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Abstrakt 

Vzťah medzi realizovanou reprodukciou a najvyšším dosiahnutým vzdelaním je v súčasnosti 

jeden z hlavných faktorov reprodukčného správania. V postmoderných spoločnostiach je 

všeobecne spájaný s negatívnym efektom vyššej vzdelanostnej úrovne na počet narodených detí. 

Úroveň vzdelania neovplyvňuje len konečnú plodnosť žien, či čas vstupu do materstva. Rovnako 

vplýva aj na preferencie jedinca, normatívne orientácie a vývoj hodnôt. Spojitosť vzdelania 

a  reprodukcie sa dá uchopiť vo viacerých rovinách. Predkladaná práca preto poukazuje 

na postojové rozdiely medzi jedincami jednotlivých vzdelanostných kategórií a ponúka 

na príklade Slovenska v období po roku 1992 analytické i teoretické vysvetlenie vývoja 

a diferencie reprodukčného správania. 
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Abstract 
The relationship between reproduction and highest achieved education is currently one 

of the  main factors of reproductive behavior. In postmodern societies, it is generally associated 

with the negative effect of higher education levels on the number of children born. The level 

of education affects not only the ultimate fertility of women or the time of entering maternity. 

It also affects individual preferences, normative orientations, and development of values. 

Relationship of education and reproduction can be grasped on several levels. Therefore, 

the  presented work points on the attitude differences between individuals in the individual 

educational categories in  Slovakia after 1992 and offers an analytical and theoretical explanation 

of the development and differences in reproductive behavior. 
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1  Úvod 

1.1 Uvedenie do problematiky a ciele práce  

V súčasnosti sme svedkami dynamicky sa rozvíjajúcej a meniacej vzdelanostnej štruktúry 

na celom svete. Tieto zmeny nemajú vplyv len na úroveň základnej gramotnosti a vedomostí, ale 

aj ďalekosiahlejší vplyv na jedincov a celú spoločnosť. Zvyšujúca sa úroveň vzdelanosti má 

za následok narastajúci dopyt po terciárnom vzdelávaní. V dôsledku spomínaného javu dochádza 

k zmene niektorých hodnôt, správania a preferencií jedincov. Vyšší stupeň vzdelania môže 

predurčovať k zmene sociálneho statusu, kapitálového zázemia, ale aj celkového zmýšľania 

a prístupu k životu. 

Vzdelanie má zjavný efekt predovšetkým na reprodukčné správanie jednotlivcov, ktorý 

možno uchopiť v dvoch rovinách. Rovina priameho efektu vzdelania sa odráža na predlžovaní 

doby štúdia, časovaní materských a rodičovských rolí a na nekompatibilite rodičovstva so 

štúdiom (Ní Bhrolcháin, Beaujouan, 2012). Dĺžka štúdia a zvýšené kariérne očakávania napokon 

môžu viesť k odkladaniu rodičovstva, menšiemu počtu detí, alebo ku konečnej bezdetnosti. 

Mnohí autori  (Bloom, Trussell, 1984; González, Guerrero, 2006; Nicoletti, Tanturri, 2008) 

popisujú silný pozitívny vzťah medzi bezdetnosťou a vzdelávaním na individuálnej úrovni. 

Nepriamy efekt súvisí s odlišnými hodnotovými orientáciami, šancami uplatnenia sa na trhu 

práce a celkovými rozdielmi v socioekonomickej situácii žien. „Je preto zrejmé, že s dosiahnutým 

vzdelaním sú úzko prepojené aj ďalšie významné faktory plodnosti, spojené najmä s niektorými 

socioekonomickými charakteristikami, napr. ekonomická aktivita, životná úroveň, výška 

príjmov, úroveň bývania a pod.“ (Šprocha, 2018). Autor Šprocha (2018) taktiež dáva 

do pozornosti dynamické historické zmeny v poslednom štvrťstoročí, ktorými prechádza nielen 

proces reprodukcie, ale aj celková vzdelanostná štruktúra populácie Slovenska. 

Cieľom práce je analyzovať možný vplyv vzdelania na vývoj reprodukčného správania žien 

na Slovensku po roku 1992. Vytvoriť demografické analýzy, ktoré zhodnotia vzťah vzdelania 

žien s počtom narodených detí, bezdetnosťou, vekom pri vstupe do rodičovskej role 

a s pravdepodobnosťou narodenia dieťaťa. Zároveň je pozornosť venovaná spojitosti 

vzdelanostnej úrovne a  postojových preferencií jedincov, na základe analýz hodnotových štúdií. 

 

1.2 Štruktúra práce 

Prácu tvoria kapitoly usporiadané do šiestich hlavných častí. V prvej časti sú predstavené použité 

zdroje a literatúra. Nasledujú teoretické poznatky opierajúce sa o publikácie domácich 

i zahraničných autorov. Podkapitoly tejto časti vysvetľujú jednotlivé teórie reprodukčného 

správania, a vzťahy medzi vzdelaním a reprodukciou. Na základe nich boli zhotovené v ďalšej 

kapitole hypotézy, ktoré sú v práci skúmané. 

Ďalšiu časťou je kapitola, ktorá oboznamuje s metodickými postupmi pri výpočtoch. 

Metodologická časť tak tvorí predkapitolu k jadru demografickej analýzy, ktorá je 
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obsiahnutá vlastnými výpočtami. Druhá časť tejto kapitoly s metódami je zameraná na postup pri 

tvorení logistickej regresie v programe SAS. 

Kapitola demografickej analýzy obsahuje grafické výstupy a zhodnotenie výsledkov 

v prepojení s teoretickými znalosťami. Jej podkapitoly opisujú charakteristiky ako 

reprodukčného správania, tak aj vzdelanosti a prepojenia medzi nimi. Téma reprodukcie 

a  vzdelania je poňatá z rôznych strán, preto výpočty obsahujú viaceré ukazovatele odrážajúce 

súvislosti. Celú demografickú analýzu sprevádzajú dva pohľady na vývoj, a to tranzverzálny 

a longitudiálny pohľad. Táto časť práce sa podrobnejšie zameriava na tranzverzálny vývoj 

plodnosti na Slovensku v období 1992-2014 a longitudiálny vývoj plodnosti podľa údajov 

z posledných troch rokov sčítania 1991, 2001, 2011.  

Predposledná časť práce je zameraná na hodnotovú, resp. postojovú analýzu v oblasti 

plodnosti, vzdelanosti a naplnenia plánov. Analýza je tvorená z údajov získaných z hodnotových 

štúdií European Values Studies (EVS) z roku 2008 a International Social Survey (ISSP) z roku 

2012. Pri analýze sú použité grafické výstupy a metóda logistickej regresie. 

V poslednej kapitole sa analytické časti spájajú v záverečnom zhodnotení, ktoré pojednáva 

výsledky celej riešenej problematiky. Záver obsahuje odpovede na stanovené hypotézy, hodnotí 

naplnenie cieľov práce a obsahuje diskusiu, ktorá by mohla viesť k otvoreniu ďalších otázok 

v tejto téme. 

 

1.3 Zdroje dát a literatúry 

Pre demografickú analýzu plodnosti podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania na Slovensku boli 

použité údaje z viacerých základných zdrojov. Hlavnými zdrojmi sú súbory Štatistického úradu 

Slovenskej republiky vytvorené na základe informácií zo sčítania obyvateľov, bytov a domov 

2011 a 2001 a sčítania ľudu, domov a bytov 1991. Údaje z nich boli využité pri analýze 

vzdelanostnej štruktúry, konečnej plodnosti žien a bezdetnosti. 

Druhým nemenej dôležitým zdrojom je zisťovanie  Štatistického úradu Slovenskej republiky, 

ktoré poskytuje informácie o narodenom dieťati, rodičoch a údajoch vzťahujúcich sa k pôrodu. 

V práci sa sústreďujeme na údaje o živonarodených deťoch podľa veku matky a jej najvyššieho 

dosiahnutého vzdelania. Tieto zosumarizované informácie sú vedené pod názvom “Hlásenie 

o  narodení  (Obyv. 2-12)”, a spracované boli  pracovníkmi Výskumného demografického centra 

(ďalej len VDC) a pracovníkmi Inštitútu informatiky a štatistiky (INFOSTAT). Predtým, ako nám 

boli údaje zo sčítaní a Hlásení o narodení poskytnuté, boli pretriedené a anonymizované. Tieto 

zdroje boli pre nás smerodajné pri rozdelení základných vzdelanostných skupín a pri konštruovaní 

jednotlivých analýz. Spolu s údajmi so sčítaní boli získané výhradne pre účely tejto práce, od 

pracovníkov VDC. 

Ďalším zdrojom demografickej analýzy boli údaje z portálu Human Fertility Database (HFD). 

Portál poskytuje kvalitné a jednoducho spracovateľné údaje o generačnej plodnosti. HFD je 

tvorený údajmi z oficiálnych štatistík a kladie dôraz na kontrolu a dokumentáciu údajov. 

Nakoľko spracúva údaje z mnohých krajín, je vhodný na zrovnávanie údajov v čase a krajinách 

pomocou jednotnej metodiky. V tejto práci boli získané údaje použité na vyjadrenie úhrnnej 

plodnosti, očistenej úhrnnej plodnosti, priemerného veku matky a úhrnnej plodnosti podľa 

poradia narodeného dieťaťa. Dostupné sú na stránke https://www.humanfertility.org . 

https://www.humanfertility.org/cgi-bin/main.php
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Zdrojmi, ktoré sú využívané v časti zameranej na postoje a hodnotové preferencie, sú 

hodnotové štúdiá European Values Study 2008  a International Social Survey Programme 2012. 

Výsledky spolu s metodikou štúdie sú dostupné na https://zacat.gesis.org/webview/. Údaje 

z oboch štúdií, ktoré sú v práci použité, sú zozbierané na území Slovenska, medzi obyvateľstvom 

starším ako 18 rokov. Obsahom štúdií sú ľudské postoje a hodnoty z oblasti rodiny, životného 

štýlu, politiky, náboženstva a práce. Vybrané otázky zamerané na reprodukčné preferencie, slúžia 

v práci ako mienkotvorný materiál  pre vytváranie hypotéz. Týmto zdrojom sa budeme viac 

zaoberať v kapitole na to určenej. 

Čo sa týka zdrojov využívaných najmä v teoretickej a metodickej časti, podklad tvoria 

publikácie autorov, ktorí sa v nich venovali podobnej problematike. Takmer celá analytická časť 

našej práce je postavená na zdrojoch, ktorých autormi sú českí a slovenskí autori Potančoková, 

Šprocha, Šídlo, Rabušic, Rychtaříková a ďalší. Metodológiu ale aj teoretické fakty sú prebrané 

z ich diel, napríklad „Zmena prokreatívneho správania slovenských žien po roku 1990 

v  transverzálnom a longitudinálnom pohľade“ (Potančoková, 2004), „Postoje, hodnoty 

a  demografické chování v  České a Slovenské republice v období transformace (1991–2008)“ 

(Rabušič, Chromková, 2012), „Bezdetnosť žien na Slovensku a v Česku vo výsledkoch sčítaní 

1991-2011 (a jej možný vývoj do budúcnosti)“ (Šprocha, Šťastná, Šídlo, 2015), „Kohortní 

plodnost Česka a Slovenska ve výsledcích sčítaní lidu 1991-2011“  (Šídlo, Šprocha, Kurkin, 

2015), „Transformace plodnosti Česka a Slovenska v 20. a na začátku 21. století v generační 

prespektive“ (Šídlo, Šprocha, 2015), „Transformácia plodnosti žien Slovenska v 20. a na začiatku 

21. storočia“ (Šprocha, Tišliar, 2016), „Fenomén bezdětnosti“ (Hašková, 2009), ale aj mnoho 

ďalších diel, ktoré sú spomenuté v zozname použitej literatúry. Hlavné zdroje, častokrát citované 

v  teoretickej časti, ktoré sú v práci mienkotvorné a napomáhajú k vytvoreniu pravdepodobných 

hypotéz, sú od autorov Sobotka, McDonald, Testa, Van De Kaa z publikácií ako „Gender Equity 

in Theories of Fertility“ (McDonald, 2000), „Re-Emerging Diversity: Rapid Fertility Changes in 

Central and Eastern Europe After the Collapse of the Communist Regimes“ (Sobotka, 2003), „On 

the positive correlation between education and fertility intentions in Europe: Individual- and 

country-level evidence“ (Testa, 2013), „Postmodern Fertility Preferences: From Changing 

Values Orientation to New Behavior“ (Van de Kaa, 2001). Je to však len zlomok autorov, 

o  ktorých poznatky  sa práca opiera. 

  

https://zacat.gesis.org/webview/
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2  Teoretické východiská 

2.1 Proces vzdelávania a reprodukcia 

Život takmer každého jedinca prechádza fázami, medzi ktoré v súčasnosti neodmysliteľne patrí 

ako fáza vzdelávania, tak aj zakladanie rodiny. Podľa Sobotku však „štúdium nebýva 

kombinované s  rodičovstvom a plánované zahájenie reprodukčnej kariéry počas štúdia je 

vzácne“ (Sobotka, 2004; Dribe, Stanfors, 2009). Účasť na vzdelávacom procese tak môže výrazne 

posúvať vekovú hranicu vstupu do rodičovstva. Príčinou je vnímaná nekompatibilita 

vzdelanostnej edukačnej a rodičovskej dráhy, ako aj normatívne očakávania spoločnosti týkajúce 

sa načasovania rodičovstva (Potančoková, 2009b). Vo väčšine prípadov sa teda v procese 

vzdelávania stretávame práve s bezdetnými jedincami. Ako potvrdzujú viacerí autori, 

„na  predlžovanie obdobia bezdetnosti totiž výrazne vplýva dĺžka štúdia, ktorá diferencuje 

načasovanie materského štartu u jednotlivých vzdelanostných skupín žien“ (Blossfeld, Huinink, 

1991; Skirbekk, 2004). Vzhľadom na dĺžku prípravy na kariérny život sa častejšie odkladá 

materstvo do vyššieho veku a vysokoškolsky vzdelané ženy tak  kvôli profesnej kariére musia 

čeliť možnému riziku kombinovania výchovy detí s budovaním kariéry. Aj podľa Kravdala je 

„norma bezdetnosti do doby ukončenia štúdia typická pre moderné a postmoderné spoločnosti 

s trhovou ekonomikou“ (Kravdal, 1994). Podľa Potočkovej ide v neposlednom rade 

o  nedostatočnú sociálnu pripravenosť na rodičovstvo v rámci rezidenčnej aj finančnej autonómie 

páru (Potančoková, 2009a). Hobcraft a Kiernan dodávajú, že “len málo žien sa v prostredí 

trhových ekonomík, v ktorých sú pre uplatnenie sa na trhu práce kľúčové investície do vzdelania 

a odborných zručností, stane matkami ešte v priebehu štúdia, pretože toto rozhodnutie môže mať 

dosah na životnú úroveň matky a jej dieťaťa” (Hobcraft, Kiernan, 1999). To vytvára predpoklad 

závislosti vstupu do rodičovskej role na výške vzdelania jedincov.  

Intenzita a načasovanie materstva sa u žien s rozličným dosiahnutým stupňom vzdelania dajú 

predpokladať z mnohých dôvodov. „Vzdelanie odráža mieru jedincom akumulovaného 

kultúrneho kapitálu“ (Bourdieu, 1986), a taktiež pozitívne vplýva  na sociálny status či získavanie 

financií. Podľa ekonomických teórií sa ženy s vyšším vzdelaním považujú za ekonomicky 

aktívnejšie a na základe možnosti vlastného príjmu ekonomicky nezávislejšie. To vytvára väčšie 

možnosti slobodnej voľby v oblasti materstva a kariéry. 

Avšak pri vplyve vzdelania nemôžeme zabúdať ani na prevrátenú kauzalitu. Autori de Vaus 

(2002), a neskôr aj Stange (2011), sa opierajú o fakt, že k väčšiemu počtu detí nevedie len nízke 

vzdelanie,  ale naopak skorý vstup do rodičovstva komplikuje dokončenie vzdelania. 

 Pri analýzach v oblasti vzdelania a reprodukcie sa autori stretávajú s problémom pri 

spracovávaní dát a ich interpretácii. Autor Sobotka tiež rieši rozpor v danej problematike. 

Napriek tomu, že vzdelanie je znak, ktorý je možné získavať a vyhodnocovať z rôznych šetrení, 

cenzov a  iných zdrojov, údaje nám neumožňujú zohľadniť rozdelenie žien, ktoré svoje vzdelanie 

ukončili až po demografickej udalosti (pôrode), poprípade pokračovali v zvyšovaní svojho 

vzdelania. Pri spracovávaní dát je obtiažne kontrolovať zmeny vo  vzdelaní behom reprodukčnej 

dráhy. Možným spôsobom spracovania je pristúpiť k uznaniu vysokého podielu matiek so 
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základným vzdelaním, ktoré mali prvé dieťa pred dvadsiatym rokom života, čo mohlo obmedziť 

ich možnosti vyššieho vzdelania (Sobotka, 2008). 

Stretávame sa teda s dvoma opačnými kauzalitami. Zvyšovanie vzdelania na jednej strane 

spôsobuje odkladanie materstva. Na strane druhej, materstvo môže prerušiť vzdelávaciu dráhu 

a  v  dôsledku problémov s  harmonizáciou rolí spôsobiť zmenu vzdelanostných ašpirácií. Tým 

pádom neplánované materstvo v nízkom veku často zapríčiňuje dosiahnutie nižšieho vzdelania. 

„Tento vplyv skorého materstva na vzdelanostnú dráhu žien a stupeň najvyššieho dokončeného 

vzdelania platí nielen v prípade materstva  ,,násťročných“ dievčat, ale aj u starších žien“ 

(McElroy, 1996; Philipov, 2003), a to najmä v prípade narodenia dieťaťa mimo manželský 

zväzok (Beutel, 2000; Philipov, 2003). 

Neskorší vstup do rodičovstva je ovplyvnený aj takzvaným career effect-om, ktorý je 

charakterizovaný preferenciami po dokončení vzdelania(Cygan-Rehm, Meader, 2012). 

Preferencie sú diferencované podľa výšky dosiahnutého vzdelania. Najmä vzdelanejšie ženy sa 

pred vstupom do materstva snažia zabezpečiť stabilnú pracovnú pozíciu, finančné zaistenie alebo 

dobré bývanie (Sobotka , 2008). Opačný catch-up effect charakterizuje vzdelanejších, ktorí 

vstupujú do rodičovstva rýchlejšie než menej vzdelaní, aby znížili vplyv svojho vyššieho veku 

pri ukončení štúdia. Autorky Lappegard a Ronsen (2005) zistili na nórskych dátach silnejší catch-

up effect, pri ktorom záleží  na oblasti vzdelania. Naopak Aldieri a Vinci (2013) zistili, že 

na celoeurópskych dátach je silnejší career effect. 

 

2.2 Vplyv vzdelania a trhu práce na časovanie rodičovstva 

Ako už bolo naznačené, úroveň dosiahnutého vzdelania má vplyv nielen na počet narodených 

detí, ale aj na odklad prvého pôrodu do vyššieho veku. Materstvo nie je odsúvané len o samotnú 

dĺžku štúdia, ale aj o ďalšie roky, počas ktorých sa vysokoškolsky vzdelané ženy po dokončení 

štúdia snažia nájsť prácu pre získanie praxe. Už samotná dĺžka štúdia skracuje vekový interval 

pre možnosť rodenia detí. Vyšší vek pri narodení prvého dieťaťa nesie zvýšené riziko nenarodenia 

ďalších detí. Podľa Rychtaříkovej (2004) plodnosť vo vyššom veku ženy je ohrozená rizikami 

v tehotenstve aj komplikáciami pri pôrode. Napriek tomu sa čím ďalej tým častejšie stretávame 

práve s pôrodmi vo vekovej kategórii nad 30 rokov (Rychtaříková, 2004). Plodnosť detí prvého 

poradia vo veku 30-40 rokov ženy tak môže byť relatívne vysoká, a to hlavne u vysokoškolsky 

vzdelaných žien, ktoré môžu vďaka realizácii materstva v neskoršom veku redukovať vyššie 

náklady stratených príležitostí (Gustafsson, 2001). 

Odsúvanie rodičovstva môže byť spôsobené rastúcou neistotou žien na trhu práce až do takej 

miery, že v konečnom dôsledku nie je realizované vôbec. Podľa McDonalda (2002, 2000a, 

2000b) „nárast bezdetnosti a redukcia plodnosti na veľmi nízku úroveň je spôsobená moderným 

kapitalizmom a jeho inštitucionálnym ukotvením. Poukazuje aj na to, že rast kompetitívnej 

povahy tržných ekonomík interferuje s plánmi na rodičovstvo a s rodinným životom. Zároveň 

vedie jedincov s averziou voči riziku k tomu, aby sa vyhýbali dlhodobým záväzkom, ako je 

rodičovstvo” (Hašková, 2009). McDonald nadväzuje na Becka (1992) a vyjadruje myšlienku, že 

„trh práce požaduje mobilitu bez ohľadu na osobné okolnosti“, teda skutočná trhová spoločnosť 

je spoločnosť bezdetná (McDonald, 2000a, 2000b). So založením rodiny sa u žien strácajú 

možnosti študovať a participovať na trhu práce rovnako ako u mužov, preto váhajú s rodením 



17 

 

detí, čo obmedzuje ich konečný počet, prípadne spôsobuje úplnú bezdetnosť žien. Výsledkom je 

teda rozpor medzi gendrovou rovnosťou vyspelých spoločností v orientácii na jedinca vzhľadom 

na vzdelávací systém, a gendrovou rovnosťou v sfére orientovanej na rodinu. „V spoločnosti má 

rodičovstvo výrazný dopad na participáciu žien na trhu práce a ich príjmy. Dá sa teda povedať, 

že reprodukcia spoločnosti sa odohráva na účet žien“ (Maříkova, Hašková, Křížková, Dudová, 

2005). 

Pre vzdelané ženy môže byť dôvodom na zvažovanie vstupu do rodičovstva aj prístup zo 

strany zamestnávateľa. Dôležitú rolu tu hrajú najmä politické systémy a normy, ktoré umožňujú 

zamestnávateľom rozhodovať o zachovaní miesta, či predĺžení materskej dovolenky. Preto sa 

v rámci krajín sveta miera zamestnanosti medzi  ženami vo veku 20 až 50 rokov, ktoré majú deti 

do šesť rokov líši. Ako uvádza Hašková, v súčasnej dobe na trhu práce v Európskej Únii je rozdiel 

medzi zamestnanosťou žien s deťmi do 6 rokov v Českej republike 39% a na Slovensku 34,5% 

najvyšší. V porovnaní s inými štátmi, napríklad s Dánskom 1,5 % alebo Belgickom 2%, je tento 

rozdiel naozaj vysoký (Hašková, 2009). Mnohé štúdie potvrdzujú, že ženy s vysokoškolským 

vzdelaním  v porovnaní s matkami, ktoré majú  nižšie vzdelanie,  pociťujú ohrozenie  v zaradení 

na trh práce, v dôsledku ich materstva. 

