	generace,	jako	je	Václav	Prů-
cha	[2004	a	2009],	Zdeněk	Kárník	[2000	a	2002],	Lenka	Kalinová	[2007],	tak	
příslušníci	nové	generace,	jako	je	Jakub	Rákosník	[2008	a	2010],	Michal	Kope-
ček	[Kárník	a	Kopeček	eds.	2003–2006]	nebo	Milan	Sekanina	[2004].	Obdobně	
se	do	sféry	pozornosti	poprvé	dostávají	minulé	generace	sociologů	a	„sociálních	
politiků“	se	svými	snahami	o	poznání	společnosti	a	nápravu	věcí	veřejných	[Ne-
špor	2008].	

Závěrem
Chudoba	je	výrazným	mezioborovým	tématem,	kde	mezi	teoretickými	a	meto-
dologickými	přístupy	ekonomie,	sociologie,	sociální	politiky	a	správy,	popř.	také	
antropologie	a	etnografie,	neexistují	ostré	hranice.	Každá	ze	společenskovědních	
disciplín	přispívá	trochu	odlišným	pohledem,	přidává	jiné	informace,	stanovuje	
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si	vlastní	kritéria	aplikovaná	na	definici	chudoby,	volí	výběr	a	způsob	sledování	
chudé	populace	a	různých	aspektů	jejích	životních	podmínek.	

Empirický	 výzkum	chudoby	byl	 od	počátku	 samostatného	Československa	
považován	 za	 samozřejmou	 součást	 zájmu	 o	 životní	 podmínky	 obyvatelstva	 
a	podněcován	silným	sociálním	tenorem	„masarykovské“	socialistické	politiky.	
Jakkoli	masarykovsky	„duchaplná“	byla	brněnská	sociologická	škola	v	čele	s	In.	
A.	Bláhou,	masarykovské	„drobné	práci“	odpovídala	spíše	empiricky	orientovaná	
pražská	škola	Zdeňka	Ullricha,	Otakara	Machotky	a	dalších.	Jakkoli	výzkumné	
společenství	 nebylo	 zdaleka	 souladné,	 neexistovaly	 v	 něm	 žádné	 velké	 barié-
ry	mezi	 obory,	 institucemi	 a	 osobnostmi.	 Přesvědčení	 o	 důležitosti	 zkoumání	
chudoby	překlenovalo	názorové	rozdíly	a	přístupy.	Připomeňme	zde,	co	napsal	
Otakar	Machotka	v	závěru	své	studie	o	sociálně	potřebných	rodinách	v	Praze:	

„Jsme	přesvědčeni,	 že	 potřeba	 objektivních	 vědeckých	 studií	 sociální	 sku-
tečnosti	bude	stále	více	uznávána	a	že	se	stane	v	dohledné	budoucnosti	součástí	
racionálního	ovládání	sociálního	dění.	Věříme,	že	instituce	pro	sociální	výzkum	
budou	tak	samozřejmé	a	považovány	za	stejně	nutné	jako	laboratoře	chemické	či	
biologické.	Nepochybujeme	o	tom,	že	bude	všeobecně	uznáno,	že	sociální	výzkum	
musí	být	nákladný,	má-li	přinést	skutečné	poznání,	že	bez	finančního	podkladu	
se	nedá	vybudovat	sociální	věda	jako	se	nedají	dělati	objevy	v	přírodních	vědách.	
Pouhý	rozum	a	osobní	zkušenost,	které	dosud	stačily	mnohým	sociologům	k	vě-
decké	práci,	se	ukázaly	nedostatečným	pramenem	poznání.	Přejeme	si	z	celého	
srdce,	 aby	 i	u	nás	proniklo	 toto	poznání	 co	nejdříve	a	 aby	nám	bylo	dopřáno	
pracovati	na	rozvoji	české	sociologie	a	hlavně	na	sociologickém	poznání	českého	
sociálního	života	za	těchto	příhodných	podmínek“	[Machotka	1936:	202].

Po	půl	století	se	toto	přání	naplnilo	a	nastaly	kýžené	podmínky,	pokud	jde	 
o	uznání	potřebnosti	sociologického	výzkumu	i	jeho	nutné	finanční	nákladnosti.	
Různými	aspekty	a	souvislostmi	chudoby	se	dnes	zabývá	řada	pracovišť,	přičemž	
do	projektů	tak	či	onak	souvisejících	s	chudobou	natekly	od	roku	1990	prostředky	
ve	výši	nesrovnatelné	s	čímkoli	předtím.	Ani	pořízení	rozsáhlejších	dotazníko-
vých	výzkumů	či	financování	terénních	průzkumů	není	už	velkým	problémem.	
K	dispozici	jsou	rovněž	komparativní	mezinárodní	data,	ať	velkých	statistických	
šetření	či	menších	sociologických	výzkumů.	Nelze	nezmínit	ani	současnou	snad-
nost	zpracování	dat,	kdy	namísto	nekonečné	roboty	na	jednoduchém	setřídění	
jedné	otázky	stačí	vteřiny	k	mnohem	složitějším	výpočtům.	

Jakkoli	již	bylo	mnohé	učiněno,	výzvy	pro	kvantitativní	a	kvalitativní	výzkum	
chudoby,	 exkluze	a	marginalizace	 trvají	 a	 zřejmě	 jich	nebude	ani	v	budoucnu	
ubývat.	K	aktuálním	problémům	patří	zejména	formování	vyloučených	lokalit,	
expanze	 lichvy	 a	 zadlužování,	 následované	 cíleným	 ožebračováním	 lidí.	 Víme	
mnoho	o	příjmové	diferenciaci,	která	je	poměrně	stabilní,	avšak	nevíme	téměř	nic	
o	majetkovém	rozvrstvení,	které	se	rozpíná,	či	dokonce	polarizuje.	Máme	mno-
ho	ekonomických	propočtů	tzv.	pasti	chudoby	ve	smyslu	dávkově	výhodného,	či	
dokonce	motivujícího	opuštění	 trhu	práce,	avšak	málo	pozorování	skutečných	
strategií	ekonomického	chování	osob	a	domácností	nacházejících	se	na	nejniž-
ších	příčkách	příjmového	žebříčku,	kde	příjmy	z	neformální	ekonomiky	zřejmě	
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hrají	 významnou	 roli.	Vyhodnocení	účinnosti	 prostředků	 jejího	 řešení	 si	 žádá	
mnohem	důkladnější	empirické	podklady,	než	poskytují	statistická	šetření.	

Problémem	rovněž	je	skutečnost,	že	velké	množství	shromážděných	poznat-
ků	je	rozptýleno	v	článcích,	studiích	a	zprávách	pojednávajících	povětšinou	dílčí	
tematiku,	jejichž	dostupnost	nebo	i	vyhledatelnost	je	omezená.	Souhrnná	knižní	
studie	podávající	komplexní	obraz	o	vývoji	chudoby	–	alespoň	za	poslední	dvě	
desetiletí	–	zůstává	výrazným	dluhem	českých	společenských	věd.
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