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Úvod:

V období transformace České republiky došlo k zásadním změnám
v demografickém vývoji. V roce 1994 bylo poprvé méně narozených dětí,
než  byl  počet  zemřelých,  a  tak  došlo  k poklesu  počtu  obyvatel  České
republiky přirozenou měnou. Tento nepříznivý trend přirozené měny zůstal
zachován až do roku 2000. Obdobný vývoj reprodukčních procesů však
probíhal, nebo ještě probíhá, v naprosté většině vyspělých států Evropy a
v současnosti jej můžeme sledovat i v dalších transformujících se zemích
střední a jihovýchodní Evropy a v státech, které se osvobodily ze svazku
s Ruskem  v rámci  SSSR.  V roce  1999  měly  spolu  s Českou  republikou
nejnižší úhrnnou plodnost ( a to pod 1,2) Itálie , Španělsko, Lotyšsko a
Bulharsko.

Můžeme tedy  konstatovat,  že  stejně jako  se  sbližovalo  populační
chování  evropských  zemí  během  demografické  revoluce,  která  byla
důsledkem  socioekonomických  změn  vyvolaných  průmyslovou  revolucí,
dochází  vlivem  transformace  v České  republice  k opětnému  sbližování
demografických  charakteristik  populace  České  republiky  a  populací
vyspělých evropských zemí.

Analýza:

V roce  1992  jsem si  uvědomil,  že  socioekonomická  transformace
České republiky určitě přinese změny i v oblasti plánování rodiny. Proto
jsem se rozhodl provést na přelomu let 1992/93 první šetření populačních
názorů středoškolské mládeže. Vycházel jsem z předpokladu, že sledování
populačních  názorů  mladých  lidí  může  sloužit  především  k odhadu
populačního chování dotázaných v pozdějším období. 

Spolu se studenty jsem proto na katedře RLR  FSE UJEP provedl
v letech  1992  –2001  celkem  8  šetření  populačních  názorů  mládeže.
Většina šetření se týkala názorů studentů maturitních ročníků středních
škol.  První,  nejobsáhlejší  soubor  dotázaných  (1300),  byli  studenti
maturitních ročníků středních škol na přelomu let 1992/93. V dubnu 2001
byl  proveden  zatím  poslední  průzkum,  kterého  se  zúčastnila  většina
studentů maturitních ročníků středních škol v Ústí nad Labem, u vzorku
maturantů z gymnasií  v Brně  a  maturantů vybraných středních škol  ve
Varšavě ( dotazník byl za pomoci kolegů z Uniwersytetu Warszawskiego
přeložen do polštiny a předložen studentům).

Tento příspěvek se podrobněji věnuje poslednímu šetření, které bylo
provedeno v Ústí nad Labem v dubnu 2001:

Dotazníky  vyplnilo  768  maturantů,  což  je  více  než  80%  všech
studentů posledních ročníků středních škol s maturitou v Ústí nad Labem.
Z tohoto  počtu  bylo  418  dívek  a  350  chlapců.  Více  než  polovina



z dotázaných  (413)  navštěvovalo  Střední  odbornou  školu,  177  Střední
průmyslové  školy  a  178  gymnasia.  Na  Středních  odborných  školách  a
gymnasiích převládají dívky (68% a 61,8%) na Středních průmyslových
školách chlapci (84,7%).

Na otázku „Jaký je ideální věk vstupu do manželství pro ženy“ byl u všech
souborů nejčasněji uváděn věk 25 let. Ze všech 768 dotázaných jej uvedlo
jako  ideální  35,7%  (37,6%  dívek,  33,4%  chlapců,  ale  jen  26%
gymnasistů),na přelomu let 1992/93 jen 21,6% dotázaných. Věk do 22 let
udává jen 12,1% zatímco při šetření provedením 1992/93 to bylo ještě
35,5% dotázaných.

Na otázku,  kdy chtějí  vstoupit  do manželství  odpověděli  dotázaní
nejčastěji, že ve 25 letech (27%), následuje věk 30 a 26-28 let s necelými
11%. V nižším věku než  25  let  chce vstoupit  do manželství  jen 7,3%
gymnasistů, ale téměř 25% studentů Středních odborných škol a asi 13%
maturantů na Středních průmyslových školách. Dívek pak 22,5%, zatímco
chlapců jen 12,1%. Dívky chtějí  nejčastěji  vstoupit do manželství v 25
letech (31,1%), chlapci v 25 letech (22,0%) a ve 30 letech (18,3%). Ve
vyšším věku než 30 let se chce ženit 12,5% chlapců, zatímco vdávat jen
6,7% dívek. Zatímco na přelomu let 1992/93 uvažovalo ve věku do 22 let
vstoupit do manželství 18% dotázaných, v roce 2001 jen 5,3% maturantů.

Jako ideální počet dětí v rodině, stejně jako ve všech předcházejících
výzkumech,  je  nejčastěji  udáván  počet  2  a  to  ve  83,9%  (ve  všech
sledovaných souborech od roku 1992 to vždy byly více než čtyři pětiny
dotázaných).  Tři  děti  udává  9,1%  dotázaných  (gymnasistů  11,2%).
Jedináčka považuje za ideální řešení 5,1% maturantů (gymnasisté jen v
3,4%).  Čtyři  a  více  dětí  odpovědělo  celkem  1,9%  respondentů
(gymnasistů 4,4%).

Na otázku,  kolik dětí  chcete mít vy, odpovědělo nejvíce  studentů
(71%)  že  dvě  (  v roce  1992/93  70,3%),  tři  děti  chce  mít  8,9%
(gymnasistů 10,9%), a čtyři a více dětí 3,5%, žádné dítě 2,2%.