 

2.3 Teória hodnotových zmien 

Úroveň vzdelania úzko súvisí so zmenami hodnôt, ktoré sa môžu odzrkadliť na reprodukčnom 

správaní. Autori zdôrazňujú rôzne hodnotové orientácie a internalizované sociálne normy 

týkajúce sa načasovania rodičovstva (Liefbroer, Corijn, 1999), ktoré častokrát  v oblasti 

rodičovstva spôsobujú výrazné odlíšenie sa od všeobecného vzorca vzdelanostných skupín. 

Pojmom hodnôt sa z antropologického hľadiska zaoberal Kluckhohn. Hodnoty definoval  ako 

explicitné alebo implicitné koncepcie, ktoré sú význačné pre jedinca či skupinu a  ovplyvňujú 

výber možných druhov, prostriedkov a cieľov činností (Kavalíř, 2005). 

Podľa Brožíka (2000), „funkčnosť hodnotových orientácií je podmienkou rozvoja človeka, 

ktorý sa práve v hodnotovo-orientačnej činnosti stáva celkom určitým človekom, osobnosťou, 

individualitou, pretože od tejto činnosti nezávisí len jeho výber hodnôt, ale utvára sa v nej aj jeho 

„Ja“, ktoré samo seba týmto výberom potvrdzuje a rozvíja“ (Brožík, 2000, s. 125).  Sociológia 

nám ponúka pohľad na hodnoty ako prvky, ktoré sú zdieľané členmi danej spoločnosti, zastávajú 

spoločné princípy, základné orientácie a preferencie či kolektívnu vieru. V každej spoločnosti sa 

stanovenie cieľov deje na základe predstavy o žiaducich javoch a prejavuje sa v kolektívnych 

ideách (Boudon, 2004). Mnohé hodnoty sú ale vzájomne ťažko zlúčiteľné, preto sa vytvárajú 

hierarchie hodnôt (Paulička, 2002). 

Zmeny hodnôt ovplyvňujú reprodukčné správanie. Ich vplyv bol konceptovaný teóriou 

druhého demografického prechodu, ktorá vysvetľuje premenu reprodukčného správania od konca 

60. rokov 20. storočia rozšírením individualizmu. Vychádza z teórie Ingleharta (1990) 

o prechode. Doba tranzície je v tomto prípade charakterizovaná krízou tradičného náboženstva 

a autority, toleranciou k rôznorodosti, kvalitou života, gendrovou rovnoprávnosťou, krízou 

tradičných noriem, ale hlavne sebarealizáciou a osobnou autonómiou. To sa prejavuje na vyššom 

veku pri vstupe do manželstva a rodičovstva, ale aj pri nižšej miere sobášnosti a vyššej 

rozvodovosti (Lesthaeghe, 2010). 
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Tieto procesy sú prepojené so vzdelaním a jeho nárastom, pretože nárast vzdelania 

predchádza postmaterializmu a druhej demografickej tranzícii (Sobotka, 2008a). Aj keď nie je 

možné úplne porovnávať vzdelaných ľudí s postmaterialistami, hodnoty a chovanie postranzitné 

a postmateriálne sa obecne objavujú najčastejšie práve u nich. Podľa Bachracha (2001) sú 

postmoderné hodnoty  v konflikte s hodnotami rodinnými. Sobotka,(2008a) vysvetľuje nižší 

počet detí u vzdelanejších odkladaním rodičovstva, vyššou odolnosťou voči sociálnym normám 

a ťažko realizovateľnou kombináciou alternatívnych ciest a potrieb s reprodukčnou dráhou. Aj 

Van de Kaa (2001) podporuje túto teóriu a zároveň hovorí o tom, že postmaterialisti 

a  postmodernisti chcú o niečo viac detí, ale majú v skutočnosti menej detí, ako by chceli. Majú 

ich totiž v neskoršom veku a taktiež v živote vidia viac alternatívnych ciest (van de Kaa, 2001). 

Hodnotové premeny spôsobujú odolnosť voči sociálnym normám a ľudia hodnotovo liberálnejší 

a vzdelanejší tak majú stále menej detí na základe vonkajšieho tlaku okolia, nutnosti alebo 

povinnosti (Kravdal, Rindfuss, 2008). Posttranzitné správanie sa však môže odrážať aj u nižšie 

vzdelaných, najmä pri pôrodoch mimo manželstva, vysokej rozvodovosti a  nízkej sobášnosti. 

V tomto prípade však takéto skupiny obyvateľstva zvolili len sociálne prijateľný spôsob 

vyrovnania sa s ich socioekonomickým hendikepom (Chaloupková, 2007). 

Hodnotové zmeny nutne nemusia viesť k nižšiemu počtu detí, ale skôr k tomu, že namiesto 

rodičovstva sú naplňované iné potreby. Vo väčšine spoločností, hlavne v Európe sa však rodí 

menej detí ako v dobe pred druhou demografickou tranzíciou, a taktiež menej detí než stanovuje 

hranica reprodukcie, pretože je zložité skombinovať rodičovstvo a iné postmaterialistické potreby 

(Lesthaeghe, 2010). 

 

2.4 Teória racionálnej voľby  

Hlavným predstaviteľom teórie racionálnej voľby je Gary S. Becker. Táto teória predpokladá, že 

ľudia vo svojom jednaní zvažujú očakávané prínosy a straty, vyberajú z rôznych variant a svoje 

chovanie riadia tak, aby dosiahli žiadúceho stavu a minimalizovali riziká strát. Pokiaľ základným 

faktorom určujúcim reprodukčné správanie je práve dopyt po deťoch, je možné prirovnať 

problematiku plodnosti k teórii spotrebiteľského správania. Deti sú prirovnávané k určitému 

druhu “tovaru”, a rozhodovanie o tom, či a koľko detí bude jedinec mať, prebieha na základe 

zvažovania výnosov a nákladov, ktoré dieťa potenciálne prinesie. 

Teória racionálnej voľby definuje neustále vyhodnocovanie situácie, či sa príchod potomka 

vyplatí, kedy je najlepšie vstúpiť do rodičovstva a akú reprodukčnú stratégiu zvoliť z hľadiska 

kvantity a kvality detí  (Keng, Sheu, 2011). Podľa tejto teórie sa očakáva, že sa ženy s vyšším 

stupňom vzdelania v dôsledku vyšších investícií do ľudského kapitálu budú viac orientovať 

na kariéru a  viac zvažovať načasovanie rodičovstva. Vyššie vzdelanie teda môže byť spájané 

s nižším počtom detí (James, Skirbekk, Van Bavel, 2012). Na druhej strane z hľadiska vyššieho 

príjmu by ženy s vyšším stupňom vzdelania mohli mať naopak vyšší počet detí. Či preváži efekt 

vyšších nákladov príležitostí alebo efekt vyššieho príjmu, záleží hlavne na možnostiach 

skombinovania práce a rodičovstva. V  dôsledku toho sa najčastejšie hovorí o negatívnom efekte 

vzdelania na počet detí u žien a  pozitívnom efekte u mužov (Neels, De Wachter, 2010). 

Hakimova teória preferencií (Hakim, 2003) opisuje rôzne orientované ženy z pohľadu 

k rodine, sebarealizácii, rodičovstvu a možností týkajúcich sa zosúladenia týchto dráh. Ženy delí 
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do troch skupín, a to na ženy orientované profesijne, adaptívne ženy, ktoré chcú kombinovať 

sebarealizáciu v  rodičovstve ako aj v oblasti zamestnania, a ženy orientované na rodinu.    

V súčasnosti, kedy je možné vďaka zariadeniam s dennou starostlivosťou ponechať dieťa 

na istú dobu v takomto zariadení, je bežné tieto životné dráhy kombinovať. Vzhľadom na rolové 

vzory dvojpríjmových, resp. dvojkariérových rodín mladších generácií, sa väčšina žien snaží 

harmonizovať  rodinnú a profesijnú dráhu. Ženy orientované len na jednu z týchto volieb rolí sa 

dnes dostávajú do menšinovej skupiny. 

Teória racionálnej voľby je podmienená aj vplyvom ekonomických podmienok 

na reprodukčné stratégie. Ekonomická situácia však zasahuje do života ľudí predovšetkým 

nepriamo, a  to ovplyvňovaním zamestnanosti, spotrebiteľskej sebadôvery, cien bývania alebo 

výšky príjmu (Sobotka, Skirbekk, Philipov, 2011). Zamestnanie pre vzdelané ženy znamená 

najmä snahu o  ekonomickú nezávislosť. U vyššie vzdelaných žien predstavuje dieťa negatívny 

vplyv na  ekonomickú situáciu, zatiaľ čo u žien nižšieho vzdelania sa materstvo môže stať 

prostriedkom k  redukcii ekonomickej neistoty. Vstup do materstva môže byť často istejším 

zdrojom príjmu i  identity v porovnaní s nekvalifikovaným zamestnaním (Sobotka, Skirbekk, 

Philipov, 2011). „Pre  vzdelané ženy je zamestnanie obecne dôležitejšie - rýchlejšie sa do neho 

po materskej dovolenke vracajú a  viac sa bránia  myšlienke ho vôbec opustiť“ (Vos, 2009). 

Dribeh a Stanfors (2009) prezentujú názor, že ekonomická recesia pôsobí negatívne hlavne 

na plodnosť vzdelaných žien vo veku do 30 rokov. To by mohlo spôsobovať odkladanie 

materstva na vhodnejšiu dobu, ktorá však kvôli neprítomnosti zamestnania, partnera alebo 

zdravotným problémom nemusí prísť vôbec (Neels, Theunynck, Wood, 2013). 

Racionálna voľba je podporená najmä možnosťou využívania antikoncepčných metód. 

Nemalý podiel na nižšej reprodukcii vzdelanejších žien má aj fakt, že vyššie vzdelané ženy sú 

informovanejšie v oblasti antikoncepčných metód. Táto vedomosť im umožňuje eliminovať 

výskyt nežiadúceho tehotenstva, a tak odkladať tehotenstvo, poprípade si vybrať konečnú 

bezdetnosť. Používanie antikoncepcie a plánovanie detí sa objavilo už v 18. storočí vo Francúzku 

(Livi-Bacci, 2001), no postupom času sa rozvíjal rozdielny charakter používania. Počas prvej 

demografickej tranzície viedla k častejšiemu uzatváraniu manželstiev a využívaniu 

na dosiahnutie uspokojivého počtu potomkov. Počas druhej demografickej tranzície viedla 

k odsúvaniu vstupu do  rodičovstva a  vedomej voľbe nielen počtu potomkov, ale aj ich časovaniu 

(Lesthaeghe, 2010). Antikoncepcia sa šírila postupne a dodnes existujú rozdiely v jej dostupnosti 

a dostatočnej znalosti o užívaní. Tieto odlišnosti sa vyskytujú predovšetkým medzi vrstvami ľudí 

s rôznym stupňom vzdelania. 

 

2.5 Teória gendrovej rovnosti 

Autori, zaoberajúci sa reprodukčným správaním obyvateľstva, poukazujú na rozdielne 

preferencie pohlaví súvisiace s rodičovstvom. O to výraznejšie, pokiaľ ide o jedincov rôznych 

vzdelanostných skupín. Zatiaľ čo u žien je prepojenie vzdelania a reprodukčného správania 

vysoké, u  mužov nepozorujeme tak štatisticky významný vplyv, tvrdí Hašková (2006). Tento 

fakt si čiastočne môžeme vysvetliť princípmi gendrovej rovnosti. V dôsledku stúpajúceho 

vzdelania a zamestnanosti žien dochádza k rovnosti žien na úrovni spoločenskej, ktorá sama 

o sebe vedie k nízkej plodnosti. Podľa tvrdení Haškovej „bremeno“ zmien a rozhodnutí ohľadom 



20 

 

profesijného života padá väčšinou na ženy, muži nepociťujú silný konflikt medzi svojou 

zárobkovou činnosťou a prípadným založením rodiny.  U mužov nebola preukázaná ani 

štatisticky signifikantná závislosť konfliktu práce a rodiny na výške ich vzdelania (Hašková, 

2006).  

Vysoká závislosť medzi vzdelaním a konečnou plodnosťou u žien je dokázateľná špecificky 

u žien s vysokoškolským vzdelaním, ktoré realizujú dvojdetný model menej často ako ženy 

s nižším vzdelaním. Taktiež je u nich preukázaná vyššia bezdetnosť alebo preferencia jedného 

dieťaťa. 

Kľúčový vplyv gendrovej rovnosti potvrdzujú aj autori Myrskylä, Goldstein a Cheng (2013), 

ktorí v postranzitnej dobe označujú socioekonomický vývoj a mieru gendrovej rovnosti za dva 

najdôležitejšie vplyvy. Závislosť reprodukčnej realizácie a plánov je často vysvetľovaná teóriou 

nákladov stratených príležitostí (Becker, 1991), kde rozhoduje práve miera gendrovej rovnosti 

(Neels, De Wachter, 2010). Ženy starostlivosťou o dieťa strácajú nielen možnosť finančného 

zárobku, ale v neposlednom rade aj čas, ktorý by mohli venovať sebarealizácii, sebavzdelávaniu 

či kariérnemu rastu.  

Ako už bolo spomenuté, materstvo v minulosti mohlo predstavovať pre ženy predovšetkým 

prostriedok finančného zabezpečenia. Avšak v súčasnosti, kedy ženy dosahujú vysoké vzdelanie 

a zastávajú vysoké kariérne pozície, materstvo ako ekonomický zdroj stráca pre tieto ženy 

na hodnote. Už nie je potrebné na zaistenie statusového, sociálneho  či majetkového vzostupu. 

Taktiež v dnešných liberálne postavených spoločnostiach materstvo nie je ani výlučným zdrojom 

sexuálneho uspokojenia (Možný, 2006). Napriek tomu sa aj v súčasnosti veľmi často berie 

za  samozrejmosť práve matkina starostlivosť, a ženy si musia vyberať medzi dráhou kariéry 

a  materstva. Práve dĺžka doby strávenej starostlivosťou o dieťa ovplyvňuje stagnáciu kariérneho 

rozvoja. Z tohto hľadiska môžeme predpokladať, že ženy, ktoré študovali na vysokej škole, budú 

omnoho častejšie inklinovať k rodinám s menším počtom detí alebo k úplnej bezdetnosti. 

S nárastom celkovej vzdelanosti sa tento fakt stáva spoločnosťou častejšie akceptovaný 

a pochopený. Preto sa nepredpokladá zmena  v  uchyľovaní sa k menším rodinám. 

Gendrová rovnosť je silne prepojená s vyšším vzdelaním, rovnako ako ďalšie hodnoty 

prichádzajúce s hodnotovou revolúciou. Podľa Kravdala a Rindfussa (2008) sa vzdelanejšie páry 

môžu vďaka rovnejšej deľbe povinností častejšie rozhodnúť pre viac detí. „Gendrové postoje  sú 

vskutku jednou z ciest, ktorými vzdelanie ovplyvňuje plodnosť“ (Kravdal, Rindfuss, 2008). Pre 

mužov znamená gendrová rovnosť predovšetkým podieľanie sa na domácich prácach 

a starostlivosti o deti. Pre ženy rovnosť znamená väčšie možnosti v oblasti kariéry 

a vo voľnočasových aktivitách. Preto majú gendrovo rovnejší muži viac detí a rovnejšie ženy 

menej detí než príslušníci rovnakého pohlavia zastávajúci tradičné gendrové vzťahy (Kaufman, 

2000). Avdeev vo svojej práci predpokladá, že „pokiaľ dôjde k  rovnomernému rozdeleniu 

povinností medzi mužom a ženou aj v  sfére starostlivosti o domácnosť, plodnosť začne stúpať“ 

(Avdeev, 2011). 

Potrebné je preto rozlíšiť  tento rozdielny vplyv gendrovej rovnosti u mužov a  žien. Nakoľko 

sa vo väčšine prác venujú autori hlavne reprodukčnému chovaniu žien, porovnanie nie je 

dostatočné, pretože pri rozhodovaní o počte detí sú obaja rodičia dôležití (Jamieson, 2010). 
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„Obvykle pri  vyjednávaní zvíťazí ten, ktorý chce menej detí“ (Voas, 2003; Iacovou, Tavarez, 

2011). 

Podobný pohľad na túto tému prinášajú aj autori Miettinen, Basten, Rotkirsch (2011) a Torr, 

Short (2004), prostredníctvom teórie, že najviac detí majú gendrovo vyrovnané a naopak 

gendrovo tradičné domácnosti. Ostatné domácnosti niekde v medzikategórii majú detí menej. 

V týchto domácnostiach sa pravdepodobne ženy musia naplno venovať kariére aj deťom. 

Môžeme to považovať za indikátor toho, že práve v obdobiach hodnotových a demografických 

zmien sa rodí menej detí. Po týchto zmenách však ich počet znovu narastie. Zmeny teda majú 

nepriaznivý vplyv a negatívne pôsobia na  plodnosť na úrovni jednotlivých domácností, ale aj 

štátov. McDonald (2000) navrhuje pre lepšie kombinovanie rodičovských a nerodinných rolí 

zmenu inštitucionálnych rámcov, a  zároveň jej široké spoločenské akceptovanie. Týmto 

spôsobom by bolo umožnené kombinovať role, či už na  pracovnom trhu alebo v rámci 

voľnočasových aktivít. 

 

2.6 Bezdetnosť 

Reprodukčné chovanie, odkladanie materstva či iné preferencie ovplyvňované vzdelaním môžu 

častokrát  vyústiť aj do konečnej bezdetnosti. Tá podlieha viacerým vplyvom. Jedná sa o vplyvy 

priame, ktoré sú spájané s dĺžkou štúdia, a nepriame. Za tie môžeme považovať vzdelaním 

nadobudnuté odlišné hodnotové a normatívne preferencie. Taktiež sa menia možnosti uplatnenia 

na  trhu práce, výška príjmu, ale aj samotná socioekonomická životná úroveň.  Tieto nepriame 

vplyvy však podľa mnohých štúdií  vplývajú na bezdetnosť výraznejšie. Predlžovanie štúdia 

nemá v  skutočnosti výraznejší vplyv na vývoj samotnej bezdetnosti a dominantnými prvkami sú 

nepriame vplyvy dosiahnutého vzdelania (Beaujouan, 2016). Mnohí autori, napr. Blossfeld, 

Huinink (1991), Kravdal (1994), Baizán (2003) však prikladajú dôraz na ťažko skĺbiteľné 

vzdelanie s rodičovstvom. Je podľa nich nepopierateľné, že predlžovanie štúdia a  s  tým spojené 

odkladanie materstva môže potenciálne zvyšovať riziko bezdetnosti. V takomto prípade však 

nemusí ísť o definitívnu bezdetnosť jedincov. 

 Bezdetnosť sa dá definovať ako stav jedinca alebo páru, ktorý je neplodný a bezdetný až po 

súčasné obdobie. Definitívnu bezdetnosť meriame v generačnej skupine žien na konci 

reprodukčného obdobia. Podľa Haškovej (2009) väčšina mladých českých bezdetných mužov 

a žien si praje v  budúcnosti založiť rodinu, a to práve s  dvoma deťmi. Faktom ale zostáva, že 

individuálne preferencie detí sú slabým indikátorom konečného počtu detí. Preferencie 

o konečnom počte detí sa  totiž v priebehu života menia, a to ako u rodičov v závislosti 

na skúsenosti v rodičovstve, tak aj u  bezdetných,  u ktorých vekom dochádza spravidla 

k  redukcii počtu preferovaných i plánovaných detí. Takisto u týchto jedincov sa s pribúdajúcim 

vekom zväčšujú biologické bariéry a  skracuje sa doba, ktorú považujú za vhodnú k výchove detí 

(Hašková, 2009). 

Vzťah medzi vzdelaním a realizáciou reprodukčných zámerov sa dá vysvetliť jednoducho 

tým, že vysokoškolsky vzdelané  ženy  nepovažujú materstvo za prostriedok spoločenského rastu 

ani finančný zdroj. Taktiež sexuálny vzťah naberá skôr rekreačný ako prokreačný rozmer. 

Materstvo nahradzujú potešením z profesijného rastu, realizovania sa v zamestnaní alebo 

rozvíjaním svojich záľub (Možný, 2006). Ako už bolo uvádzané, podľa Sobotku (2008) sa 



22 

 

vzdelanejšie ženy  oveľa častejšie snažia dosiahnuť finančné zabezpečenie, stabilnú pozíciu, 

primerané bývanie a stabilitu na trhu práce, čo môže negatívne pôsobiť na realizáciu 

reprodukčných zámerov. Závislosť reprodukčných plánov a vzdelania je u žien väčšinou 

vysvetľovaná teóriou nákladov stratených príležitostí. Gendrové role  a deľba práce v rodine ešte 

aj v súčasnosti predurčujú práve ženu k  opusteniu pracovného trhu v prípade rodičovstva. 

Taktiež starostlivosť o deti a čas strávený v domácnosti vedie k stagnácii ako profesijného rastu 

tak aj mzdy. Preto mnohé ženy, ktoré môžu stratiť pri odchode z pracovného trhu viac, plánujú aj 

realizujú rodiny menšie (Hašková, 2009). Naopak „ženy s nižším kultúrnym kapitálom môžu 

materstvo chápať ako stratégiu, kedy najmä v mladom veku redukujú neistotu vo finančnej sfére 

aj životných dráhach - roliach” (Hechter, Kanazawa, 1997; Friedman, 1994). Sobotka v tejto téme 

považuje za dôležité aj normatívne faktory, a  to hlavne získanie určitej identity a statusu 

v miestnej spoločnosti. (Sobotka, 2011c). Ľudia s nižším vzdelaním považujú za príčinu zvýšenia 

miery bezdetnosti súčasnú socioekonomickú situáciu, a ľudia s vyšším vzdelaním uvádzajú skôr 

hodnotové zmeny (Hašková, 2009).  
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3  Výskumné hypotézy 

Hlavným cieľom práce je odpovedať na otázky týkajúce sa vplyvu vzdelanosti v koncepte nízkej 

reprodukcie. Podľa tvrdenia Jamesa Skirbekka a Vana Bavela, spojitosť medzi vzdelaním 

a  plodnosťou je vo svojej podstate univerzálna a  platná bez ohľadu na  kultúru, fázu 

demografickej tranzície, kontext či geografické umiestnenie (Skirbekk, Van Bavel, 2012). Ako aj 

mnohí ďalší autori predpokladajú, vysoká závislosť medzi vzdelaním a konečnou plodnosťou by 

mala byť špecificky dokázateľná práve u  žien s vysokoškolským vzdelaním, ktoré nerealizujú 

dvojdetný model tak často ako ženy s nižším vzdelaním. Pri tejto kategórii žien sa častejšie 

stretávame s  vyššou bezdetnosťou alebo preferenciou jedného dieťaťa. Pre potvrdenie týchto 

skutočností formujeme hlavnú výskumnú otázku: “Do akej miery ovplyvňuje vzdelanie ženy 

jej reprodukčné správanie?”, ktorú budeme overovať na dátach slovenskej populácie. 

Viacerí autori (napr. Blossfeld, Huinink, 1991; Kravdal, 1994; Baizán, 2003) potvrdzujú 

nejednoduché zlučovanie materstva so štúdiom, ktoré predurčuje matky k odkladaniu materstva. 

To môže potenciálne zvyšovať riziko bezdetnosti. Avšak nielen odkladanie materstva do vyššieho 

veku ale aj zmena hodnôt, kariéra alebo racionálna voľba môže viesť dokonca k absolútnej 

bezdetnosti. Podľa Sobotku (2008) sa vzdelanejšie ženy oveľa častejšie snažia  dosiahnuť 

finančné zabezpečenie, stabilnú pozíciu, primerané bývanie a stabilitu na trhu práce, čo môže 

negatívne pôsobiť na realizáciu reprodukčných zámerov. Odkladaním materstva na vhodnejšiu 

dobu sa žena dostáva do rizika, že kvôli neprítomnosti zamestnania, partnera alebo zdravotným 

problémom nemusí prísť vôbec (Neels, Theunynck, Wood, 2013). Na základe tohto predpokladu 

vytvárame hypotézy: 

Hypotéza H1: Ženy s najnižším dosiahnutým vzdelaním majú vyšší počet detí ako 

vysokoškolsky vzdelané ženy. 

Hypotéza H2: Ženy s najnižším dosiahnutým vzdelaním majú vyššiu pravdepodobnosť 

narodenia dieťaťa ako vysokoškolsky vzdelané ženy. 

Hypotéza H3: Ženy s vysokoškolským vzdelaním sa stávajú matkami vo vyššom veku 

ako ženy s nižším vzdelaním. 

Hypotéza H4: Študujúce ženy sú častejšie bezdetné ako ostatné ženy vo veku typickom 

pre štúdium.  

Hypotéza H5: Ženy s vysokoškolským vzdelaním ostávajú absolútne bezdetné častejšie 

ako ženy so základným vzdelaním.  

Individuálne preferencie mladých jedincov sú prvými indikátormi konečného počtu detí. 

Náklady stratených príležitostí sú v prípade vzdelanejších žien väčšie. Práve to môže so sebou 

prinášať prehodnocovanie reprodukčných stratégií a reprodukčných zámerov vo vzťahu 

k aktuálnej životnej situácii a viesť k preferovaniu nižšieho počtu detí. Nielen stratené príležitosti 

ale aj iné hodnotové a záujmové postoje predurčujú vzdelanejšie ženy k túžbe po menej deťoch. 

Na základe toho vytvárame hypotézu, ktorá znie: 

Hypotéza H6: Jedinci s nižším dosiahnutým vzdelaním preferujú a považujú za ideálny 

vyšší počet detí ako vysokoškolsky vzdelaní jedinci. 
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Podľa Rabušica reprodukčné chovanie podlieha zmenám v dôsledku hodnotových zmien 

a  súčasné generácie už nevidia naplnenie života len v rodičovstve (Rabušic, 2011). Van de Kaa 

(2001) taktiež prezentuje túto teóriu a zároveň hovorí, že postmaterialisti a postmodernisti chcú 

o niečo viac detí, ale majú v skutočnosti menej detí, ako by chceli. Majú ich totiž v neskoršom 

veku a taktiež v živote vidia viac alternatívnych ciest. Vychádzame teda z predpokladu, že 

hodnota dieťaťa z pohľadu osobného uspokojenia u ľudí s vyšším vzdelaním bude nižšia. Naopak 

ľudia s nižším vzdelaním, môžu pociťovať výraznejšiu potrebu naplnenia života práve 

rodičovstvom. 

Hypotéza H7: Rola rodiča je považovaná za jednoznačnejšiu cestu k naplneniu 

a  uspokojeniu v živote u ľudí s nižším vzdelaním. 

Hypotéza H8: Jedinci s vysokoškolským vzdelaním častejšie uprednostňujú kariéru 

pred rodinnou dráhou. 
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4  Metódy a štatistické ukazovatele 

4.1 Metodické postupy výpočtov plodnosti 

Pri snahe vyjadriť plodnosť tranzverzálnym spôsobom, je možné využiť viacero mier 

a ukazovateľov. Jeden z najpoužívanejších je vďaka jednoduchosti výpočtu úhrnná plodnosť 

(total fertility rate, TFR). Kalibová (2003) definuje úhrnnú plodnosť ako počet detí, ktoré by sa 

narodili jednej žene v reprodukčnom období, keby sa hodnoty mier plodnosti nemenili po dobu 

35 rokov (Kalibová, 2003, s. 28). Úhrnná plodnosť je tranzverzálny ukazovateľ, ktorý sa vypočíta 

ako súčet mier plodnosti žien, nachádzajúcich sa v reprodukčnom veku (Pavlík a kol., 1986). 

Vyjadríme ju pomocou vzorca (pre prehľadnosť budem používať anglické skratky ukazovateľa): 

𝑇𝐹𝑅 = ∑ 𝑓𝑥

𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑥𝑚𝑖𝑛

=  ∑
𝑁𝑥

𝑃𝑥

𝑥𝑚𝑎𝑥

𝑥𝑚𝑖𝑛

 

kde Px je stredný stav žien k 1.7. daného roku vo veku 𝑥 a Nx je počet živonarodených detí ženám 

vo veku 𝑥. Najnižší dokončený vek matky pri narodení dieťaťa označuje xmin,, a xmax  je naopak 

najvyšší dokončený vek matky narodení dieťaťa. Súčtom jednotlivých mier plodnosti dosiahneme 

hodnotu úhrnnej plodnosti, ktorá sa však často môže vychyľovať a nie je možné z nej posúdiť 

presnejší dlhodobý trend plodnosti.  

Podľa Sobotku v období výrazných zmien v časovaní plodnosti, prestáva úhrnná plodnosť  

vypovedať o dlhodobej úrovni reprodukcie (Sobotka, 2003, s. 78). Keďže úhrnná  plodnosť je 

momentálna úroveň plodnosti v jednotlivých generáciách, môže sa stať, že nevyjadrí ani približnú 

hodnotu konečnej plodnosti generácií v nej zastúpenej. Ak je teda zreteľný vplyv časovania 

plodnosti, je vhodné skonštruovať očistenú úhrnnú plodnosť. 

Očistená úhrnná plodnosť (tempo-adjusted Total Fertility Rate, adjTFR), ktorá vykresľuje 

efekt časovania plodnosti, je inak nazývaná aj metódou Bongaartsa a Feenyho. Úroveň celkovej 

očistenej úhrnnej plodnosti je rovná súčtu jednotlivých očistených plodností všetkých poradí. 

Potančoková potvrdzuje, že pokiaľ nejde o extrémne zmeny priemerného veku matiek pri 

narodení dieťaťa, dokáže ukazovateľ očistenej úhrnnej plodnosti eliminovať efekt časovania 

plodnosti (Potančoková, 2008, s. 7). Výpočet očistenej úhrnnej plodnosti definujeme ako : 

 

      𝑎𝑑𝑗 𝑇𝐹𝑅𝑖 =
𝑇𝐹𝑅𝑖(𝑡)

(1−𝑟𝑖(𝑡))
          (Potančoková, 2008, s. 6) 

kde TRFi   je úhrnná plodnosť i-teho poradia, ri(t) je zmena priemerného veku matky pri narodení 

dieťaťa i-teho poradia v roku t. Zmenu vypočítame vzorcom: 
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           (Potančoková, 2008, s. 6) 

kde MABi je priemerný vek matky pri narodení dieťaťa i-teho poradia a t je pozorovaný rok.  

Výpočet priemerného veku sa odvodzuje ako : 

MABi = 
∑ 𝑥  × 𝑓𝑥

𝑖𝑥𝑚𝑎𝑥
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Kde 𝑥 je stred vekového intervalu, a 𝑓𝑥
𝑖 je miera plodnosti i-teho poradia vo veku 𝑥. Miera 

plodnosti sa počíta podľa vzorca: 

     𝑓𝑥
𝑖 =

𝑁𝑥
𝑣

𝑃𝑥
          (Pavlík a kol, 1986) 

𝑁𝑥
𝑣 je počet živonarodených detí vo veku x, a 𝑃𝑥 je počet žien vo veku x k 1.7 daného roku. Všetky 

potrebné údaje sú dostupné z pramenných diel štatistického úradu Slovenskej republiky. 

Tento výpočet používame aj pri analýze priemerného veku žien pri narodení dieťaťa 

v jednotlivých vzdelanostných kategóriách. Pri analýze pre konkrétne vzdelanostné skupiny boli 

použité vopred upravené údaje od pracovníkov VDC. 

Pre dokonalejšie podchytenie problematiky plodnosti  a zobrazenie reprodukčných zmien je 

vhodné konštruovať aj špecifické miery plodnosti podľa poradia (parity) narodeného dieťaťa. 

„Štandardné špecifické plodnosti žien podľa poradia sú v podstate redukovanými mierami (miery 

2. kategórie), ktoré nezohľadňujú princíp exponovanosti. Vzťahujú totiž počet živonarodených 

v poradí i ku všetkým ženám vo veku 𝑥, a to bez ohľadu na to, či sa jedná o ženy vystavené riziku 

narodenia dieťaťa i-teho poradia. Princíp konštrukcie redukovaných mier plodnosti teda 

implicitne zahŕňa predpoklad, podľa ktorého je napr. aj žena s piatimi deťmi vystavená riziku 

narodenia dieťaťa 1. poradia (Potančoková, 2010). Zostrojujú sa tak, že živonarodené deti i-teho 

poradia  matkám vo veku 𝑥  vztiahneme len ku ženám vo veku 𝑥 v parite 𝑖 − 1. Vzťah vyjadríme 

ako:  

                                                       𝑚𝑥
𝑖 =

𝑁𝑥
ž,𝑖

𝑊𝑥
𝑖−1               , 𝑝𝑟𝑒 𝑖 = 1, … . ,5 + 𝑎𝑥 = 12, … . ,50. 

 

( Potančoková, 2010). 

Špecifické miery plodnosti 1. kategórie, takzvané intenzity plodnosti sú označené ako mi
x.  

Nx
ž,i  je počet živonarodených detí podľa veku matky pri narodení dieťaťa a poradia narodeného 

dieťaťa,  a Wi-1
x  vyjadruje relatívne rozloženie populácie žien podľa parity (váhy). 

 „Longitudinálna analýza je analýza udalostí, ktoré nastali v tej istej kohorte alebo generácii.“ 

(Jurčová, 2005). Najbežnejšie používaný ukazovateľ určujúci plodnosť v rámci longitudiálneho 

prístupu je konečná plodnosť. Jej nevýhodou je neaktuálnosť, nakoľko pre výpočet konečnej 

plodnosti je potrebné ukončenie reprodukčného obdobia pozorovanej generácie. To je možné 

vyriešiť výpočtom kumulatívnej plodnosti, ktorá sa definuje ako súčet plodnosti podľa veku 

do nami určeného veku ešte pred ukončením reprodukčného obdobia. Pre možnú chybovosť sa 

však kumulatívnou plodnosťou nebudem v práci zaoberať.   

Konečná plodnosť je vyjadrená ako suma konečných plodností jednotlivých poradí 

narodeného dieťaťa, a to pre každú generáciu žien vybranej vzdelanostnej skupiny (Zeman, 

2017). Vyjadruje priemerný počet narodených detí jednej žene narodenej v danej generácii 

za predpokladu nulovej úmrtnosti počas reprodukčného obdobia. Je definovaná vzorcom:  

𝐾𝑃𝐺
𝑉 = ∑ 𝐾𝑃𝐺

𝑉,𝑖

𝑖𝑚𝑎𝑥

𝑡=1

 

kde 𝐺 je generácia žien,  𝑉 označuje vzdelanostnú skupinu a  𝑖 definuje poradie narodeného 

dieťaťa. 
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Konečná plodnosť určitého poradia pre danú vzdelanostnú skupinu, je vyjadrená pomerom 

žien v generácii a vzdelanostnej skupiny, ktorým sa narodilo  𝑖 a viac detí k celkovému počtu žien 

v danej generácii a pozorovanej vzdelanostnej kategórie. Vyjadrujeme ju pomocou vzťahu:  

 

𝐾𝑃𝐺
𝑉,𝑖 =

∑ 𝑃𝐺
𝑉,𝑖+𝑖𝑚𝑎𝑥

𝑖

∑ 𝑃𝐺
𝑉  

kde ∑ 𝑃𝐺
𝑉   je celkový počet žien v kohorte  s prislúchajúcim vzdelaním, a  ∑ 𝑷𝑮

𝑽,𝒊+𝒊𝒎𝒂𝒙
𝒊   je počet 

žien narodených v roku pozorovanej kohorty s prislúchajúcim vzdelaním a s počtom detí 𝑖 a viac. 

Podiel žien v jednotlivých pozorovaných generáciách a  vzdelanostných skupinách s určitým 

počtom detí vyjadrujeme vzorcom:  

𝑃𝐺
𝑉,𝑖 =

∑ 𝑃𝐺
𝑉,𝑖

∑ 𝑃𝐺
𝑉  

kde ∑ 𝑃𝐺
𝑉,𝑖

 je počet žien v danom roku 𝐺 s počtom detí 𝑖 a určitým vzdelaním 𝑉, a  ∑ 𝑃𝐺
𝑉 je   

celkový počet pozorovaných žien v danom roku s určitým vzdelaním V. Pri analýze konečnej 

plodnosti, ako aj pri ostatných častiach demografickej analýzy sme používali štyri vzdelanostné 

kategórie, a to ZŠ a bez vzdelania, SŠ bez maturity, SŠ s maturitou a Vysokoškolské vzdelanie. 

Do týchto výpočtov boli zahrnuté ženy s už ukončenou reprodukciou, vo veku od 50 do 70 rokov. 

Pri skúmaní konečnej plodnosti podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania sme pracovali s už 

spomínanými zdrojmi zo sčítaní obyvateľstva. Konkrétne ide o Sčítanie ľudu domov a bytov 

1991   a Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001 a 2011. 

Pravdepodobnosť narodenia dieťaťa ďalšieho poradia je charakterizovaná ako šanca 

narodenia 𝑖 + 1 dieťaťa žene z danej generácie s počtom detí 𝑖, a zároveň vybranej vzdelanostnej 

kategórie. Pravdepodobnosť narodenia prvého dieťaťa je zhodná s hodnotou konečnej plodnosti 

prvého dieťaťa a teda 

𝑃𝑃𝑅𝐺
𝑉,0→1

 = 𝐾𝑃𝐺
𝑉,𝑖

 

Pravdepodobnosť narodenia dieťaťa ďalšieho poradia (parity progression ratios), je ďalší 

z často používaných ukazovateľov, využívaný pre bližšiu špecifikáciu konečnej plodnosti. Hovorí 

o pravdepodobnosti ženy z danej generácie porodiť dieťa určitého poradia. Pravdepodobnosť sa 

vypočíta podielom, do ktorého vstupuje konečná plodnosť žien určitej generácie a danej 

vzdelanostnej kategórie i-teho poradia v menovateli a konečná plodnosť rovnakej skupiny žien 

i+1-teho poradia narodeného dieťaťa v čitateli. Definované vzorcom:  

𝑃𝑃𝑅𝐺
𝑉,𝑖→𝑖+1 =

𝐾𝑃𝐺
𝑉,𝑖+1

𝐾𝑃𝐺
𝑉,𝑖

 

Tento postup aplikujeme na  výpočet pravdepodobnosti  každého ďalšieho narodenia dieťaťa, 

až po posledný interval. Za ten v tejto práci považujeme 4 + , avšak v práci pre prehľadnosť 

prezentujeme len pravdepodobnosti narodenia prvého až tretieho dieťaťa. Interval je určený po 

logickom zvážení, nakoľko bližšie špecifikovať pravdepodobnosti narodenia ďalšieho dieťaťa by 

boli neefektívne a zbytočné. Preto v práci pracujem s poradím narodení 𝑖 ∈< 1,4+>. Interval, 

ktorý ostáva otvorený,  počítame podľa takmer totožného vzorca: 
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𝑃𝑃𝑅𝐺
𝑉,𝑖+→(𝑖+1)+

=
𝐾𝑃𝐺

𝑉,(𝑖+1)+

𝐾𝑃𝐺
𝑉,𝑖+

 

Suma vypočítaného súčinu parciálnych pravdepodobností narodenia ďalšieho dieťaťa 

vyjadruje konečnú plodnosť žien. Tento vzťah je definovaný ako:  

 

𝐾𝑃𝐺
𝑉 = ∑ 𝐾𝑃𝐺

𝑉,𝑖5+
𝑖=1 = 𝐾𝑃𝐺

𝑉,1 + 𝐾𝑃𝐺
𝑉,2 + 𝐾𝑃𝐺

𝑉,3 + 𝐾𝑃𝐺
𝑉,4 + 

Metodiku  výpočtu pravdepodobnosti narodenia dieťaťa podľa dosiahnutého vzdelania 

preberáme od autora Zemana (2017), ktorú často vo svojich prácach využívajú aj iní autori, 

napríklad Šprocha a Ďurček. Z ich práce sme čerpali ideu o vhodnom rozpätí  pozorovaných 

generácií, ktoré v tejto práci zahŕňame do analýzy (Šprocha, Ďurček, 2018). 

 V  práci venujeme pozornosť aj priemernému veku ženy pri narodení dieťaťa určitého 

poradia podľa vzdelanostných kategórií. Údaje o populácii žien na Slovensku podľa vzdelania 

a veku pri narodení dieťaťa sme získali už spracované a očistené od pracovníkov Výskumného 

demografického centra. 

Pri demografickej analýze, ktorá vyjadruje vzťah medzi plodnosťou a vzdelaním žien, 

používame vekovo-špecifické miery plodnosti. Použitím tohto ukazovateľa sa vyhneme  možnej 

chybovosti, ktorá by nastala, ak by sme  pracovali so stredným stavom žien určitého dosiahnutého 

vzdelania a veku. Stredný stav žien nahradzujeme expanovanou populáciou. V tomto prípade ide 

o ženy rozdelené do vzdelanostných kategórií, čím sa odstráni možnosť, že do počítaného pomeru 

vstúpia ženy, ktoré nedosahujú určité vzdelanie. Tento postup preberáme od autorov Šprochu 

a Potančokovej (2010), ktorí uvádzajú aj nasledovné: „Redukované miery môžu predstavovať 

určitú aproximáciu diferenčnej intenzity plodnosti, ale len v období, keď nedochádza 

k výraznejším zmenám predmetnej štruktúry exponovanej populácie, pričom čisté miery 

zohľadňujú štrukturálne znaky exponovanej populácie“ (Šprocha, Potančoková, 2010). Čisté 

vekovo špecifické miery plodnosti  𝑓𝑥
𝐼.,𝑣1 žien v dokončenom veku 𝑥 so vzdelaním 𝑉1 v tomto 

prípade definujeme ako:  

𝑓𝑥
𝐼.,𝑣1 =

𝑁𝑥
𝑣1

𝑃𝑥,1.7.
ž,𝑣1

 

               ,pričom x∈< 15,49 > 𝑎 

kde 𝑁𝑥
𝑣1 je počet živonarodených detí ženám vo veku (𝑥) a vzdelaním (𝑉1),  a 𝑃𝑥

ž,𝑣1
je počet žien 

vo veku (𝑥) k 1.7. s vzdelaním (𝑉1). 

Autori však uvádzajú, že  konštrukcia čistých vekovo - špecifických mier je možná len  

z vhodného zdroja, ktorý je v našom prípade sčítanie obyvateľstva a údaje z triedených údajov 

o narodených deťoch. Pri údajoch zo sčítaní ostáva však fakt, ktorým je nesúlad rozhodujúceho 

okamihu sčítania a stredným stavom, ktorý sa datuje k 1.7. Na vyriešenie tohto problému však 

boli skonštruované váhy 𝑤𝑥
𝑣 a pomocou nich vytvorené aproximácia počtu žien v pozorovanom 

veku, s najvyšším dosiahnutým vzdelaním. Váha bola vytvorená z údajov zo sčítaní pre každý 

vek a vzdelanostnú skupinu žien. Tá bola následne násobená počtom žien daného veku 

v strednom stave. Pre váhy vzdelanostných skupín v danom veku platí, že súčet ich všetkých je 

rovný 1.  

𝑃𝑥,1.7.
ž,𝑣1 = 𝑃𝑥,1.7.

ž,  ×  𝑊𝑥
𝑣,1 , 
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Do tejto práce však boli použité už spracované a očistené údaje, ktoré boli prevzaté od Šprochu, 

ktorý tieto dáta používa aj vo výpočtoch svojich prác. 

V práci je ďalej analyzovaný podiel bezdetných žien podľa najvyššieho dosiahnutého 

vzdelania a veku.  

Konečnú bezdetnosť je možné vypočítať u žien s už ukončenou reprodukciou, teda v našom 

prípade u žien do 50 rokov, ako: 

𝐾𝐵𝐺
𝑉 =

𝑃𝐺
𝑉,𝑏𝑒𝑧

𝑃𝐺
𝑉  

Kde 𝑃𝐺
𝑉 sú všetky ženy vzdelanostnej skupiny V z generácie G, a 𝑃𝐺

𝑉,𝑏𝑒𝑧 sú všetky bezdetné ženy 

danej vzdelanostnej skupiny a generácie. Generačná analýza bezdetnosti sa opiera o dva zdroje 

údajov. Prvým sú výsledky zo sčítaní obyvateľov, ktoré využívame pri vyššie uvádzanom výpočte 

konečnej bezdetnosti žien. Okrem týchto údajov je možné analyzovať bezdetnosť aj 

prostredníctvom triedených prierezových dátach o narodených, ktoré sa zisťujú každoročne, 

v rámci štatistického zisťovania prirodzeného pohybu obyvateľstva. Na podnet z práce autora 

Šprochu (2018)  analyzujeme bezdetnosť aj prostredníctvom ukazovateľa singulate mean age at 

first birth (SMAFB), ktorý je prevzatý od autorov Bongaartsa a Blanca (2015). Ako názov hovorí, 

ide o výpočet priemerného veku matiek pri narodení dieťaťa, ale pomocou neho je možné odvodiť 

aj podiel bezdetných žien zo všetkých žien  pozorovaného veku. Konštruujeme ho z údajov zo 

sčítaní 1991, 2001, 2011. Priemerný vek žien určitého veku a vzdelania pri narodení prvého 

dieťaťa teda vyjadrujeme ako: 

 

                                      𝑆𝑀𝐴𝐹𝐵0,𝑡
𝑉,𝑥 𝑚𝑎𝑥 =

∑ 𝑝𝑥,𝑡
𝑉,𝑏𝑒𝑧−  𝑝𝑥 𝑚𝑎𝑥,𝑡

𝑉,𝑏𝑒𝑧  × 𝑥𝑚𝑎𝑥 
𝑥𝑚𝑎𝑥
0

1−𝑝𝑥 𝑚𝑎𝑥,𝑡
𝑉,𝑏𝑒𝑧                       

                                                                                                                         (Šprocha, 2018) 

 

xmax určuje maximálny vek žien, ktorý je v tomto prípade s ohľadom na reprodukčné obdobie 

ženy 50 rokov, 𝑝𝑥,𝑡
𝑉,𝑏𝑒𝑧

 sú bezdetné ženy s najvyšším dosiahnutým vzdelaním (𝑉) v pozorovanom 

veku (𝑥). 𝑝𝑥𝑚𝑎𝑥,𝑡

𝑉,𝑏𝑒𝑧
je podiel žien so vzdelaním  (V) vo veku xmax v roku (t), ktoré boli bezdetné.  