Dotázaní nejčastěji pocházejí z rodin se dvěma dětmi (63%), ze tří
dětí je 20,7% a 10,5% je jedináčků (stejně jako před 9 lety). Studenti
gymnasií  jsou jedináčky v 16,9% a jen 13,5% jich je z rodin se třemi
dětmi.

Dotazník  zahrnoval  i  další  otázky,  které  se  týkají  rodiny  a
reprodukce.  Na  otázku,  která  se  týká  věkového  rozdílu  mezi  manželi
nejčastěji  (53,3%)  studenti  odpověděli,  že  na  věku  manželů  nezáleží,
40,2% si myslí, že muž má být starší, asi 5 % dotázaných preferuje stejný
věk obou partnerů.

První dítě by měla mít žena podle 28,6% dotázaných v 25 letech,
následuje 13,4% odpovědí, které udávají věk 26 a po 10% .věk 27 a 28
let.  Vyšší  věk  udávají   zejména  studenti  gymnasií.  Ženy  se  chtějí
nejčastěji  stát  matkou  ve  25  letech  (26%),  muži  otcem ve  30  letech
(18,6%), pak v 28 (13,7%) a 25 (13,4%).



Na  otázku,  jak  záleží  na  dosaženém  stupni  vzdělání  partnerů
studenti  středních  škol  v  73,7%  odpověděli,  že  na  vzdělání  partnerů
nezáleží,  19,8% dotázaných  tvrdí,  že  by  oba  manželé  měli  mít  stejný
stupeň vzdělání, 5,7% respondentů preferuje vyšší vzdělání muže. V této
otázce se výrazně liší odpovědi gymnasistů. Z nich třetina preferuje stejné
vzdělání obou partnerů a „ jen“ 61,2% tvrdí, že na dosaženém vzdělání
partnerů nesejde. 

Součástí dotazníků a pozdějších analýz bylo také zkoumání pořadí
důležitosti  pěti  kategorií  pro  manželství.  Na  prvním  místě  dominuje
potřeba vzájemné lásky a tolerance a to celkově v 81,1% odpovědí ( ženy
82,8%, muži 79,1%, průmyslováci 84,2%, gymnasisté 81,5% a studenti
SOŠ 79,7%). Můžeme konstatovat,  že zde jsou statisticky nevýznamné
rozdíly mezi  pohlavími a typy škol. Na páté místo v důležitosti  zařadilo
tuto kategorii jen 0,7% dotázaných. Pořadí na 2. – 4. místě je velice těsné
„finanční zabezpečení“ má z těchto kategorií největší podíl odpovědí na 1.
místě (8,5%) a nejmenší na posledním (9,8%), „Porozumění v sexuální
oblastí“ má největší podíl odpovědí na 2. místě (32,4%) a výchova dětí na
4. místě (30,3%) a také na 5. místě (12,4%).

Pro maturanty má nejmenší význam „vzájemná podpora v profesní
kariéře“, kterou na 1. místo zařadilo jen 1,6% dotázaných, zatím co na
poslední 5., 63,7%.

Závěry:

Vývoj  v názorech  studentů  maturitních  ročníků  středních  škol  na
vstup do manželství a velikost rodiny do určité míry odráží demografický
vývoj  v České  republice.  Během  několik  let  došlo  ke  skutečně
významnému zvýšení věku vstupu do manželství u žen ( ze 21,4 v roce
1990 na 26,2 let v roce 1999) i a mužů ( ze 24,0 na 28,5 let). Vzrostl také
průměrný  věk  prvorodiček  z  22,5  na  24,7  let  ve  stejném  časovém
horizontu a průměrný věk všech rodících žen z 24,6 na 26,9 let. 

Změny v populačním vývoji České republice v 90. letech jsou velice
významné.  Existuje  podobnost  ze  změnami  ve  vyspělých  evropských
zemích v posledních cca 30 letech  které demografové  nazvali  „druhý
demografický  přechod“.  Ty  jsou  reakcí  mladých  lidí  na  změněné
ekonomické  a  sociální  podmínky  a  na  ně  navazující  změny  v životním
stylem.

Mění se pohled na vzdělání, kvalifikační růst, profesní kariéru a mění
se také životní preference. Možnosti vzdělávání vzrostly ( za posledních 10
let  se více  než  zdvojnásobil  počet  studentů  VŠ),  stejně  tak  možnosti
cestování. Vzdělání a poznání obecně je preferováno značnou částí mladé
populace.  Proto  dochází  k posunu  demografických  událostí  do  vyššího
věku. Postupně se vytváří  nové demografické chování a životní způsob
mladé  generace.  Stále  roste  podíl  generace,  která  odkládá  vstup  do
manželství a narození dítěte do vyššího věku.



Jelikož ve všech šetřeních od roku 1992 se v podstatě nemění počet
chtěných  dětí,  lze  předpokládat,  že  předcházející  dramatický  pokles
porodnosti bude z velké části kompenzován v příštích letech. V roce 2002
bude dívkám narozeným v roce  1975  27 let  a  to  bude hodnota velice
blízká  průměrnému  věku  vstupu  žen  do  prvého  manželství.
Předpokládáme  tedy,  že  v roce  2003  již  může  dojít  ke  statisticky
významnému  zvýšení  porodnosti  v České  republice.  Časování  dětí,  tj.
odkládání  jejich  narození  do  vyššího  věku  žen,  nelze  považovat  za
negativní jev.