V práci je týmto spôsobom konštruovaný grafický výstup, ktorý znázorňuje priemerný počet 

rokov, ktoré prežije žena ako bezdetná do dovŕšenia 50. roku života podľa najvyššieho 

dosiahnutého vzdelania. Počet rokov bezdetnosti je teda odvodený od výsledku priemerného veku 

ženy v danej vzdelanostnej kategórii pri narodení prvého dieťaťa. Do toho veku žena ostáva 

bezdetná. 

Na záver objasňovania metodiky z demografickej analýzy dodávame, že v celej práci 

počítame výlučne s počtami živonarodených detí. Do analýz sú zahrnuté matky a momenty 

demografickej udalosti len v prípade, ak udalosť sprevádza narodenie živého dieťaťa, čo je 

definované v platnej vyhláške, ktorú berú v úvahu matričné a štatistické úrady.  

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie  rozdeľujeme podľa Hlásenia o narodení dieťaťa (Obyv 2-12) 

do štyroch vzdelanostných skupín. Nimi sú: základné  vzdelanie (ZŠ) a bez vzdelania, 

stredoškolské (SŠ) vzdelanie bez maturity, stredoškolské vzdelanie s maturitou a vysokoškolské 

(Vš) vzdelanie. 
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4.2 Metódy hodnotovej analýzy v programe SAS 9.4 

Postoje respondentov analyzujeme pomocou programu SAS 9.4. V prvom kroku si procedúrou 

PROC  FREQ nechávame vypísať početnosti jednopočetných a viacpočetných tabuliek. 

Sťahujeme ich k premennej vzdelanie. Zápis v programe potom vyzerá: 

 

 

 

 

 

Tabuľky obsahujú početnosti respondentov v rámci jednotlivých kategórií, do ktorých sú 

radení. Pre lepšiu prehľadnosť pri spracovávaní a interpretácii  si premenujeme a vytvárame nové 

premenné. Upravujeme vstupné údaje tak, aby ich program dokázal spracovať, a zároveň aby 

výstupy boli jasné a prehľadné. 

Kategória pohlavie je jednoznačná a respondentom sú priradené hodnoty s názvom „muz“ 

a   „zena“. Obdobným spôsobom riešime premennú odpoveď, kde priraďujeme ku kladnej 

odpovedi „ano“ a k zápornej odpovedi „nie“. Na toto premenovanie používame jednoduchú 

procedúru PROC  FORMAT a aplikujeme formát podľa toho, akú premennú formátujeme podľa 

akého formátu. 

 

 

 

 

 

Pre kategóriu vek volíme namiesto konkrétneho veku priradeného a respondenta štyri vekové 

kategórie. To v programe zapíšeme ako: 

 

 

 

 

 

 

Obdobným spôsobom si dokážeme kategorizovať všetky potrebné premenné. V ďalšom 

kroku si už pre konkrétne výsledky a interpretácie vypisujeme zmenené premenné. Najprv nám 

program vypíše tabuľky s jednou premennou, ktoré obsahujú Freqency, Percent, Cumulative 

Freqency a Cumulative Percent. Pre jednoduché zhodnotenie sa zaoberáme len stĺpcom Freqency 

a Percent. Frequency hovorí o počte respondentov, ktorí odpovedali v rámci jednej kategórie 

alebo odpovede. V stĺpci Percent, ako je zrejmé, sa nachádza hodnota hovoriaca o podielovom 

zastúpení respondentov z určitej kategórie. Po týchto základných opisných štatistikách si 

nechávam vypísať znovu všetky pozorované kategórie, ale podľa ďalšej premennej vzdelanie. 

V tabuľke ostanú vypísané absolútne aj relatívne hodnoty premennej, vzťahovanej k ďalšej 

premennej vzdelanie.  Zadávací kód vyzerá takto:  

proc freq data=EVS_fin; 

tables pohlavie obec vzdelanie vek odpoved;  

tables pohlavie*vzdelanie obec*vzdelanie vek*vzdelanie 

odpoved*vzdelanie;  

run; 

 

proc format; 

value odpoved 1="NIE" 2="ANO"; 

 

data EVS_fin; * odkiaľ; 

set EVS_fin; * kam; 

format odpoved odpoved.;  

run; 

 

data EVS_fin; 

set EVS_fin; 

if vek < 30 then vekovy_interval="18-29";  

if vek >=30 then vekovy_interval="30-44"; 

if vek >=45 then vekovy_interval="45-59"; 

if vek >= 60 then vekovy_interval="60+"; 

run; 
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Ako vidíme zo znenia zadávacieho kódu, pridávame si k vypísaným hodnotám aj CMH norow 

nocol. Cochran-Mantel-Haenszel Statistics  vyjadruje pomer šancí, resp. porovnáva pomer 

pravdepodobnosti. Tento štatistický test sa používa na kontrolu v príkazoch TABLE v procedúre 

FREQ. Sústredíme sa na výslednú hodnotu Prob, ktorá hodnotí, aká silná je závislosť medzi 

premennými. Pokiaľ je hodnota vyššia ako 0,05, považujeme pozorované premenné za nezávislé. 

Od toho sa odvíja  rozhodnutie o tom, ako s premennými ďalej pracovať a či to bude mať zmysel. 

Predtým, ako sa dostaneme k regresii, zoradíme si procedúrou PROC SORT celý súbor podľa 

premennej. V tomto prípade ide o premennú vzdelanie.  Binárnu regresiu zapisujeme kódom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keď chceme, aby výsledok regresie bol vypočítaný jednotlivo podľa vzdelania, použijeme 

zadávací kód v znení: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavnou úlohou pri konštrukcii regresie je zvoliť si vysvetľovanú a vysvetľujúcu premennú. 

Vysvetľujúca závislá premenná je v našich výpočtoch vždy odpoved. Vysvetľujúcimi 

premennými sú pohlavie, obec, vekovy_interval a vzdelanie.  

K vytvoreniu regresie používam procedúru PROC LOGISTIC, ktorá zapadá do modelov 

lineárnej logistickej regresie pre diskrétne dáta metódou maximálnej pravdepodobnosti. 

Vo výsledkoch nám procedúra vypíše 5 tabuliek, na ktoré sa zameriavame. Tabuľka Class Level 

Information hovorí o referenčnom type, podľa ktorej vyberáme referenčné premenné. Vyberáme 

tie kategórie, ktoré majú vo všetkých stĺpcoch Design variables hodnotu 0. Tabuľka Model Fit 

proc freq data=EVS_fin; 

tables pohlavie obec vzdelanie vekovy_interval odpoved;  

tables pohlavie*vzdelanie obec*vzdelanie  

vekovy_interval*vzdelanie odpoved*vzdelanie  / CMH norow 

nocol;  

tables pohlavie*odpoved obec*odpoved vzdelanie*odpoved 

vekovy_interval*odpoved  / CMH norow nocol ;  

run; 

 

proc logistic data=EVS_fin;  

class  pohlavie (ref="zena") obec (ref="3") vekovy_interval 

(ref="45-59") vzdelanie (ref="3") / param=ref; 

format odpoved odpoved.; 

model odpoved(event="NIE")= pohlavie obec vekovy_interval 

vzdelanie /expb risklimits; 

oddsratio pohlavie/diff=all; 

oddsratio vekovy_interval/diff=all; 

oddsratio vzdelanie/diff=all; 

run; 

 

proc logistic data=EVS_fin;  

class  pohlavie (ref="zena") obec (ref="3") vekovy_interval 

(ref="45-59")  / param=ref; 

format odpoved odpoved.; 

model odpoved(event="ANO")= pohlavie obec vekovy_interval 

vzdelanie /expb risklimits; 

oddsratio pohlavie/diff=all; 

oddsratio vekovy_interval/diff=all; 

oddsratio vzdelanie/diff=all; 

by vzdelanie;  

run; 
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Statistics, kde žiadaným javom je zníženie hodnôt medzi Intercept Onla a Intercept and 

Covariates. Vysvetľujúce premenné model mierne zlepšujú.  

 

Tabuľkou Testing Global Null Hypothesis: BETA=0 + Type 3 Analysis of Effects testujeme 

hypotézy. Hypotézy znejú:  

H0= beta sa rovná 0, potom sú parametre významné 

H0 = zvolené kategoriálne premenné nemajú vplyv na vybranú premennú  

H1 = zvolené kategoriálne premenné majú vplyv na vybranú premennú  

- Pr > ChiSq < 0,05 → zamietam H0 → premenná má vplyv na premennú   

- Pr > ChiSq >0 ,05  → nezamietam H0 → premenná nemá vplyv na premennú   

- Pr > ChiSq = 0.0001 → zamietam H0 (na 5% hladine významnosti) → parametre sú 

významné. 

 

Pracujeme hlavne s tabuľkou Analysis of Maximum Likelihood Estimates, ktorá udáva, aké 

premenné sú štatisticky významné. Pre príklad: So vzrastajúcim vekom najvyššie vzdelanej ženy 

šanca mať dieťa klesá, zatiaľ čo šanca nižšie vzdelanej ženy rastie. Bližší význam vysvetľujeme 

v konkrétnych výsledkoch.  
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5  Demografická analýza 

5.1 Vývoj vzdelanostnej štruktúry na Slovensku 

Ako Slovensko prechádzalo rôznymi politickými či ekonomickými systémami, menil sa aj postoj 

spoločnosti k potrebe nadobúdať určitú výšku či druh vzdelania. Po skončení 2. svetovej vojny 

viac ako 90 % obyvateľov Slovenska staršieho než 15 rokov dosahovalo základné vzdelanie. 

Jedinci bez vzdelania tvorili len 2 % z celkovej populácie. V roku 1948 sa vtedajšie Česko-

Slovensko de facto stalo socialistickým štátom, a na formovaní vzdelanostného systému sa 

výrazne podieľalo nastavenie hospodárstva. V 60. a 70. rokoch minulého storočia sa do popredia 

kládli najmä učňovské odbory a vznikali rôzne formy dodatočného zvyšovania vzdelania popri 

zamestnaní (Šprocha, 2010a). Industrializácia a rozvoj nových odvetví spôsobili určitú 

feminizáciu pôvodných odvetví, zatiaľ čo mužská pracovná sila bola presúvaná do fyzicky 

náročnejších sfér. To má úzky  súvis aj s nadobúdaním príslušného stupňa vzdelania (Kučera, 

1994). Muži tak častejšie študovali učňovské školy, pričom u žien sa v tom období stretávame 

s preferenciou úplného stredoškolského vzdelania s maturitou. Avšak stále to znamenalo pre obe 

pohlavia nízky podiel vysokoškolsky vzdelaných. Mobilizácia žien na pracovnom trhu bola 

spájaná s emancipáciou a snahou presadiť rovnosť pohlaví na trhu práce. Pod degradáciu 

vyššieho školského vzdelania sa však podpísala najmä platová novelizácia. Kalinová 

a Londáková vo svojej práci uvádzajú, že vyššie vzdelanie predstavovalo nevýhodu v platových 

podmienkach. „Vysokoškolsky vzdelaný človek sa svojou kumulovanou mzdou vyrovnal osobe 

so základným vzdelaním až vo veku 30- 34 rokov a stredoškolákovi dokonca až po 40. roku 

života“ (Šprocha, 2011; Kalinová, 1998; Londáková, 2005). Aj Džambazovič hovoriac o mzdovej 

novelizácii konštatuje vznik ekonomickej nevýhodnosti vyššieho vzdelania a kritickom oslabení 

vzťahu medzi reálnou kompetenciou a formálnym vzdelaním (Džambazovič, 2007). 

Vyrovnávanie platov medzi jednotlivými profesiami spôsoboval hlavne nárast miezd 

v priemyselných odvetviach a stavebníctve, pričom mzdy v zdravotníctve, školstve, peňažníctve 

a  obchode prudko klesali (Večerník, 1998). 

Negatívne smerovanie vysokoškolského vzdelávania, na ktoré sa už v 60. rokoch snažili 

poukázať viacerí vedeckí pracovníci ako napríklad Auerhan (1965) či Richta (1969) trvalo 

do konca 80. rokov. „Nedostatočná podpora vysokoškolského vzdelávania viedla k zvyšovaniu 

neuspokojeného dopytu uchádzačov o tento druh štúdia a celkovému zaostávaniu po 

kvantitatívnej i kvalitatívnej stránke“ (Hendrichová, 1996). Až zmeny v spoločnosti a politickom 

režime po roku 1989 znovu spôsobili nárast počtu vysokoškolských študentov. O tom hovorí 

výrazný nárast participácie oboch pohlaví vo vzdelávaní. 

Vývoj vzdelanostnej štruktúry Slovenska definujeme jednoduchými ukazovateľmi. Metodiku 

analýzy vzdelanostnej štruktúry preberáme spolu s niektorými grafickými výstupmi od autorky 

Viery Pilskej (Pilská, 2018), ktorá sa vo svojej práci venovala ako rozloženiu vzdelanostnej 

štruktúry na Slovensku tak aj jej vývojom v čase. Údaje získavam z databáz Štatistického úradu 

Slovenskej republiky. Pri modelovaní nižšie opísaných výstupov v rámci zachovania správnej 

metodiky pracujeme s obyvateľmi Slovenska od spodnej hranice reprodukčného veku.  
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V roku sčítania 1991 sa na Slovensku radilo do najnižšej vzdelanostnej kategórie, teda 

kategórie základného vzdelania 37,7 % obyvateľov (Tab. 1). Zo žien do tejto kategórie spadalo 

46,1% a z mužov niečo cez 31,1 %. Pri sčítaní 2001, teda o 10 rokov neskôr sa tento podiel 

výrazne znížil u mužov na 20,5 %, u žien na 32,3 %, a celkovo na 26,7 %. V poslednom roku 

2011 tvorilo obyvateľstvo 17,2 % ľudí so základným vzdelaním. U žien to bolo 21,3 %, a u mužov 

13,7 %. Medzi pozorovanými rokmi sa tak v priebehu 30 rokov znížil podiel ľudí so základným 

vzdelaním na viac než polovicu.  

Tab. 1: Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva, Slovensko, sčítania 1991, 2001, 2011, % 

Vzdelanostná kategória 1991 2001 2011 

 Spolu 

Základné  37,7 26,7 17,2 

Stredné bez maturity 28,2 29,4 28,7 

Stredné s maturitou 25,0 32,9 36,7 

Vysokoškolské 7,8 9,9 17,1 

Bez vzdelania alebo nezistené 1,3 1,1 0,3 

 Muži 

Základné  31,2 20,5 13,7 

Stredné bez maturity 36,8 37,4 35,0 

Stredné s maturitou 21,7 28,9 33,3 

Vysokoškolské 9,4 11,1 16,7 

Bez vzdelania alebo nezistené 0,9 2,1 1,3 

 Ženy 

Základné  46,1 32,3 21,3 

Stredné bez maturity 20,2 22,1 22,6 

Stredné s maturitou 26,6 35 36,2 

Vysokoškolské 6,2 8,7 17,6 

Bez vzdelania alebo nezistené 0,9 1,9 2,3 
Zdroj dát: ŠÚ SR, vlastné spracovanie 

Stredoškolské vzdelanie bez maturity dosiahlo podielovo vo všetkých pozorovaných rokoch 

viac mužov ako žien. Konkrétne v roku 1991 dosiahlo toto vzdelanie 36,8 % mužov a 20,2 % 

žien, čo je v celkovom zastúpení 28,2 % obyvateľov. V roku 2001 podiel stredoškolsky 

vzdelaných bez maturity mierne vzrástol. U žien o takmer 2 %, u mužov o pol percenta. 

V poslednom pozorovanom roku podielové hodnoty opäť mierne klesli na takmer pôvodných 

28,9 % pre celú populáciu a na 35,0 % u mužov. U žien sa podiel naopak zvýšil, a stredoškolsky 

vzdelané ženy bez maturity v roku 2011 predstavovali 22,6 % z celkovej populácie žien. 

Maturitu nadobudlo v roku 1991 celkom 21,7 % mužov a 26,6 % žien. V roku 2001 sa tento 

podiel zvýšil celkovo z 25% na 32,9%, u mužov zo spomínanej hodnoty na 28,9 % a u žien 

na 32,9   %. Rastúci trend pokračoval aj v roku 2011, kedy zo žien bolo stredoškolsky vzdelaných 

s maturitou 36,2 %, z mužov 33,3 % a v celkovej miere to bolo 36,7 % pozorovanej populácie. 

Terciárne vzdelanie dosiahlo v roku 1991 7,8 % pozorovaných. Zo žien tvorili vysokoškolsky 

vzdelané osoby 6,2% a z mužov 9,4%. V sčítaní 2001 sa podiel zvýšil u mužov o takmer 2 % , 

u žien o 2,5 %, a celkový podiel sa zvýšil z 7,8 % na 9,9 %. Medzi rokom 2001 a rokom 2011 

nastal najvýraznejší nárast podielu vysokoškolsky vzdelaných, kedy u mužov vzrástol podiel 
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z 11,1 % na   16,7 % a u žien z 8,7 % na 17,6 %. Terciárne vzdelanie tak vykázalo vyše 17,2 % 

obyvateľstva. 

Vývoj vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva teda charakterizuje znižovanie podielu jedincov 

s najnižším vzdelaním. Naopak, ženy aj muži v časovom slede častejšie dokončovali vyššie 

vzdelanie. Najvyšší vzrast pozorujeme v stupni vysokoškolského a stredoškolského vzdelania 

s maturitou. Napriek tomu, že ženy dosahujú základné alebo žiadne vzdelanie vo vyššej miere 

ako muži, v kategórii stredoškolského vzdelania bez maturity dominujú v každom pozorovanom 

roku muži. Ženy v porovnaní s mužmi, dokončujú vzdelanie s maturitou častejšie. 

Predpokladáme, že tento podiel je ovplyvnený najmä „mužskými“ prácami, ktoré muži 

vykonávajú s výučným listom, a tak nie sú motivovaní dokončiť vzdelanie s maturitou. Ženy, 

ktoré dokončia len základné vzdelanie, väčšinou patria medzi tie, ktoré sa v skoršom veku stanú 

matkami a vyšší stupeň vzdelania nedosiahnu. Percentuálny nárast o takmer trojnásobok 

v kategórii vysokoškolsky vzdelaných žien je vyšší ako u mužov, kde sa podiel vysokoškolsky 

vzdelaných medzi rokmi 1991 a 2011 zvýšil o dvojnásobok. Tento nárast môže byť známka toho, 

že v spoločnosti, kde sa zvyšuje podiel vysokoškolsky vzdelaných žien, budú ženy vďaka štúdiu 

častejšie odkladať alebo nerealizovať materstvo. 

Vzhľadom k tomu, že diplomová práca pojednáva o vzťahu vzdelania a reprodukcie, ktorý 

odvádzame od populácie žien, zameriavame sa bližšie na zastúpenie žien vo vzdelanostnej 

štruktúre. Analýza poskytuje dostatočný pohľad na vývoj v konkrétnych generáciách a zmeny 

medzi nimi. Generácie sú v analýze obsiahnuté v 5-ročných vekových kategóriách medzi vekom 

20-50 rokov. Toto vekové rozpätie sme uznali za vhodné v rámci dostupných dát, a možnosti 

ovplyvňovať vývoj reprodukcie v danom veku.  

Zastúpenie žien, ktoré dosiahli základné vzdelanie alebo ostali bez vzdelania, sa v čase medzi 

generáciami zmenilo pomerne výrazne (Graf 1). V roku 1991 si pripisovalo toto najvyššie 

dosiahnuté vzdelanie približne 10 % žien vo veku 20-24 rokov. Avšak s postupným zvyšovaním 

podielového zastúpenia starších žien vo veku 45-49 rokov ich bolo už štyrikrát viac ako 

v najmladšej pozorovanej skupine. Tieto ženy sa narodili v rokoch 1942-1946, teda v období 

druhej svetovej vojny. Ako uvádzam vyššie, po roku 1948, kedy sa tieto ženy blížili 

k vzdelávaciemu procesu, nastal režim, ktorý znevýhodňoval najvyššie vzdelanostné skupiny, 

a naopak podporoval jedincov s nižším vzdelaním. Preto je takmer 43 % zastúpenie žien so 

základným alebo žiadnym vzdelaním očakávaný jav. Pri výsledkoch zo sčítania obyvateľstva 

v roku 2001 je takisto zrejmé zvýšenie zastúpenia žien tejto vzdelanostnej kategórie medzi 

ženami rôznych vekových kategórií. Zo žien 20-24 ročných tvorili ženy dosahujúce základné 

vzdelanie okolo 10 %. Zastúpenie žien so základným vzdelaním o kategóriu starších bolo 

približne 8 %. Ženy z generácie 1952 až 1957, teda ženy 45-49 ročné mali v najnižšej 

vzdelanostnej kategórii zastúpenie 25 %. To pre danú vekovú kategóriu znamená pokles o 8 % 

od roku 1991. 

Sčítanie v roku 2011 vykazuje 10 % zastúpenie 20-24 ročných žien so základným alebo 

žiadnym vzdelaním. Ďalšími vekovými skupinami sa tento podiel znižuje a od štyridsiateho roku 

života sa znovu vracia na pôvodných 10 % u žien 45-49 ročných. 
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Graf 1: Vývoj vzdelanostnej štruktúry žien vo veku 20-50 rokov, Slovensko, sčítania 1991, 2001, 2011, %  

 

Zdroj dát: ŠÚ SR, SĽDB 1991, SODB 2001 a 2011, vlastné výpočty 

V roku 1991 tvorili ženy dosahujúce stredoškolské vzdelanie bez maturity spomedzi všetkých 

žien vo veku 20-24 okolo 33 %. Podiel sa pre staršie ženy v sledovanom období znižoval. 35-39 

ročné ženy s týmto vzdelaním dosiahli 25 %, a ženy narodené 1942-1946 menej ako 20 %. 

Zastúpenie žien dosahujúcich vek 20-24 rokov počas sčítania v roku 2001 nadobúdalo hodnoty 

takmer o 13 % nižšej ako v roku 1991. Ženy narodené v rokoch 1972 až 1976 dosahujúce 

stredoškolské vzdelanie bez maturity tvoria 30 % zo žien daných kohort. Ďalšie tri vekové 

kategórie sa podielovo takmer nelíšia. Až kategória žien z kohort 1952-1956 znižuje zastúpenie 

stredoškolsky vzdelaných žien bez maturity na hodnotu 26 %. Sčítanie 2011 podáva omnoho 

odlišnejšie výsledky, hlavne u nižších vekových kategórií. Stredoškolsky vzdelané ženy bez 

maturity z kohort 1987-1991 vykazujú len 10 %. Úmerným zvyšovaním v rámci vekových 

kategórií sa podiel zvyšuje, a zo všetkých 35-39 ročných žien dosahuje dané vzdelanie 30 %. Túto 

hodnotu si pripisujú aj ďalšie dve staršie vekové kategórie. 

S klesajúcim zastúpením rastúcim vekom sa stretávame pri sčítaní 1991 aj pri kategórii 

stredoškolsky vzdelaných s maturitou. Zo žien, ktoré v pozorovanom roku dosahovali 20-24 

rokov, nadobudlo toto vzdelanie 54 % žien. Menej ako 40 % podiel  zastúpili ženy s maturitou 

u žien vekovej kategórie 30-34 ročných. Absolútne najnižší podiel takto vzdelaných žien bol 

medzi 45-49 ročnými ženami. V roku 2001 dosahovalo stredoškolské vzdelanie s maturitou 67 % 

žien z kategórie 20-24 ročných, no zo žien medzi vekmi 25-29 rokov toto vzdelanie dosahovalo 

už len 46 %. Rovnaký podiel stredoškolsky vzdelaných s maturitou bol aj u žien vo veku 30-39 

rokov. Zo starších žien malo maturitu ešte menšie zastúpenie žien, konkrétne v kategórii 45-49 

ročných približne 38 %. V tomto prípade sa môžeme oprieť o vyššie spomínaných autorov, ktorí 
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hovoria o politickom režime preferujúcom robotnícke triedy a nižšie vzdelanie. Ženy v kohortách 

1952-1956, ktoré počas prvého sledovaného sčítania mali vek 45-49 rokov, boli častokrát 

motivované rodinnou politikou či rozdielnym systémom pracovného trhu k dráham 

nepodporujúcim štúdium. Posledné konané sčítanie zaznamenalo z kategórie 20-24 ročných žien 

61 % zmaturovaných žien. Medzi nimi a ženami 25-29 ročnými však existuje výrazný rozdiel. 

Z 25-29 ročných žien dosiahlo toto vzdelanie 41 %. Takmer zhodný podiel dosiahla aj kategória 

45-49 ročných.  

Podiel vysokoškolsky vzdelaných žien v roku 1991 bol u prvej pozorovanej vekovej kategórii 

20-24 rokov 5 % zo všetkých žien v danom veku. Nakoľko vysokoškolské vzdelanie dosahovali 

najčastejšie 25-26 roční študenti, je zrejmý nárast najmä u vyššej vekovej kategórie na 11,5 %. 

Tento podiel sa v dobe sčítania už výrazne nemení až po poslednú sledovanú skupinu žien, kde 

nadobúda hodnoty 10 %. Podobne stabilné zastúpenie vysokoškolsky vzdelaných majú medzi 

sebou kategórie žien od 25-50 rokov vo výsledkoch zo sčítania v roku 2001. To sa pohybuje 

medzi 14 % - 15  %. Naopak populácia žien 20-24 ročných mala medzi sebou len 6 % 

vysokoškolsky vzdelaných žien. Výsledky z roku 2011  hovoria o výraznejšom vzraste podielu 

vysokoškolsky vzdelaných žien, hlavne v kategórii 25-29 ročných. Čo hovorí o tom, že práve 38 

% žien narodených v rokoch 1982-  1987 dosiahlo najvyššie možné vzdelanie. U starších žien 

také vysoké zastúpenie nevidíme, no v porovnaní s predchádzajúcimi výsledkami sčítaní je 

skutočne vyššie. Ženy 30-34 ročné dosahujú najvyššie vzdelanie v podiele 30 %, a ženy 45-49 

ročné takmer 19 %.  
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5.2 Vývoj plodnosti na Slovensku 

Slovensko dlhé obdobie patrilo k európskym populáciám s vysokou plodnosťou. Vyššia konečná 

plodnosť slovenských žien sa zmenila  na tomto území až od neskoršie rodiacich generácií. Prvý 

prudký pokles nastal medzi generáciami v rokoch 1880–1884 a 1905–1909 z 4,5 dieťaťa 

na menej ako tri deti pripadajúce na jednu ženu. Následne bol pokles mierne brzdený, až došlo 

k obnoveniu plodnosti počas druhej svetovej vojny. Za tento jav mohla špecifická pronatalitná 

politika Slovenského štátu (Tišliar, 2013). 

Po roku 1950 sa dá vývoj plodnosti na Slovensku  rozdeliť do niekoľkých období, v ktorých 

sa striedal rast s poklesom úrovne plodnosti. Na začiatku 50. rokov nastalo obdobie intenzívneho 

poklesu úrovne úhrnnej plodnosti, ktoré bolo typické pre až do konca 60. rokov. Úhrnná plodnosť 

dosahovala hodnoty vyššie ako 3,5 dieťaťa na ženu v rokoch 1950–1953. Až do roku 1956 bola 

na úrovni 3,5 dieťaťa a pod hranicu troch detí na ženu klesla až v roku 1961. Úhrnná plodnosť 

naďalej klesala, a úroveň 2,5 dieťaťa na ženu dosiahla v roku 1967. V 70. rokoch sa úhrnná 

plodnosť začala zvyšovať v súvislosti s pronatalitnými opatreniami a zavedením propopulačnej 

politiky štátu. Medzi rokmi 1973–1976 sa dostala plodnosť znovu nad hodnotu 2,5 dieťaťa 

na ženu. V prvej polovici 80. rokov začala plodnosť stagnovať a mierne klesať, až kým sa 

v druhej polovici 80. rokov nezačal pokles plodnosti zvýrazňovať. Stále však ostávala úhrnná 

plodnosť na úrovni jednoduchej reprodukcie. Až v priebehu 90. rokov sa priemerný počet detí 

na jednu ženu znižoval tak radikálne, až začal dosahovať historické minimum (Šprocha, Majo, 

2016). 

Bezdetnosť u žien je pripisovaná častejšie starším kohortám. Vrchol bezdetnosti dosiahli 

kohorty až na konci 19. storočia a v prvých rokoch 20. storočia. Naopak najnižšiu bezdetnosť 

dosahovali ženy generácií z druhej polovice 40. a prvej polovice 50. storočia. Podľa Sobotku 

a Šprochu, u najmladších žien narodených v 70. rokoch miera bezdetnosti na Slovensku vzrastie 

na viac než 20%. (Sobotka, 2005; Šprocha, 2015). 

 

5.2.1 Tranzverzálny pohľad na vývoj plodnosti na Slovensku po roku 1992 

Úhrnnú plodnosť (TFR) na Slovensku  medzi rokmi 1992–1994 sprevádzal klesajúci trend (Graf. 

2). Hodnota 1,99 sa od roku 1992 rok po roku znižovala s nevýraznými nárastmi medzi rokmi 

2002– 2005, až po najnižšiu hodnotu 1,18 v roku 2006. Po tomto roku však začala úhrnná 

plodnosť opäť nepatrne rásť a v roku 2014 dosiahla úroveň 1,37 dieťaťa na jednu ženu. 

Celkový úpadok úhrnnej plodnosti je spôsobený úpadkom plodnosti vo všetkých vekových 

kategóriách, a zároveň aj úpadkom úhrnnej plodnosti narodenia dieťaťa každého poradia. Ako 

môžeme zreteľne vidieť na grafe (Graf 2), medzi rokmi 1992 a 2014 sa znížili miery plodnosti 

všetkých poradí.  
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Graf 2: Úhrnná plodnosť podľa poradia narodeného dieťaťa, Slovensko, 1992 – 2014 

 

Zdroj dát: HFD, výpočty autora 

Plodnosť prvého poradia začínajúca v roku 1992 na úrovni 0,86 klesla v priebehu roka 

na hodnotu 0,82 dieťaťa na ženu. Po tomto poklese nastal ešte výraznejší prepad pod hranicu 0,70, 

ktorý každým rokom klesal až po rok 2000, kedy na jednu ženu pripadalo 0,57 dieťaťa. Úhrnná 

plodnosť prvého poradia sa po roku 2000 ešte znížila, približne na 0,52 dieťaťa na ženu, a nad 

hranicu 0,60 dieťaťa na ženu sa dostala až po roku 2011. Do roku 2014 mierne stúpala. Vývoj 

plodnosti dieťaťa druhého poradia takmer kopíruje plodnosť prvého poradia, s rozdielom, že 

začína na úrovni 0,68 dieťaťa na ženu v roku 1992 a končí na hodnote 0,45 v roku 2014. 

Rovnako, ako pri plodnosti prvého poradia, medzi rokmi 2000 a 2009 je plodnosť dieťaťa 

druhého poradia najnižšia. Konkrétne sa pohybuje v okolí hodnoty 0,39 dieťaťa na jednu ženu. 

Plodnosť tretieho poradia sa počas sledovaných rokov pohybovala vo výrazne nižších hodnotách. 

Rok 1992, kedy bola plodnosť spomedzi sledovaných rokov najvyššia, sa pohybovala plodnosť 

dieťaťa tretieho poradia na úrovni 0,28 dieťaťa na ženu. Takmer kontinuálne klesala, 

a v poslednom sledovanom roku dosiahla úrovne 0,15 dieťaťa na ženu. 

Plodnosť podľa poradia narodeného dieťaťa rozdeľujeme pomocou vekovo špecifických mier 

plodnosti do jednotlivých vekových kategórii žien. Vyjadrujeme nimi podielové zastúpenie žien 

určitých vekových kategórií na plodnosti dieťaťa daného poradia v pozorovanom roku. V prvom 

pozorovanom roku (Graf 3) sa podieľali na plodnosti prvého dieťaťa najviac ženy vo veku 20-24 

rokov, ktoré tvorili bezmála 54 % zo všetkých žien, ktoré porodili svoje prvé dieťa v danom roku. 

Ženy vo veku 15- 19 rokov sa podieľali na plodnosti prvého poradia v zastúpení 26 %, ženy 

vo veku 24-29 rokov necelých 16 % a staršie ženy dohromady 3,5 %.  
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Graf 3: Zastúpenie žien na plodnosti prvého poradia podľa vekových kategórií, Slovensko, 1992-2014,% 

Zdroj dát: SODB 2001 a 2011, ŠÚ SR SĽDB 1991, Pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 1992–2014, 

výpočty autora 

Graf 3 signalizuje, že podiel 15-19 ročných žien na plodnosti dieťaťa prvého poradia sa 

znižoval až do roku 2014, kde nadobúda hodnotu 6,4 %. Taktiež ženy z vekovej kategórie sa 

na plodnosti tohto poradia podieľali v časovom slede stále menej a menej, a to z pôvodného 54 

% zastúpenia v roku 1992 na podiel 19 % v roku 2014. Naopak staršie ženy vo veku 24-29 rokov 

tvorili v poslednom sledovanom roku podiel 38 %. Zastúpenie 30-34 ročných žien sa z roka 

na rok zvyšovalo, až v roku 2014 dosahovalo 9 násobné zvýšenie. Až 7 % z počiatočných 0,003 

% dosiahli ženy vo veku 35-39. Komplexne sa dá teda zhodnotiť, že plodnosť prvého poradia sa 

presúvala do vyššieho veku. 

Veková štruktúra plodnosti druhého poradia sa menila podobným spôsobom (Graf 4). Ženy 

vo veku 15-19 rokov tvorili počas celého sledovaného obdobia len nebadateľný podiel zo 

všetkých účastníčok na plodnosti druhého poradia. Ženy o jednu vekovú kategóriu staršie taktiež 

znižovali svoje zastúpenie na plodnosti druhého poradia. Medzi rokmi 1991 a 2014 sa znížilo aj 

zastúpenie žien vo veku 24-29 rokov na plodnosti druhého poradia zo 43 % na necelých 28 %.  

Ženy 30-34 ročné strojnásobili svoj podiel na tejto plodnosti až na 43 %, a ženy starších vekových 

kategórii v poslednom sledovanom roku tvorili takmer 18 % zo všetkých žien, ktoré mali v roku 

2014 druhé dieťa. 
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Graf 4: Zastúpenie na plodnosti druhého poradia podľa vekových kategórií žien, Slovensko, 1992-2014, 

% 

Zdroj dát: SODB 2001 a 2011, ŠÚ SR SĽDB 1991, Pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 1992 – 2014, 

výpočty autora 

Na plodnosti tretieho poradia sa častejšie podieľali staršie vekové kategórie žien (Graf 5). 

Ženy do 24 rokov sa na začiatku sledovaného obdobia podieľali na plodnosti dieťaťa tretieho 

poradia v zastúpení 15 %, a v roku 2014 len 7 %. Podiel 24-29 ročných žien sa znížil zo 43 % 

na 17 %, a podiel 30-35 ročných žien sa zvýšil o 6 % na konečných 36 % v roku 2014. O približne 

20 % sa zvýšil podiel zastúpenia 35-39 ročných žien na plodnosti tretieho poradia, až na hodnotu 

31 %. Viac než7 % zo všetkých žien, ktoré mali v roku 2014 tretie dieťa tvorili 40-44 ročné ženy. 

Graf 5: Zastúpenie na plodnosti tretieho poradia podľa vekových kategórií žien, Slovensko, 1992-2014, 

% 

Zdroj dát: SODB 2001 a 2011, ŠÚ SR SĽDB 1991, Pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 1992–2014, 

výpočty autora 
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Ako bolo zobrazené na predchádzajúcich výstupoch, priemerný vek žien pri narodení dieťaťa 

sa na Slovensku pravidelne zvyšoval. Priemerný vek, ktorý dosahovali ženy pri narodení dieťaťa 

bol v roku 1992 len 25,1 roka. Potom vek kontinuálne stúpal až do roku 2014, kedy dosahoval 

29,1 roka. Vek žien pri narodení prvého dieťaťa vzrástol za sledované obdobie z 22,5 na 28,1 

roka. Zvýšenie o 4,6 roka nastalo aj pri druhom poradí, a to na konečných 30,1 rokov v roku 2014. 

Ženy pri narodení tretieho dieťaťa dosahovali priemerný vek 28,4 v roku 1992, a v roku 2014 už 

31,1 rokov. 

Graf 6: Priemerný vek žien pri narodení dieťaťa podľa poradia, Slovensko, 1992–2014 

Zdroj dát: Human Fertility Database, výpočty autora 

 

Ďalší ukazovateľ, ktorý pozorujem, je očistená úhrnná plodnosť (Graf 5). Tá sa od úhrnnej 

plodnosti líši podľa zmeny priemerného veku ženy pri narodení dieťaťa. Preto, ak sa medzi rokmi 

1992–2014 na Slovensku zvýšil priemerný vek o 4 roky, sú zmeny medzi úhrnnou a očistenou 

úhrnnou plodnosťou zrejmé. V období medzi rokmi 1994 až 1997 poklesla úhrnná plodnosť 

z 1,56 detí na ženu na 1,42. Očistená úhrnná plodnosť naopak stúpla z 1,79 na 1,82 na ženu. 

Priemerný vek matiek sa od tohto obdobia začal zvyšovať a teda zvyšoval sa aj rozdiel medzi 

úhrnnou a očistenou plodnosťou. Od roku 1997 po rok 2001 sa znížila očistená úhrnná plodnosť 

až na hodnotu 1,53. Úhrnná plodnosť taktiež klesla až na hodnotu 1,20 dieťaťa na ženu. V roku 

2002 vyskočila hodnota očistenej úhrnnej plodnosti na 1,6 a následne zase prudšie klesla. 

Na hodnotu takmer 1,6 sa opäť dostala v roku 2005, po čom však začala mierne klesať do roku 

2008. Znovu na úroveň 1,6 sa dostala v roku 2011, kedy začala klesať ešte výraznejšie. 

V poslednom pozorovanom roku ostala na hodnote 1,41 dieťaťa na ženu. Vývoj úhrnnej plodnosti 

nebol od roku 2001 tak kolísavý. Do roku 2007 sa pohybovala na úrovni 1,2. Od toho roku stúpala 

do konca sledovaného obdobia až po hodnotu 1,37 dieťaťa na ženu. Podobne kolísavý priebeh 

majú aj rozdiely medzi očistenou a neočistenou úhrnnou plodnosťou na Slovensku. Pokles 

úhrnnej plodnosti zo začiatku 90. rokov takmer kopíruje aj očistená úhrnná plodnosť, avšak 

s vyššou pripadajúcou hodnotou. Líši sa o rozdiel 0,37 až do roku 1994.  Najvyšší rozdiel 
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s hodnotou 0,42  pozorujeme v roku 1999. V roku 2014 sa rozdiel znížil až na úroveň 0,08. Toto 

znižovanie je možné odôvodniť ustáleným trendom stúpajúceho priemerného veku ženy pri 

narodení dieťaťa. Očistená úhrnná plodnosť do roku 2011 je zreteľne vyššia čo naznačuje, že 

na úrovni plodnosti pôsobil „tempo“ efekt, teda odkladanie plodnosti. Po roku 2011 je ale zrejmé, 

že znižovanie plodnosti nebolo spôsobené odkladom plodnosti žien, ale reálnym znížením 

plodnosti, preto sa zmenšil rozdiel medzi očistenou a úhrnnou plodnosťou. 

Graf 7: Úhrnná (TFR) a očistená úhrnná plodnosť (adjTFR) od zmien časovania, Slovensko, 1992-2014 

Zdroj dát: Human Fertility Database, výpočty autora 

 

5.2.2 Longitudiálny pohľad na vývoj plodnosti na Slovensku 

 

5.2.2.1 Konečná plodnosť žien podľa poradia 

„V porovnaní s bežným prístupom k analýze plodnosti na úrovni prierezových ukazovateľov (pre 

kalendárne roky), umožňuje longitudiálny (generačný) pohľad možnosť hodnotenia zmien 

v  reprodukčnom správaní v dlhodobom pohľade.“ (Potančoková, 2008). Najštandardnejším 

ukazovateľom longitudiálneho pohľadu na plodnosť je konečná plodnosť. „Konečná plodnosť 

predstavuje základný intenzitný indikátor plodnosti v generačnej perspektíve. V podstate však 

predstavuje priemerné číslo, v pozadí ktorého sa skrývajú viac či menej zložité vnútorné zmeny 

v  charaktere reprodukcie odzrkadľujúce sa v štruktúre žien podľa počtu narodených detí“ 

(Šprocha, Ďurček). V tejto práci je konečná plodnosť vyjadrená ako úhrn mier plodnosti do veku 

40 rokov žien. Tento vek bol zvolený na základe dostupnosti presných dát z Human Fertility 

Database. Napriek tomu, že za reprodukčný vek sa vo väčšine výpočtov iných autorov udáva 

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

TFR adjTFR



44 

 

obdobie od 15 do 50 rokov života ženy, nepredpokladáme výrazné rozdiely  medzi výsledkami 

HFD a inými výpočtami. V druhom rade vďaka korekcii veku je umožnené pozorovať dlhší 

časový úsek.  

Na Slovensku sa konečná plodnosť žien znižovala už od prvej sledovanej kohorty žien 

narodených v roku 1935. Tá dosahovala priemerne 2,68 dieťaťa na ženu. Bez výraznejšej zmeny 

sa konečná plodnosť znižovala až po poslednú sledovanú generáciu 1975.  Posledné pozorované 

kohorty dosahujú hodnotu konečnej plodnosti len 1,71 dieťaťa na ženu. Celkový pokles takmer 

o úroveň jedného dieťaťa je vytváraný pravidelným znižovaním hodnôt od starších generácií po 

mladšie.  

Graf 8: Konečná plodnosť žien podľa poradia narodeného dieťaťa, Slovensko, generácie 1935-1975 

Zdroj dát: Human Fertility Database, výpočty autora 

Plodnosť prvého poradia začína u žien z kohorty 1935 na úrovni 0,90 dieťaťa na ženu. Až po 

kohorty 1967 a mladšie sa plodnosť prvého poradia takmer nezmenila a kolíše len o hodnote 0,01. 

Na jednu ženu najmladšej pozorovanej generácie pripadá 0,87 dieťaťa. Vývoj plodnosti prvého 

poradia je teda u všetkých pozorovaných kohort takmer nemenný. Podobná situácia nastala aj pri 

konečnej plodnosti druhého poradia. Ženy narodené v roku 1935 až 1956 dosahovali hodnôt 

približne 0,8 dieťaťa na ženu. Až generácie mladších žien zmenili stagnujúcu krivku a ich 

plodnosť druhého poradia začala klesať až na 0,60 v generácii 1974. U tejto generácie teda 

pozorujeme najvýraznejší rozdiel medzi plodnosťou prvého a druhého poradia. Plodnosť tretieho 

poradia naberá už od najstarších generácií výraznejšie klesajúci trend. Z 0,48 dieťaťa  na ženu 

v generácii 1935 klesla konečná plodnosť tretieho poradia až na 0,15 u žien narodených 

v posledných dvoch generáciách 1975 a 1976. Práve tento radikálnejší pokles v plodnosti tretieho 

poradia sa najvýraznejšie podpísal na celkovom poklese konečnej plodnosti. 

Spolu s meniacou sa konečnou plodnosťou sa mení aj pravdepodobnosť narodenia dieťaťa. 

Na Slovensku (Graf 9) sa pravdepodobnosť z celkového hľadiska držala vysoko a to nielen 

u pravdepodobnosti zväčšenia rodiny prvého ale aj druhého poradia. Ženy narodené v rokoch 

1935 -1967 mali pravdepodobnosť  zväčšenia rodiny prvého poradia takmer stále okolo 0,90. 

U žien z mladších generácií sa táto pravdepodobnosť postupne znižovala a ženy narodené v roku 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

P
o

če
t 

d
et

í n
a

1
 ž

en
u

Rok
Konečná plodnosť 1. poradie 2.poradie 3.poradie



45 

 

1975 mali pravdepodobnosť zväčšenia rodiny prvého poradia 0,83. Pravdepodobnosť druhého 

poradia  dosahovala hodnoty okolo 0,90 až po generáciu žien narodených v roku 1949. 

U mladších žien pravdepodobnosť postupne klesala, a ženy narodené v roku 1975 mali 

pravdepodobnosť zväčšenia rodiny druhého poradia len 0,67.   

Zväčšenie prvého a druhého poradia, ktoré sa u pozorovaných generácií držalo na vysokej 

úrovni pravdepodobnosti svedčí o preferovaní dvojdetného modelu. Pravdepodobnosť zväčšenia 

rodiny tretieho poradia sa pohybuje v úplne inom rozmedzí. Ženy najstarších generácií mali 

pravdepodobnosť narodenia dieťaťa 0,54 a ženy z najmladších kohort len okolo 0,35. 

Graf 9: Pravdepodobnosť narodenia dieťaťa, Slovensko, generácie 1935-1937 

 

Zdroj dát: Human Fertility Database, ŠÚ SR; výpočty autora 

Z vyššie uvedeného by sa plodnosť na Slovensku dala zjednodušene definovať tromi 

základnými bodmi. V prvom rade ide o znižujúcu sa plodnosť z longitudiálneho i tranzvelzálneho 

pohľadu. Za druhý hlavný faktor sa dá označiť zvyšujúci sa priemerný vek matiek pri narodení 

dieťaťa a presúvanie plodnosti detí prvého a druhého poradia do vyššieho veku. Tretím faktorom 

je v súvislosti so znižujúcou sa úhrnnou aj konečnou plodnosťou, znižovanie pravdepodobnosti 

narodenia dieťaťa. 

 

5.3 Vzdelanie ako diferenčný faktor plodnosti 

Základné porovnanie plodnosti medzi jednotlivými vzdelanostnými skupinami dokáže vyjadriť 

ukazovateľ konečnej plodnosti podľa vzdelania. Tá je konštruovaná na základe údajov zo sčítaní 

obyvateľstva. V grafe (Graf 10) porovnávame tieto tri prierezové roky. V roku 1991 pripadalo 

na ženu bez vzdelania a so základným vzdelaním 2,71 dieťaťa. O 10 rokov neskôr, v roku 2001 

sa táto hodnota dokonca zvýšila na takmer 2,8 dieťaťa na jednu ženu totožného vzdelania. V roku 

posledného sčítania 2011 však už ženy dosahovali nižšiu hodnotu 2,65 dieťaťa na ženu 

základného vzdelania a bez vzdelania. 
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Na stredoškolsky vzdelanú ženu bez maturity v roku 1991 pripadalo v priemere 2,27 dieťaťa, 

a v roku 2001 viac než 2,46 dieťaťa. Aj v tejto vzdelanostnej kategórii pozorujeme pokles v roku 

2011, kedy sa hodnota mierne znížila na 2,40. 

V konečnej plodnosti stredoškolsky vzdelaných žien s maturitou pozorujeme najmenšie 

rozdiely medzi prierezovými rokmi. V roku 1991 pripadalo na takto vzdelanú ženu 1,92 dieťaťa 

a o 10 rokov neskôr sa hodnota zvýšila na 2,08 dieťaťa. V roku 2011 pripadalo v priemere 2,05 

dieťaťa na ženu s dokončenou maturitou.  

Najnižší priemerný počet detí spadá na vysokoškolsky vzdelané ženy. V roku 1991 to bolo 

presne 1,65  a v roku 2001 1,77 dieťaťa na ženu s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním. 

Hodnota 1,77 ostala nezmenená aj v roku 2011.  

Rozdiel v roku 1991, medzi plodnosťou vysokoškolsky vzdelaných žien a žien so základným 

alebo žiadnym vzdelaním bol viac než jedno dieťa na ženu. Do roku 2011 sa znížil na 0,88 

dieťaťa. Môže za to nárast priemerného počtu detí na vysokoškolsky vzdelanú ženu, a naopak 

pokles priemerného počtu detí na ženu so základným alebo žiadnym vzdelaním.  

Graf 10: Konečná plodnosť 50-70 ročných žien podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania, Slovensko, 

sčítania 1991, 2001, 2011 

Zdroj dát: ŠÚ SR, SODB 2001 a 2011, SĽDB 1991, výpočty autora 

 

Skonštruované grafy konečnej plodnosti (Graf 11a, 11b, 11c) jednotlivých generácií ponúkajú 

pohľad na vývoj plodnosti podľa najvyššieho vzdelania v  čase. Údaje zo sčítania 1991 (Graf 11a) 

opisujú vývoj konečnej plodnosti žien, narodených v generáciách 1921 až 1941. Ženy so 

základným vzdelaním alebo bez vzdelania takmer zo všetkých pozorovaných generácií dosahujú 

priemerný počet detí na ženu pohybujúci sa okolo hodnoty 2,70. Spočiatku nižší počet detí 

na jednu ženu so základným vzdelaním sa dostáva na hranici 2,70 dieťa u generácie 1923. Tento 

počet detí sa mierne zvyšuje a najvyšší počet detí na ženu totožného vzdelania 2,76 pripadá 

na ženy narodené v generáciách 1931 a 1938. Priemerné počty detí na ženu najnižšej 

vzdelanostnej kategórie sa však výrazne nemenia u žiadnej z pozorovaných generácií. 
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O čosi dynamickejší priebeh má v sledovaných generáciách kategória stredoškolsky 

vzdelaných žien bez maturity. Kým takto vzdelané ženy z generácie 1921 majú v priemere 2,1 

dieťaťa, konečná plodnosť o 10 rokov mladších žien už dosahuje hodnoty približne o 0,1 vyššie. 

Z pozorovaných generácií stredoškolsky vzdelaných žien bez maturity dosahujú najvyššiu 

konečnú plodnosť generácie narodené v roku 1938, a to presne 2,39 dieťaťa na jednu ženu. 

Ženy, ktoré dosiahli najvyššie vzdelanie stredoškolské s maturitou, mali v generácii 1921 len 

1,95 dieťaťa na ženu. Vývoj u mladších generácií bol premenlivejší. Medzi kohortami 1924 až 

1930 nastali dva výraznejšie poklesy konečnej plodnosti, a to konkrétne u generácií 1926 a 1928. 

Tým pripadalo približne 1,8 dieťaťa na ženu s dosiahnutou maturitou. Na rovnako vzdelané ženy 

narodené v roku 1930 pripadala konečná plodnosť 1,93. Najvyšší počet detí však dosiahla kohorta 

1939, v ktorej sa jednej žene daného vzdelania narodilo v priemere 2,01 detí. Hodnota okolo 

dvoch detí na stredoškolsky vzdelanú ženu s maturitou prislúchala aj kohortám 1940 a 1941. 

Najvýraznejšie zmeny medzi konečnou plodnosťou žien z najstarších pozorovaných generácií 

sú spozorovateľné práve v kategórii vysokoškolsky vzdelaných. Vysokoškolsky vzdelané ženy 

narodené v roku 1922 mali v priemere 1,84 detí. O dva roky mladšie ženy však mali v priemere 

už len 1,51 detí. Takto rýchlo striedajúce sa klesanie a stúpanie priemerného počtu detí 

pozorujeme medzi  všetkými vysokoškolsky vzdelanými kohortami 1921-1941. Predpokladám, 

že výrazné zmeny sú dôsledkom nízkeho počtu vysokoškolsky vzdelaných žien, a preto sa pri 

nižšom celkovom počte žien zmeny odrážajú omnoho výraznejšie.  

Graf 11a: Konečná plodnosť podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania, Slovensko, generácie 1921-

1941  

 

Zdroj dát: ŠÚ SR , SĽDB 1991, výpočty autora 

 

Z prierezového roku sčítania 2001 (Graf 11b) pozorujeme vývoj konečnej plodnosti medzi 

generáciami 1931 až 1941. Podľa údajov z tohto sčítania pripadá základne vzdelaným 

a nevzdelaným ženám narodeným v roku 1931 hodnota 2,86 dieťaťa na ženu. U žien z mladšej 

generácie sledujeme mierny pokles. Ten je vystriedaný nárastom u generácií žien narodených 

v roku 1934. Následný pokles je zas striedaný nárastom priemerného počtu detí u mladších žien. 
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Generáciám žien s najnižším dosiahnutým vzdelaním narodených po roku 1941 sa priemerný 

počet detí na ženu znižuje a pohybuje sa u všetkých kohort okolo hodnoty 2,8. Najmladšie 

pozorované generácie žien dosahujú priemerný počet detí na jednu takto vzdelanú ženu 2,71.   

Naopak, ženy stredoškolsky vzdelané bez maturity z generácií 1931-1951 svoju konečnú 

plodnosť zvýšili. Počiatočný priemerný počet 2,34 dieťaťa na ženu u generácie 1931 sa od 

generácie po generáciu zvyšoval až po rok 1938 na 2,49 dieťaťa. Najvyšší priemerný počet 

dosahovali ženy tohto vzdelania, ktoré sa narodili v roku 1944, a to konkrétne 2,51 dieťaťa 

na ženu. U mladších stredoškolsky vzdelaných žien bez maturity pozorujeme mierny pokles 

konečnej plodnosti až po najmladšie generácie, ktorých priemerný počet detí dosahuje hodnotu 

2,42. 

Vývoj konečnej plodnosti u stredoškolsky vzdelaných žien s maturitou sa medzi 

pozorovanými generáciami menil veľmi nevýrazne. Všetky sledované generácie dosahovali 

konečnú plodnosť približne 2,08 dieťaťa na ženu. Najvyšší priemerný počet detí v tejto 

vzdelanostnej skupine dosiahli ženy generácíí 1937 a 1946, ktoré mali v priemere 2,11 dieťaťa 

na jednu ženu. Naopak najnižší priemerný počet detí, presne 2,04, mali stredoškolsky vzdelané 

ženy s maturitou v generáciách 1932 a 1933. 

Konečná plodnosť vysokoškolsky vzdelaných žien vo výsledkoch zo sčítania 2001 už 

neodráža tak dramatické výkyvy ako v predchádzajúcom sčítaní. V podstate u všetkých generácií 

sa priemerný počet detí na jednu vysokoškolsky vzdelanú ženu nachádza medzi hodnotami 1,74 

a 1,81. 

Graf 11b: Konečná plodnosť podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania, Slovensko, generácie 1931-

1951 

Zdroj dát: ŠÚ SR, SODB 2001, výpočty autora 

 

Sčítanie v roku 2011 (Graf 11c) prináša informáciu o konečnej plodnosti generácií 

narodených medzi rokmi 1941 až 1961. Pokles  priemerného počtu detí sledujeme u žien so 

základným a žiadnym vzdelaním. Ženy narodené v roku 1941, ktoré patria do kategórie 

najnižšieho dosiahnutého vzdelania mali v priemere 2,76 detí. Táto hodnota sa výrazne nezmenila 

ani u žien mladších generácií. Až od generácie žien narodených v roku 1949 začala konečná 
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plodnosť klesať o trochu výraznejšie. Z hodnoty 2,70 dieťaťa na ženu klesala každou generáciou 

až po ženy z najmladšej generácie. Tie dosiahli priemerný počet detí na ženu so základným alebo 

žiadnym vzdelaním 2,59.  

Pokles konečnej plodnosti takmer kopíruje kategória žien s dosiahnutým stredoškolským 

vzdelaním bez maturity. Ženy s najstaršej generácie 1941 mali v priemere 2,45 detí. Až po 

generáciu 1948 sa priemerný počet detí u žien tejto vzdelanostnej kategórie takmer nemenil. 

Mladšie generácie žien však už dosahovali o málo nižšiu konečnú plodnosť, ktorá sa znižovala 

postupne k  mladším generáciám ešte znižovala. Najmladšie ženy, narodené v generáciách 1959-

1961 už mali v priemere len 2,30 detí na ženu stredoškolského vzdelania bez maturity.  

Na rozdiel od nižších vzdelanostných kategórií, konečná plodnosť v kategórii stredoškolsky 

vzdelaných žien s maturitou sa neznižovala. Od priemerného počtu detí 2,01 v generácii žien 

narodených v roku 1941 sa po generáciu 1961 zvýšila o minimálnu hodnotu 0,04. Medzi 

pozorovanými generáciami dosiahli najvyššiu konečnú plodnosť ženy narodené okolo roku 1948, 

konkrétne 2,08 dieťaťa na ženu s maturitou.   

Priemerný počet detí na vysokoškolsky vzdelanú ženu medzi generáciami 1941–1961 sa 

postupne znížil z hodnoty 1,81 na 1,77. Najnižšiu konečnú plodnosť dosiahli ženy z generácie 

1950, a to 1,72 dieťaťa na jednu vysokoškolsky vzdelanú ženu. 

Konečná plodnosť podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania na Slovensku generácií 1921-

1961 potvrdzuje zistený trend konečnej plodnosti v prierezových rokoch sčítania. A teda napriek 

tomu, že rozdiely medzi plodnosťou žien rôznych vzdelanostných kategórií stále pretrvávajú, od 

najstarších generácií k najmladším sa tieto rozdiely znižujú. Kým v generácii žien narodených 

v roku 1921 bol rozdiel plodnosti medzi vysokoškolsky vzdelanými a základne a vôbec 

nevzdelanými ženami 0,98 dieťaťa, v generácii narodenej v roku 1961 tento rozdiel činil už len 

0,82 dieťaťa na ženu. 

Graf 11c: Konečná plodnosť podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania, Slovensko, generácie 1941-

1961 

Zdroj dát: ŠÚ SR , SODB 2011, výpočty autora 
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Konečná plodnosť generácií podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania nám odpovedá 

na prvú hypotézu, ktorá znie: „Ženy s najnižším vzdelaním majú vyšší počet detí ako 

vysokoškolsky vzdelané ženy.“ Všetky tri prierezové roky pozorovania jasne ukazujú rozdiely 

v reprodukcii jednotlivých vzdelanostných skupín. Kým na ženy so základným alebo žiadnym 

vzdelaním pripadá približne 2,7 dieťaťa (v rozpätí od 2,65 do 2,80), na ženu s najvyšším 

dosiahnutým vzdelaním pripadá priemerne 1,6 dieťaťa (v rozpätí od 1,65 do 1,77). Vyššie 

detailne opísaná rozdielnosť medzi vzdelanostnými skupinami je zrejmá a jednoznačná, preto 

hypotézu H1 potvrdzujeme. 

Ďalším ukazovateľom, ktorý porovnáva reprodukciu medzi jednotlivými vzdelanostnými 

kategóriami je pravdepodobnosť narodenia dieťaťa. Tá je častokrát definovaná aj ako 

pravdepodobnosť zväčšenia rodiny. „Pravdepodobnosť zväčšenia rodiny nám umožňuje 

analyzovať, aká bola pravdepodobnosť u ženy s i deťmi porodiť ďalšie dieťa i + 1 poradia. 

Znamená to, že uvedené pravdepodobnosti sú selektívne a týkajú sa len tej časti žien, ktoré sú 

exponovanou populáciou, a teda daná demografická udalosť môže u nich nastať.“ (Šprocha, 

2018).  Ako uvádzame v metodike práce, úroveň plodnosti v závislosti so vzdelaním je 

z generačného pohľadu vhodné konštruovať z údajov zo sčítaní obyvateľstva. Preto analyzujeme 

práve roky 1991, 2001, 2011 a k nim prislúchajúce generácie žien, ktoré v sledovanom roku 

sčítania dosahovali vek 50 až 70 rokov. 

Pravdepodobnosť narodenia prvého, druhého aj tretieho dieťaťa na základe dát o generáciách 

1921-1941 je najvyššia u žien so základným alebo žiadnym vzdelaním. A to medzi hodnotou 0,90 

a 0,95 pri narodení prvého dieťaťa, 0,86 až 0,91 pri narodení druhého a 0,63 až 0,67 pri narodení 

tretieho dieťaťa (Graf 12). Pravdepodobnosť narodenia prvého a druhého dieťaťa ženám v tejto 

vzdelanostnej kategórii mierne stúpa v rámci generácií od najstarších až po najmladšie. 

Pravdepodobnosť narodenie tretieho dieťaťa naopak v tejto generačnej rade klesá, a posledná 

sledovaná generácia 1941 má 0,04 menšiu pravdepodobnosť ako generácia 1921.  
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Graf 12: Pravdepodobnosť narodenia dieťaťa podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania, Slovensko, 

generácie 1921-1941 

 

Zdroj dát: ŠÚ SR , SĽDB 1991, výpočty autora 

 

U žien so stredoškolským vzdelaním bez maturity sa pravdepodobnosť narodenia dieťaťa 

medzi generáciami 1921 až 1941 pohybuje medzi hodnotami 0,83 až 0,95. Druhé dieťa sa ženám 

bez maturity v spomínaných generáciách malo narodiť s pravdepodobnosťou okolo 0,85, a tretie 

dieťa s pravdepodobnosťou približne 0,41. Ženy, ktoré dosiahli maturitu mali pravdepodobnosť 

narodenia prvého dieťaťa pohybujúcu sa medzi 0,80 až po 0,91. Pravdepodobnosť sa zvyšuje 

úmerne od žien starších generácii po ženy mladšie. Tretie dieťa sa týmto ženám malo narodiť 

s pravdepodobnosťou pohybujúcou sa medzi 0,81 a 0,89. Vysokoškolsky vzdelané ženy 

z pozorovaných generácií majú celkovo najnižšiu pravdepodobnosť narodenia dieťaťa každého 

poradia. Prvé dieťa sa im malo narodiť s pravdepodobnosťou 0,72 až 0,86. Táto pravdepodobnosť 

sa zvyšuje smerom od mladších generácií ku starším. Pravdepodobnosť, že vysokoškolsky 
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vzdelaná žena z kohorty 1921 až 1941 porodí druhé dieťa sa pohybuje okolo 0,75, 

a pravdepodobnosť narodenia tretieho dieťaťa je v rozmedzí 0,23 až 0,51. 

Analýza výsledkov zo sčítania 1991 poukazuje na to, že pravdepodobnosť narodenia prvého 

a druhého dieťaťa je v generáciách 1921-1941 relatívne vysoká. Priamoúmerne čím vyššie 

vzdelanie žena dosahuje, tým nižšiu pravdepodobnosť narodenia dieťaťa každého poradia má.   

Pravdepodobnosti narodenia dieťaťa pozorované na dátach z roku 2001 (Graf 13) majú 

podobný, avšak menej premenlivý charakter ako v roku 1991. Pravdepodobnosť narodenia 

prvého dieťaťa ženám bez vzdelania alebo so vzdelaním základným sa u generácií 1931-1951 

pohybovala medzi úrovňou 0,95 až 0,96. Pravdepodobnosť narodenia druhého dieťaťa  rovnakej 

vzdelanostnej kategórie sa nachádzala medzi 0,91 a 0,92. Jedine pravdepodobnosť narodenia 

tretieho dieťaťa sa pozvoľne menila a od generácie narodenej v roku 1931 sa zmenila z úrovne 

0,66 na 0,62 u generácií 1951.  

Pravdepodobnosť stredoškolsky vzdelaných žien bez maturity, že sa im narodí prvé dieťa sa 

v generáciách 1931-1951 pohybovala takmer nemenne okolo hodnoty 0,96. Pravdepodobnosť 

narodenia druhého dieťaťa sa znížila z 0,91 z kohorty 1931 o 0,04 v generácii 1951. 

Pravdepodobnosť narodenia tretieho dieťaťa sa ako v predchádzajúcom roku sčítania stále 

pohybovala vo všetkých generáciách v okolí hodnoty 0,50.  

Ženy stredoškolsky vzdelané s maturitou z  generácií 1931-1951 mali pravdepodobnosť, že 

sa im narodí prvé dieťa, pohybujúcu sa z hodnoty 0,91 na hodnotu 0,93. Pravdepodobnosť 

narodenia druhého dieťaťa lineárne s pravdepodobnosťou narodenia prvého dieťaťa pohybovala 

medzi hodnotami 0,81 v generácii 1931 po 0,86 v generácii 1940. Tretie dieťa sa stredoškolsky 

vzdelaným ženám s maturitou z generácie 1931 narodilo s pravdepodobnosťou 0,40 

a s postupným miernym znižovaním generáciám o 20 rokov mladším s 0,38 pravdepodobnosťou. 
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Graf 13: Pravdepodobnosť narodenia dieťaťa podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania, Slovensko, 

generácie 1931-1951 

 

Zdroj dát: ŠÚ SR , SODB 2011, výpočty autora 

 

Ani tretí pozorovaný prierezový rok, rok 2011 vo výsledkoch (Graf 14) nepriniesol žiadne 

výrazné zmeny. Narodenie prvého dieťaťa u žien so základným a žiadnym vzdelaním sa 

pohybovalo medzi pravdepodobnosťou 0,94 a 0,88. Pravdepodobnosť narodenia tretieho dieťaťa 

medzi pozorovanými generáciami 1941-1961 nadobúdala úroveň 0,59 až 0,64. Najvyššiu 

pravdepodobnosť narodenia dieťaťa tohto poradia mali ženy z generácií 1947 a 1948. Naopak 

najnižšiu ženy narodené v roku 1958. 
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U žien so stredoškolským vzdelaním bez maturity bola pravdepodobnosť  narodenia prvého 

dieťaťa 0, 94 u najstarších, až 0,91 u najmladších pozorovaných žien. U všetkých kohort bola 

pravdepodobnosť narodenia druhého dieťaťa nižšia približne o 0,02. Pravdepodobnosť narodenia 

tretieho dieťaťa ženám so stredoškolským vzdelaním bez maturity poklesla z maximálnej 

pravdepodobnosti 0,37 u generácie 1944, na 0,33 u poslednej sledovanej generácii. 

Stredoškolsky vzdelané ženy, ktoré dosiahli maturitu a narodili sa medzi kohortami 1941-

1961 mali pravdepodobnosť narodenia prvého dieťaťa pohybujúcu sa v okolí 0,9. 

Pravdepodobnosť, že sa im narodí druhé dieťa sa pohybovala u všetkých generácií medzi 0,85 až 

0,87. Klasicky nižšia bola pravdepodobnosť narodenia tretieho dieťaťa. Tá sa premenlivo 

pohybovala medzi 0,32 až 0,38. Najvyššiu pravdepodobnosť narodenia druhého dieťaťa mali 

ženy z generácie 1945, a naopak najnižšiu z generácie 1954. 

Vývoj pravdepodobnosti narodenia prvého dieťaťa vysokoškolsky vzdelaným ženám bol 

mierne premenlivejší ako u iných vzdelanostných kategórií. Avšak pravdepodobnosť sa v rámci 

pozorovaných generácií výrazne nezmenila. Kolísala medzi 0,83 a 0,87. Pravdepodobnosť 

narodenia druhého dieťaťa sa taktiež pohybovala v rozpätí dvoch percent u všetkých kohort 

vysokoškolsky vzdelaných žien, a to medzi 0,78 a 0,80. U pravdepodobnosti narodenia tretieho 

dieťaťa je ale zrejmé, že od staršie narodených žien k mladším klesla o približne 0,07. Ženy 

narodené v roku 1931 (Graf 14) mali pravdepodobnosť, že sa im narodí tretie dieťa 0,31, a  ženy 

narodené o 20 rokov neskôr patriace do rovnakej vzdelanostnej kategórie už len 0,24 

pravdepodobnosť. 

Zaujímavá je aj zmena vývoja narodenia prvého dieťaťa, kde sa pravdepodobnosť narodenia 

ženám s maturitou zvyšuje až nad úroveň pravdepodobnosti narodenia prvého dieťaťa ženám so 

základným, žiadnym alebo stredoškolským vzdelaním bez maturity. 
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Graf 14: Pravdepodobnosť narodenia dieťaťa podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania, Slovensko, 

sčítanie 2011 

 

 Zdroj dát: ŠÚ SR , SODB 2011, výpočty autora 

 

Netreba opomenúť fakt, že najmenší rozdiel pravdepodobnosti narodenia dieťaťa je medzi 

vzdelanostnými skupinami žien práve u prvého poradia. Naopak najväčšie rozdiely medzi ženami 

rôznych vzdelanostných skupín sú u pravdepodobnosti narodenia tretieho dieťaťa. Tento jav je 

príznačný pre všetky generácie 1921-1961. 

V zhrnutí tejto analýzy treba poukázať na dva základné fakty vyplývajúce z grafov. V prvom 

rade z uvedeného vyplýva, že zvyšujúcou úrovňou vzdelania klesá pravdepodobnosť narodenia 

dieťaťa. Napríklad je jednoznačné, že ani v jednej sledovanej generácii pravdepodobnosť 
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narodenia dieťaťa ženám stredoškolského a vyššieho vzdelania nedosiahla hodnoty tak vysoké 

ako u žien s najnižším vzdelaním. A to bez ohľadu na poradie narodeného dieťaťa. Analýza tejto 

otázky nám dáva odpoveď na hypotézu H2, ktorá znie: „Ženy s najnižším vzdelaním majú 

vyššiu pravdepodobnosť narodenia dieťaťa ako vysokoškolsky vzdelané ženy.“ Napriek 

tomu, že sa v troch sledovaných prierezových rokoch tento rozdiel vyrovnáva, trend vyššej 

pravdepodobnosti narodenia dieťaťa u nižšie vzdelaných žien zostáva. Preto potvrdzujeme 

hypotézu H2.  

V  práci venujeme pozornosť aj priemernému veku ženy pri narodení prvého dieťaťa podľa 

vzdelanostných kategórií. Skonštruovali sme graf (Graf 15), ktorý jasne zobrazuje trendy týkajúce 

sa veku žien pri narodení prvého dieťaťa. Priemerný vek žien so základným vzdelaním sa medzi 

rokmi 1992 až 1996 pohyboval okolo 20 rokov. Do roku 2000 sa zdvihol na takmer 20,5 roka, 

a následne v roku 2001 klesol na počiatočných 20 rokov. Najvyšší priemerný vek dosahovali ženy 

tejto vzdelanostnej kategórie v roku 2003 a to takmer rovných 21 rokov. V roku 2004 klesol opäť 

na 20 rokov a na tejto úrovni sa zachoval až do roku 2014. 

Graf 15: Priemerný vek žien pri narodení prvého dieťaťa podľa vzdelania, Slovensko, 1992 -2014  

Zdroj dát:, ŠÚ SR, VDC, vlastné výpočty 

 

Stúpajúci priemerný vek pri narodení prvého dieťaťa sa v časovom slede zvyšoval u každej 

ďalšej vzdelanostnej kategórii. Stredoškolsky vzdelané ženy bez maturity v roku 1992 dosahovali 

priemerný vek pri narodení prvého dieťaťa 21,6 roka a v roku 2014 to bolo už 26,7 roka. Rovnako 

kontinuálny vzrast priemerného veku je možné spozorovať aj u stredoškolsky vzdelaných žien 

s maturitou. Ten sa medzi rokmi 1992 a 2014 zvýšil z veku necelých 23 o celých 6 rokov. 

Vysokoškolsky vzdelaným ženám v roku 1992 sa prvé dieťa narodilo v priemere keď dosiahli 

27,2 roka. O 22 rokov neskôr takto vzdelané ženy porodili prvé dieťa v priemernom veku 30,5 

roka.  
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Rozdiel medzi priemerným vekom pri narodení prvého dieťaťa u žien s vysokoškolským 

a u žien so základným alebo žiadnym vzdelaním je dostatočne výrazný a v časovom slede sa 

prehlbuje. Preto hypotézu H3, v presnom znení: „Ženy s vysokoškolským vzdelaním sa 

stávajú matkami vo vyššom veku ako ženy s nižším vzdelaním.“ potvrdzujeme. 

Údaje zo sčítaní umožňujú výpočty priemernej doby, ktoré ženy jednotlivých vzdelanostných 

kategórií prežijú ako bezdetné. Neraz spomínané odkladanie materstva kvôli dĺžke štúdia 

a následnému kariérnemu zameraniu sa odzrkadľuje na skonštruovanom Grafe 16. Jednoznačne 

najkratší bezdetný život majú ženy so základným alebo žiadnym vzdelaním. V pozorovanom roku 

1991 je to menej než 21,8 rokov života. Nebadane až zanedbateľne sa počet rokov prežitých 

v bezdetnom stave zvýšil v roku 2001. V poslednom sledovanom roku už ženy so základným 

vzdelaním prežili ako bezdetné priemerne 23,3 roka.  

Graf 16: Priemerný počet rokov, ktoré prežije žena ako bezdetná do dovŕšenia 50. roku života podľa 

najvyššieho dosiahnutého vzdelania, Slovensko, sčítania 1991, 2001, 2011 

Zdroj dát: SODB 2001 a 2011, ŠÚ SR SĽDB 1991, výpočty autora  

 

Ženy, so vzdelaním o stupeň vyšším, ostávali bezdetné dlhšie. Kým v roku 1991 bol rozdiel 

medzi nimi a ženami so základným vzdelaním len 0,2 roka bezdetného života, v roku 2001 sa 

tento rozdiel zvýšil na jeden celý rok. Ženy so stredoškolským vzdelaním bez maturity tak prežili 

priemerne 22,8 rokov ako bezdetné. Priemerný počet bezdetných rokov sa zvýšil aj v poslednom 

sledovanom roku, kedy ženy do 50 rokov života žili ako bezdetné v priemere 25,4 rokov. 

Vyšším priemerným počtom rokov strávených v bezdetnom stave disponujú aj ženy, ktoré 

svoje vzdelanie ukončili maturitou. V roku 1991 prežili ako bezdetné v priemere 23,1 rokov, o 10 

rokov neskôr, v roku 2001 už necelých 25 rokov, a v roku 2011 až 28,4 rokov života. 

Vysokoškolsky vzdelané ženy vo všetkých pozorovaných rokoch prežijú ako bezdetné 

najviac rokov. V roku 1991 priemerne 25,8 rokov, a v roku 2001 už 27,4 rokov. V poslednom 

sledovanom roku sa tento priemerný počet bezdetných žien zvýšil ešte výraznejšie, ženy 

s vysokoškolským vzdelaním prežijú priemerne viac než 30,5 rokov bez detí. 
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Rozdiel medzi vzdelanostnými skupinami žien je badateľný a v časovej postupnosti sa 

prehlbuje. V prvom pozorovanom roku bol rozdiel medzi najvyššou a najnižšou vzdelanostnou 

skupinou 4 roky, o ktoré vysokoškolsky vzdelané ženy boli dlhšie bezdetné. V roku 2011 sa tento 

rozdiel prehĺbil na celých 7 rokov. Vzhľadom k týmto výsledkom môžeme konštatovať efekt 

dĺžky štúdia na odkladanie materstva. 

Z pohľadu spojenia najvyššieho dosiahnutého vzdelania a konečnej bezdetnosti môžeme 

na Slovensku dlhodobo identifikovať existenciu negatívneho vzdelanostného gradientu (Šídlo, 

2017). Najvýraznejšie rozdiely v bezdetnosti medzi vzdelanostnými kategóriami nachádzame 

v najstarších generáciách žien (Graf 17). Tieto rozdiely sa u mladších kohort zmenšovali, za čo 

mohlo najmä znižovanie bezdetnosti u vysokoškolsky vzdelaných žien, a stredoškolsky 

vzdelaných žien s maturitou. Ako naznačuje graf, vysokoškolsky vzdelané ženy narodené 

v kohortách 1921 až 1960 dosahovali najvyššiu bezdetnosť, postupne klesajúcu z 26 % na 13 %. 

Kategória žien s dosiahnutou maturitou taktiež v klesajúcom trende medzi najstaršími 

a najmladšími generáciami klesala. Po vysokoškolsky vzdelaných boli najviac bezdetné práve 

ženy s maturitou. Naopak najnižšiu bezdetnosť dosahovali ženy so základným alebo žiadnym 

vzdelaním, a to od generácie 1921, po generáciu 1942. Ide o paradoxný jav, keďže táto 

vzdelanostná skupina dlhodobo dosahuje najvyššiu konečnú plodnosť (Tišliar 2016). 

V spomínanej generácii 1942 boli najčastejšie bezdetné ženy so stredoškolským vzdelaním bez 

maturity. Medzi generáciami žien narodenými v roku 1950 až 1970 sa poradie najvyššej 

bezdetnosti medzi vzdelanostnými kategóriami menilo. Veľmi dynamicky sa znížila práve 

bezdetnosť u žien so stredoškolským vzdelaním s maturitou, ktorá sa v najmladších kohortách 

stala kategóriou s najnižšou bezdetnosťou. „Vysokú bezdetnosť najvzdelanejších žien 

v najstarších kohortách je možné vysvetliť značnou nekompatibilitou materstva a rodičovstva 

s ich snahou presadiť sa vo vzdelanostnom systéme a následne aj v pracovnom procese 

v profesiách, ktoré často boli doménou mužov“ (Šídlo, 2017). Ako citovaný autor uvádza, 

uvedená nekompatibilita strácala na vplyve so snahou zabezpečiť rovnaké šance na vzdelanie pre 

obe pohlavia. K lepšiemu skĺbeniu materstva a zamestnania prispel aj minulý režim, so snahou 

priniesť socioekonomickú konvergenciu miery bezdetnosti.   
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Graf 17: Vývoj konečnej bezdetnosti žien podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania, Slovensko, 

generácie 1921-1971 (%) 

Zdroj dát: ŠÚ SR , SODB 2001 a 2011, SĽDB 1991, výpočty autora 

 

 Graf 17, znázorňujúci konečnú bezdetnosť podľa vzdelania matky, nám jasne napovedá, že 

napriek historickému vývoju, kedy vysokoškolské ženy boli častejšie bezdetné ako ženy 

ostatných vzdelanostných skupín, sa vývoj zmenil. Najmladšie generácie majú najvyššiu 

bezdetnosť medzi základne alebo vôbec vzdelanými ženami, a nie medzi vysokoškolsky 

vzdelanými ženami. Preto nemôžeme potvrdiť hypotézu 5. Zamietame teda H5 v znení: „Ženy 

s vysokoškolským vzdelaním ostávajú absolútne bezdetné častejšie ako ženy so základným 

vzdelaním.“ 
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6  Hodnotová analýza 

Existenciu vzťahu medzi vzdelaním a plodnosťou je možné analyzovať aj z hľadiska postojov 

a hodnôt. Životné udalosti a procesy, ktorých súčasťou je predovšetkým plodnosť, sú 

ovplyvňované subjektívnym rozhodovaním jedincov a hodnotami, vytvorenými v priebehu ich 

životov. Preto sa v tejto kapitole zameriavame na postojovú analýzu, skúmajúcu reprodukčné 

zámery. Ako bolo v teoretickej časti spomenuté, názory a postoje k reprodukcii sú v čase 

ovplyvňované viacerými faktormi. Gendrové, ekonomické, hodnotové či racionálne vnímanie sa 

môže meniť nielen v priebehu vývoja spoločnosti, ale taktiež vekom jedinca. Na analýzu 

používame odpovede z hodnotových štúdií, rozdelené do viacerých kategórií. Porovnávame 

odpovede medzi kategóriami pohlavia, veku, vzdelania a veľkosti obce, v ktorej respondent žije. 

Porovnávanie prevádzame pomocou grafických výstupov a logistickej regresie. Údaje sú získané 

z európskych hodnotových štúdií- European Value Study (EVS), a medzinárodného výskumného 

programu- International Social Survey Programme (ISSP).  

 

6.1 International Social Survey Programme ( ISSP)  

Tento kontinuálny výskumný program je zameraný na longitudiálne skúmanie hodnôt a postojov. 

vznikol v roku 1984. Slovensko je členom programu ISSP ako samostatná krajina od roku 1995. 

V súčasnosti je do programu zapojených celkom 48 krajín z celého sveta. Šetrenia prebiehajú 

každý rok, a témy sa týkajú oblastí náboženstva, životného prostredia, národnej identity, 

pracovnej orientácie, sociálnych sietí, sociálnych nerovností, rodiny a meniacich sa gendrových 

rolí, a role vlády (Krejčí, 2005). Pre možnosť porovnania v čase sa témy po určitej dobe vždy 

opakujú a v 75% sú replikované. Avšak zároveň sa podľa aktuálne meniacich sa hodnôt 

pripravujú aj nové témy.  Výskum obsahuje aj štandardizované sociologické otázky ako vek, 

pohlavie, vzdelanie, národnosť, socioekonomický status a politickú príslušnosť. Vzorky 

respondentov sú zostavené z výberu celej populácie, staršej ako 18 rokov. V tejto práci 

využívame z tohto výskumu dve otázky, len z jedného roku šetrenia 2012: 

1. Otázka O1: Aký je podľa vášho názoru vo všeobecnosti ideálny počet detí v rodine? 

2. Otázka O2: Aký je počet detí, ktorý by ste Vy osobne chceli mať? (Krejčí, 2006; Lauer, 

2004). 

 

6.2 European Values Study 

Obsahom štúdií EVS sú taktiež ľudské postoje a hodnoty z oblastí rodiny, životného štýlu, 

politiky, náboženstva a práce. Zber dát smeruje k získaniu reprezentatívneho vzorku populácie, 

pričom je využívaný viacstupňový alebo stratifikovaný náhodný výber. Pri zbere dát sú 

rešpektované pravdepodobnostné postupy, a sú využívané opakované návštevy respondentov pri 

ich nezastihnutí (Rabušic, Petrová, Kafková, 2010, s. 7).  

Tento medzinárodný longitudiálny výskum prebieha už od počiatku 80. rokov až po 

súčasnosť. Výskum zatiaľ prebehol v štyroch vlnách, ktoré sú spracované a verejnosti dostupné. 

Prvý výskum európskych hodnôt na Slovensku sa uskutočnil v roku 1991. Posledná, piata vlna 

mala prebehnúť vo všetkých krajinách v roku 2017. V štvrtej vlne v roku 2008 bolo 
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pozorovaných už 47 európskych krajín. V kapitole zameranej na postoje a hodnotové orientácie 

využívať zdroj dát zo štvrtej vlny, teda z roku 2008. Do výskumu sa zapojili len respondenti 

vo veku 18 a viac rokov. Konkrétne otázky, ktoré v práci pozorujeme, majú znenie:  

1. Otázka O3: Myslíte si, že žena musí mať deti, aby bol jej život naplnený, alebo to 

nepovažujete za nevyhnutné? 

2. Otázka O4: Súhlasíte s výrokom: „Zamestnanie je dobrá vec, ale po čom väčšina žien 

naozaj túži, je domov a deti.“?  

Tieto dve otázky sme vybrali na základe toho, že najlepšie dokážu odpovedať na stanovené 

hypotézy a reflektovať postoje respondentov rôznych vzdelanostných skupín, v téme 

uprednostňovania rodiny a detí pred kariérou. 

 

6.3 Charakteristika respondentov 

 

Pohlavie respondenta 

Pohlavie respondenta je jednou zo základných charakteristík, preto neminie ani túto analýzu.  

Autori Kravdal a Rinfuss považujú práve gendrové postoje za cestu, ktorou vzdelanie ovplyvňuje 

plodnosť (Kravdal, Rindfuss, 2008). Všetky výskumné otázky preto doplňujeme o odpovede 

kategorizované medzi mužov a ženy. Hašková v jej výskume uviedla, že u mužov nebola 

preukázaná štatisticky signifikantná závislosť konfliktu práce a rodiny na výške ich vzdelania. 

Preto sa zameriame na  kategorizovanie podľa pohlavia a pokúsime sa vyvrátiť alebo potvrdiť 

postojovú rozdielnosť medzi pohlavím. 

 

Vek respondenta 

Ďalšou základnou charakteristikou vstupujúcou do analýzy je vek respondenta. Ako potvrdzuje  

Brožík, podmienkou rozvoja človeka je vytvorenie hodnotových orientácií (Brožík, 2000, s. 125). 

Tie sa vytvárajú v čase, ale menia sa aj ovplyvňovaním spoločnosťou. Nakoľko druhá 

demografická vlna priniesla so sebou najmä zmeny hodnôt, dalo by sa predpokladať, že práve 

mladší respondenti budú predstavovať nové hodnoty. V analýze sme vek všetkých respondentov 

rozdelili do 4 vekových kategórií. Na základe toho, že do zdrojových výskumov sa zapájajú 

respondenti s minimálnym vekom 18 rokov, prvá skupina je tvorená respondentmi od 18 do 29 

rokov. Druhá kategória zahŕňa dospelých medzi vekom 30 a 44 rokov. Ďalšiu kategóriu 

v uzavretom intervale tvoria respondenti s dokončeným vekom medzi 54 až 59 rokov. Posledný 

interval je otvorený, a spadajú doň respondenti 60 roční a starší.  

 

Vzdelanie respondenta 

Vzdelanie respondenta je kľúčová premenná diferenčnej analýzy plodnosti v tejto práci. Pre 

klasifikáciu vzdelanostných skupín v práci sme na základe kompatibilnosti s výskumami použili 

medzinárodnú štandardnú klasifikáciu vzdelávania ISCED (International Standard Classification 

of Education). Klasifikácia je vytvorená za účelom zvýšenia pozorovateľnosti štatistík 

vo vzdelávaní. Pokrýva dve premenné, ktorými sú úroveň a oblasť vzdelávania. Oblasti 

vzdelávania sa venovať nebudeme. Podľa klasifikácie ISCED 97, ktorá je použitá vo výskumoch, 

bolo pôvodne zavedených 7 kategórií (Tab.2).  
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Tab. 2: Úrovne vzdelania podľa klasifikácie ISCED a rozdelenia využívaného pri analýzach, ISSP 2012, 

EVS 2008 

Úrovne vzdelania podľa ISCED 97 
Úrovne vzdelania použité pri analýze 
ISSP 2012 EVS 2008 

ISCED 0 - Predprimárne vzdelanie 

Základné vzdelanie a bez vzdelania ISCED 1 - Primárne vzdelanie 

ISCED 2- Nižšie sekundárne vzdelanie 

ISCED 3- Vyššie sekundárne vzdelanie  
Stredoškolské vzdelanie 

ISCED 4- Postsekundárne neterciárne vzdelanie 

ISCED 5- Terciárne vzdelanie prvý stupeň 
Vysokoškolské vzdelanie 

ISCED 6- Terciárne vzdelanie druhý stupeň 

Zdroj dát: ČSÚ, úpravy autora 

 

Prvá kategória ISCED 0– Predprimárne vzdelanie- “Early Childhood Education” 

charakterizuje programy v rannom detstve, ktoré majú zámer vzdelávania. Medzi ne patria hlavne 

programy ako materské školy a ostatné predškolské vzdelávanie.  

Kategória ISCED 1– Primárne vzdelanie- “Primary Education” zahŕňa vzdelanie na základnej 

úrovni v znalostiach písania, čítania a jednoduchej matematiky. Je predprípravou na nižšie 

stredoškolské vzdelanie, a jedinci doň vstupujú za bežných podmienok starší ako 5 rokov, 

a zároveň mladší ako 7 rokov. 

Tretia kategória ISCED 2– Nižšie sekundárne vzdelanie- “Lower secondary education” je ako 

nižšie stredoškolské vzdelanie nadstavbou na predošlú kategóriu, a podľa normy trvá približne 

do veku 12 rokov. 

ISCED 3 - Vyššie sekundárne vzdelanie - “Upper secondary education”, teda vyššie 

stredoškolské vzdelanie je navrhnuté tak, aby bol jedinec po jeho ukončení pripravený buď 

vstúpiť do terciárneho vzdelávania alebo do zamestnania. Žiaci vstupujú na spomínanú úroveň 

zvyčajne medzi vekom 14 až 16 rokov. 

V kategórii ISCED 4 – Postsekundárne neterciárne vzdelanie – „Post-secondary non-tertiary 

education” postsekundárne neterciárne vzdelávanie je taktiež prípravou na ďalšie pokračovanie 

na vyššej úrovni vzdelania  alebo na vstup na trh práce. Na Slovensku sa často definuje ako 

stredoškolské vzdelanie s maturitou. 

Kategória ISCED 5- Terciárne vzdelanie prvý stupeň- “Bachelors' or equivalent level” je 

vzdelávanie na bakalárskej úrovni. Jedinec pre nástup do programu tejto úrovne potrebuje 

ukončené vzdelanie ISCED 4, a taktiež v mnoho prípadoch byť prijatý prijímacími skúškami. 

Táto úroveň vzdelania je zameraná na špecifické vedomosti v rámci jednotlivých odborov. 

ISCED 6- Terciárne vzdelanie druhý stupeň-“Master's or equivalent level”. Programy na tejto 

úrovni sú navrhnuté tak, aby poskytovali účastníkom pokročilé akademické a odborné vedomosti, 
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zručnosti a kompetencie. Tieto programy sú často čisto teoretické, no môžu zahŕňať aj praktické 

zložky alebo odbornú prax. Tie sú tradične ponúkané univerzitami a inými inštitúciami 

terciárneho vzdelávania. Vstup do programov úrovne ISCED 6, ktoré sa pripravujú na druhý 

alebo ďalší stupeň zvyčajne vyžaduje úspešné dokončenie úrovne ISCED 5. V našich 

podmienkach je to magisterská, alebo jej odpovedajúca úroveň vzdelania. 

Konkrétne v otázkach, ktoré budeme analyzovať, sa však uvádzajú údaje len pre kategórie 

ISCED 1-ISCED 6. Tie následne ešte zoskupujeme do troch výsledných kategórií (Tab. 2). 

Kategórie vzdelania z časti demografickej analýzy nie sú zachované z dôvodu nerovnomerného 

rozloženia respondentov, ktoré výrazne skresľuje výsledky. Čo následne nie je vhodné pre hlbšiu 

analýzu akou je logistická regresia. Ide konkrétne o malé zastúpenie stredoškolsky vzdelaných 

bez maturity. Pri analýze otázok z ISSP a EVS teda rozdeľujeme vzdelanostné skupiny 

na respondentov so základným vzdelaním a bez vzdelania, druhú skupinu tvoria stredoškolsky 

vzdelaní respondenti, a posledná, tretia skupina sú vysokoškolsky vzdelaní respondenti.  

 

Veľkostná kategória obcí 

Používané zdrojové výskumy umožňujú pracovať aj s kategóriami, ktoré hovoria o veľkosti obce, 

v ktorej respondent žije. Ako bolo načrtnuté v teoretickej časti, môžu existovať určité rozdiely 

v postojoch a hodnotách medzi obyvateľmi z väčších miest a menších obcí mimo mestského 

prostredia. Či už sa jedná o prvky individualizmu alebo konzervatívnosti spoločnosti danej obce 

určitej veľkostnej kategórie. V analýze teda porovnávame odpovede aj pre 7 kategórií obcí, 

určených na základe veľkosti z hľadiska počtu obyvateľov. Prvá kategória je kategória zahŕňajúca 

obce s počtom obyvateľov pod 2000. Do druhej kategórie spadajú obce o veľkosti  2 000 až 4 999 

obyvateľov. Tretia kategória zahŕňa mestá od 5 000 do 9 999 obyvateľov. Nasledujú kategórie 

s počtom obyvateľov od 10 000 do 49 999 a od 50 000 do 99 999. Do poslednej kategórie  patria 

obce s 100 000 až 500 000 obyvateľmi (Tab. 3). 

Tab. 3: Kategórie obcí podľa veľkosti, EVS 2008 

Označenie 

obce 

 

Veľkosť obce podľa počtu 

obyvateľov  

Obec 1 pod 2000 

Obec 2 2 000 - 4 999 

Obec 3 5 000 - 9 999 

Obec 4 10 000 - 19 999 

Obec 5 20 000 - 49 999 

Obec 6 50 000 - 99 999 

Obec 7 100 000 - 500 000 

Zdroj dát: EVS, kategorizácia autora 

 

6.4 Ideálny a preferovaný počet detí v rodine 

Prvá analyzovaná otázka sa zameriava na ideálny počet detí. Respondenti v rámci štúdie ISSP 

v roku 2012 odpovedajú na otázku v znení: „Aký je podľa vášho názoru vo všeobecnosti 
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ideálny počet detí v rodine?“. Táto otázka prepája demografickú časť, ktorá ponúka analýzu 

zrealizovanej plodnosti a postojovú analýzu o preferovaných počtoch detí. Ako spomíname 

v teoretickej časti, reprodukčné plány a ideály však nemusia byť vždy naplnené a neodrážajú vždy 

skutočnú realizovanú plodnosť. Častokrát pre odkladanie plodnosti na ideálnejšiu dobu 

z hľadiska kariéry, sebarozvoja či finančného zázemia dochádza k nenaplneniu reprodukčného 

plánu. Jedinci vekom nahradzujú svoje hodnoty inými alebo sa ťažšie stotožňujú so zmenou, ktorá 

by mohla nastať po narodení dieťaťa. Neposledný dôvod nenaplnenia reprodukčného ideálu je aj 

vekom zvyšujúca sa neschopnosť plodnosti zo zdravotných a biologických dôvodov. Je ale 

zrejmé, že tak ako sa nemusí zhodovať počet detí považovaný za ideálny s počtom detí, ktoré sa 

reálne respondentom narodia, nemusí sa zhodovať ani ich názor na ideálny počet detí a osobná 

preferencia počtu detí. Preto analýzu dopĺňam otázkou v znení: „Aký je počet detí, ktorý by ste 

Vy osobne chceli mať?“.  

 Na tieto otázky odpovedalo dohromady 1126 respondentov, ktorých rozloženie v rámci 

ich charakteristík uvádzame v tabuľke Tab. 3. Ako tabuľka uvádza, kategórie obcí nesúhlasia 

s vyššie uvedenými kategóriami. Výskum ISSP používa iné rozdelenie ako výskum EVS. To však 

v tejto analýze nie je smerodajné, pretože sa primárne zameriava na vzdelanie. Taktiež vzhľadom 

na nerovnomerné rozčlenenie respondentov by analýza podľa obcí, v ktorých respondenti žijú, 

nemala adekvátnu výpovednú hodnotu. 

  

Tab. 4: Štruktúra respondentov odpovedajúcich na otázky O1: „Aký je podľa vášho názoru 

vo všeobecnosti ideálny počet detí v rodine?“, a O2: „Aký je počet detí, ktorý by ste Vy osobne chceli 

mať?“ podľa charakteristík vek, vzdelanie a veľkosť obce, ISSP 2012 

Charakteristika Muži Ženy Spolu 

Veková kategória 

18-29 22 61 83 

30-44 69 154 223 

45-59 150 223 373 

60+ 190 257 447 

Vzdelanostná kategória 

Základné a bez vzdelania 55 102 157 

Stredoškolské vzdelanie 386 412 798 

Vysokoškolské vzdelanie 81 90 171 

Kategória obcí 

Veľkomesto 38 61 99 

Suburbárna zóna veľkomesta 12 18 30 

Malé mesto 164 252 416 

Vidiek 259 311 570 

Samota 4 7 11 

Zdroj dát: ISSP 2012, úprava autora 

 

  Ideálny a preferovaný počet detí, ktorý analyzujeme v grafe (Graf 18) sa líši len mierne.  

Značnú prevahu ako pri ideálnom, tak aj pri chcenom počte detí majú dve deti. Tento počet 

považuje za ideálny 65 % respondentov a 64 % respondentov by ho aj chcelo mať. Aj keď 

rozdiely medzi ideálnym a osobne preferovaným počtom detí nie sú výrazné, dá sa konštatovať, 
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že ľudia si prajú mať menší počet detí v porovnaní s počtom, ktorý považujú za ideálny. Rozdiel 

je najmä medzi ideálnym a preferovaným jedným dieťaťom. Jedno dieťa je ideálny počet pre 6  % 

opýtaných, ale jedináčika si pritom praje mať o 3 % respondentov viac. Štvrtina opýtaných si 

myslí, že je ideálne mať tri deti, no praje si ich iba 21 %.To, že je ideálne nemať deti si myslí 1  % 

opýtaných, ale žiadne dieťa by nechceli mať až 2 % respondentov. Tieto rozdiely pravdepodobne 

plynú z ekonomickej, rodinnej či spoločenskej situácie respondenta. 

Graf 18: Štruktúra odpovedí na otázku O1: „Aký je podľa vás ideálny počet detí v rodine?“ a otázku 

O2: „Koľko detí by ste Vy osobne chceli mať ?“, Slovensko, ISSP 2012, % 

 

Zdroj dát: ISSP 2012, spracovanie autora 

 

Odpovede o ideálnom počte detí sa môžu líšiť v závislosti od jednotlivých charakteristík 

respondenta. Cieľom tejto analýzy je zistiť a do akej miery sa líšia odpovede respondentov 

v rámci jednotlivých kategórií vzdelania (Graf 19). Pre možnú odlišnosť v preferenciách u mužov 

a žien, sme vo výstupnom grafe analýzy rozdelili respondentov aj podľa pohlavia. Respondenti 

muži,  takmer v každej vzdelanostnej kategórii považujú za ideálne práve 2 deti. A to 55,6 % 

vysokoškolsky a 62,4 % stredoškolsky vzdelaných mužov. Jedine respondenti, ktorí dosahujú 

žiadne alebo základné vzdelanie za ešte ideálnejší počet považujú 3 deti, v o málo 

vyššom percentuálnom zastúpení 43,6 %. Tri deti sú ideálne pre 27,7 % respondentov so 

stredoškolským vzdelaním a 32,1 % s vysokoškolským vzdelaním. Štyri deti považuje za ideálne 

8,6% vysokoškolsky vzdelaných mužov, čo je najvyššie podielové zastúpenie spomedzi všetkých 

vzdelanostných kategórií. Jedno dieťa nie je ideálne ani pre 5 % mužských respondentov, bez 

ohľadu na vzdelanostnú kategóriu. Najmenej respondentov považuje za ideálne nemať žiadne, 

alebo mať 5 a viac detí. Najčastejšie, v podielovom zastúpení 5,5% si idealizujú 5 a viac detí 

mužskí respondenti so základným alebo žiadnym vzdelaním.  

Pre ženy sú dve deti považované za ideálny počet ešte častejšie. Tento dvojdetný model 

je ideálny až pre 67,5 % žien so stredoškolským vzdelaním, a 58,9 % žien s vysokoškolským 
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vzdelaním. Podobne ako u mužov, za ideálny počet detí považuje dve deti 43,1 % základne 

vzdelaných žien. Z nich považuje za ideálny počet tri deti presne 51 %. Tento počet je ideálny len 

pre 22,8 % stredoškolsky a 27,8 % vysokoškolsky vzdelaných žien. Ženy základne 

a vysokoškolsky vzdelané, si idealizujú štyri deti o polovicu mene než muži rovnakého vzdelania. 

Naopak, hlavne vysokoškolsky vzdelané ženy v porovnaní s mužmi častejšie považujú za ideálne 

mať jedno dieťa. Nemať žiadne dieťa, alebo ich mať päť a viac nie je ideálne ani pre 1,5% žien, 

z ktorejkoľvek vzdelanostnej kategórie. 

Graf 19: Štruktúra odpovedí na otázku O1: „Aký je podľa vášho názoru vo všeobecnosti ideálny počet 

detí v rodine?“, podľa pohlavia a vzdelania, ISSP 2012, % 

Zdroj dát: ISSP 2012, spracovanie autora 

 

Názory o ideálnom počte detí podľa respondentov mužského a ženského pohlavia sa od 

názorov o chcenom počet detí odlišujú len minimálne (Graf 20). Podiel mužov so základným 

vzdelaním, ktorí by chceli dve deti je vyšší ako podiel mužov, ktorí považujú tento počet 

za ideálny o 4 %. Naopak o 2 % menej stredoškolsky vzdelaných mužov, ktorí považujú 

za ideálny počet dve deti by ich aj chceli mať. Výraznejšie zníženie je zrejmé u stredoškolsky 

vzdelaných mužov, ktorí idealizovali počet 3 detí, ale nakoniec by tento počet chcelo mať o 6 % 

respondentov menej. U žien sa mierne zvýšil podiel žien, ktoré by chceli jedno dieťa a naopak 

u stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných znížil podiel žien, ktoré by chceli 3 deti. 
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Graf 20: Štruktúra odpovedí na otázku O2: „Aký je počet detí, ktorý by ste Vy osobne chceli mať 

(respektíve ktorý ste chceli mať)?“, podľa pohlavia a vzdelania ISSP 2012, % 

Zdroj dát: ISSP 2012, vlastné spracovanie 

 

Výsledok analýzy týchto dvoch otázok umožňuje reagovať na hypotézu 6, ktorá hovorí: 

„Jedinci s nižším dosiahnutým vzdelaním preferujú a považujú za ideálny vyšší počet detí 

ako vysokoškolsky vzdelaní jedinci.“ Túto hypotézu môžeme potvrdiť na základe častejšieho 

preferovania vyššieho ako 2-detného modelu u respondentov s nižším ako vysokoškolským 

vzdelaním. 

 

6.5 Život ženy naplnený rodičovstvom 

Ako bolo predostreté v demografickej analýze, vzdelanie môže indikovať rôzne diferenciácie 

v reprodukčnom správaní. Vzhľadom na znižujúcu sa pravdepodobnosť narodenia dieťaťa vyššie 

vzdelaným ženám by sa dalo predpokladať, že čím vyššie vzdelanie jedinec má, tým je vyššia 

pravdepodobnosť, že deti nebudú jeho jediným životným uspokojením. Alternatívne možnosti 

naplnenia života môžu znižovať hodnotu dieťaťa z pohľadu osobného naplnenia.  Netreba však 

zabúdať, že demografická analýza analyzuje len ženy. Muži môžu mať napriek rovnakej výške 

vzdelania hodnoty nastavené inak. Preto analyzujeme odpovede respondentov rozdelené nielen 

podľa vzdelania, ale i pohlavia a ďalších charakteristík. Prvá pozorovaná otázka zameraná 

na naplnenosť života ženy znie: 

Otázka O3: Myslíte si, že žena musí mať deti, aby bol jej život naplnený, alebo to 

nepovažujete za nevyhnutné? 

 

Do analýzy tejto otázky so svojimi odpoveďami vstúpilo dohromady 1425 respondentov. 

Z toho 553 mužov a 872 žien. V rámci kategórie obce boli nerovnomerne rozmiestnení. Až 46% 

respondentov bolo z kategórie obcí o veľkosti 5 000-9 999. Približne 23 % respondentov bolo 

z obce veľkej 10 000–19 999. Takmer 18 % odpovedajúcich žilo v obci veľkej 2000-4 999 

obyvateľov, a len necelých 8% odpovedajúcich tvorili respondenti z obce 50 000–99 999. Zvyšné 
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tri kategórie obcí boli zastúpené v odpovedi zanedbateľne. Vzdelanostné kategórie respondentov 

sme si zoskupili, ako bolo spomenuté, do troch kategórií (Tab.2). Čo sa týka zastúpenia 

respondentov, 50% patrí medzi stredoškolsky vzdelaných, 19% je vysokoškolsky vzdelaných 

a takmer 31 % dosahuje základné alebo žiadne vzdelanie.  Zastúpenie respondentov v kategóriách 

podľa veku rozdeleného do 4 vekových intervalov bolo nasledovné. Necelých 9 % bolo 

respondentov medzi 18 a 29 rokov. Viac než 21 % odpovedajúcich malo 30 – 44 rokov, 33 % 

respondentov malo vek 45-59 rokov, a starších ako 60 rokov bolo bez mála 37% respondentov. 

Toto rozloženie respondentov medzi jednotlivými kategóriami je v oboch analyzovaných 

otázkach z EVS výrazne nemenné.  

Ako odpoveď na otázku 1 sme stanovili dve možné odpovede podľa verzie EVS 

v slovenskom znení a to kladnú odpoveď: „potrebuje deti“ a zápornú odpoveď „nie je to 

nevyhnutné“.  Keďže celá práca sa zameriava najmä na vzdelanie a jeho vplyv na reprodukciu, 

všetky odpovede rozdeľujeme do troch skupín podľa vzdelania respondenta.  

Prvým dôležitým poznatkom je, že väčšina všetkých respondentov nepovažuje za nutné, aby 

mala žena deti z dôvodu naplnenia života. K tejto odpovedi sa prikláňa približne 60 % 

respondentov, žien aj mužov so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním. V mierne 

väčšinovom podiele si myslia, že žena potrebuje deti k naplneniu života, len muži so základným 

vzdelaním. 

Graf 21: Štruktúra odpovedí na otázku O3: „Myslíte si, že žena musí mať deti, aby bol jej život naplnený, 

alebo to nepovažujete za nevyhnutné?“, podľa pohlavia a vzdelania respondentov, Slovensko, EVS 

2008,% 

 
Poznámka: Vzdelanostné kategórie: 1- Základné a bez vzdelania; 2- Stredoškolské, 3-Vysokoškolské 

Zdroj dát: EVS 2008, vlastné spracovanie 

 

Určitý rozdiel v postoji k analyzovanej otázke je aj medzi vekovými kategóriami 

respondentov. Zo skupiny respondentov vo veku 18-29 rokov s najnižším vzdelaním je takmer 

70 % presvedčených, že žena potrebuje deti. Stredoškolsky vzdelaní respondenti rovnakej 

vekovej kategórie si naopak v 60  % zastúpení myslia, že žena k naplneniu života deti nutne 

nepotrebuje. Z vysokoškolsky vzdelaných respondentov sa k výroku vyjadrilo negatívne 40 %. 

Jedným z najprekvapivejších výsledkov je vyše 70 % názor vysokoškolsky vzdelaných 
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a vysokoškolsky vzdelaní respondenti z rovnakej vekovej kategórie sa taktiež väčšinovým 

názorom prikláňajú k tejto voľbe.  

Graf 22: Štruktúra odpovedí na otázku O3: „Myslíte si, že žena musí mať deti, aby bol jej život naplnený, 

alebo to nepovažujete za nevyhnutné?“, podľa veku a vzdelania respondentov, Slovensko, EVS 2008, % 

 

Poznámka: Vzdelanostné kategórie: 1- Základné a bez vzdelania; 2- Stredoškolské, 3-Vysokoškolské 

Zdroj dát: EVS 2008, vlastné spracovanie 

 

Pri rozdelení respondentov do vzdelanostných skupín a zároveň podľa veľkosti obce, v ktorej 

žijú, vznikli kategórie s veľmi nerovnomerným počtom respondentov, preto zmenu odpovedí 

v súvislosti s veľkosťou obce radíme až do analýzy s použitím logistickej regresie. Sumarizujúci 

Graf 23 však udáva predpoklad, že vzdelanejší respondenti budú celkovo častejšie ako 

respondenti so základným vzdelaním odpovedať, že k naplneniu života ženy nie je nutné mať 

dieťa. 

Graf 23: Štruktúra odpovedí na otázku O3: „Myslíte si, že žena musí mať deti, aby bol jej život naplnený, 

alebo to nepovažujete za nevyhnutné?“, podľa vzdelania respondentov, Slovensko, EVS 2008, % 

 
Poznámka: Vzdelanostné kategórie: 1- Základné a bez vzdelania; 2- Stredoškolské, 3-Vysokoškolské 

Zdroj dát: EVS 2008, vlastné spracovanie 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18-29

30-44

45-59

60+

18-29

30-44

45-59

60+

18-29

30-44

45-59

60+

1
2

3

Podiel odpovedí

K
at

eg
ó

ri
e 

vz
d

el
an

ia
 a

ve
ku

nie je to nutné potrebuje deti

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

Podiel odpovedí

K
at

eg
ó

ri
e 

vz
d

el
an

ia

nie je to nutné potrebuje deti



70 

 

Vytvorenie logistickej regresie  

Pri snahe o dokonalejšiu interpretáciu odpovedí na túto otázku využívame program SAS, 

v ktorom prevádzame logistickú regresiu. Jej cieľom je zhodnotiť, aké charakteristiky 

respondentov ovplyvňujú  názor na naplnenie života ženy materstvom. Prvá analýza logistickej 

regresie je opísaná detailnejšie pre pochopenie metodiky a postupu. Rovnakým spôsobom je 

analyzovaná aj ďalšia otázka, z ktorej výstup bude stručnejší.  

V prvom kroku sme využili procedúru FREQ, pomenovali sme premenné a nakoniec sme sa 

dostali k samotnej regresii s procedúrou LOGISTIC, ktorá bola cieľom analýzy. Význam a postup 

všetkých krokov je spomenutý v metodike. Pre jasnosť v interpretácii výsledkov je ale vhodné 

pripomenúť zmenu odpovede z „nie je to nevyhnutné“ na NIE, a z „potrebuje deti“ na ANO. 

Taktiež pomocou programu SAS zoskupujeme vek respondenta do 4 vekových skupín 

a vzdelanie do 3 vekových skupín. Procedúra FREQ predstavuje početnosti vkladaných 

premenných a taktiež ich percentuálne zastúpenie (Tab. A-D). 

 

Tab. A: Frekvencia zastúpenia respondentov podľa pohlavia, EVS 2008 

Pohlavie Frequency Percent Cumulative Frequency Cumulative Percent 

Muž 553 38.81 553 38.81 

Žena 872 61.19 1425 100.00 

Zdroj: Výstupy SAS, úprava autora 

 

Tab. B: Frekvencia zastúpenia respondentov podľa veľkostných kategórií obce, EVS 2008 

Obec Frequency Percent 

Cumulative 

Frequency 

Cumulative 

Percent 

pod 2000 16 1.12 16 1.12 

2 000 - 4 999 261 18.32 277 19.44 

5 000 - 9 999 648 45.47 925 64.91 

10 000 - 19 999 325 22.81 1250 87.72 

20 000 - 49 999 58 4.07 1308 91.79 

50 000 - 99 999 110 7.72 1418 99.51 

100 000 - 

500 000 

7 0.49 1425 100.00 

Zdroj: Výstupy SAS, úprava autora 
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Tab. C: Frekvencia zastúpenia respondentov podľa dosiahnutého vzdelania, EVS 2008 

Vzdelanie Frequency Percent 

Cumulative 

Frequency 

Cumulative 

Percent 

Základné a bez vzdelania 438 30.74 438 30.74 

Stredoškolské 714 50.11 1152 80.84 

Vysokoškolské 273 19.16 1425 100.00 

Zdroj: Výstupy SAS, úprava autora 

 

Tab. D: Frekvencia zastúpenia respondentov podľa veku, EVS 2008 

Vekový 

interval Frequency Percent Cumulative Frequency Cumulative Percent 

18-29 124 8.70 124 8.70 

30-44 302 21.19 426 29.89 

45-59 472 33.12 898 63.02 

60+ 527 36.98 1425 100.00 

Zdroj: Výstupy SAS, úprava autora 

 

Modelovanie SAS pripúšťa binárny logit model. Model pre odpoveď NIE, ktorá vyjadruje, že 

respondent nesúhlasí s výrokom: „Žena musí mať deti, aby bol jej život naplnený“. Model je 

zostavený zo všetkých 1425 odpovedí v súbore údajov. Menej pozorovaní by sa použilo 

v prípade, ak by niektorá z našich premenných mala chýbajúce hodnoty. 

 

Tab. E: Štruktúra odpovedí závislých premenných, EVS 2008 

Response Profile 

Ordered 

Value odpoved Total Frequency 

1 ANO 591 

2 NIE 834 

Zdroj: Výstupy SAS, úprava autora 

 

Probability modeled is odpoved=‘NIE‘. 
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Zdroj: Výstupy SAS, úprava autora 

 

Na základe tabuľky Class Level Information si definujeme referenčnú hodnotu. V tomto 

prípade ide o ženu s vysokoškolským vzdelaním, žijúcu v obci z kategórie  5 000- 9 999, vo veku 

medzi 45-59 rokov. 

 

Model Fit Statistics 

Criterion Intercept Only Intercept and Covariates 

AIC 1935.828 1910.911 

SC 1941.090 1979.316 

-2 Log L 1933.828 1884.911 

Zdroj: Výstupy SAS, úprava autora 

 

 

 

Tab. F: Označenie referenčnej hodnoty 

Class Level Information 

Class Value Design Variables 

pohlavie muz 1      

 zena 0      

        Obec pod 2000 1 0 0 0 0 0 

 2 000 - 4 999 0 1 0 0 0 0 

 5 000 - 9 999 0 0 0 0 0 0 

 10 000 - 19 999 0 0 1 0 0 0 

 20 000 - 49 999 0 0 0 1 0 0 

 50 000 - 99 999 0 0 0 0 1 0 

 100 000 - 500 000 0 0 0 0 0 1 

        Vekový interval 18-29 1 0 0    

 30-44 0 1 0    

 45-59 0 0 0    

 60+ 0 0 1    

        Vzdelanie Základné a bez vzdelania 1 0     

 Stredoškolské 0 1     

 Vysokoškolské 0 0     
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Časť výstupu s označením Model Fit Statistics opisuje a testuje celkové prispôsobenie 

modelu. Log-L Log (1933.828) možno použiť pri porovnávaní vnorených modelov. Tabuľka 

Testing Global Null Hypothesis testuje globálnu nulovú hypotézy: BETA = 0 

 

Testing Global Null Hypothesis: BETA=0 

Test Chi-Square DF Pr > ChiSq 

Likelihood Ratio 48.9179 12 <.0001 

Score 47.6945 12 <.0001 

Wald 44.4149 12 <.0001 

Zdroj: Výstupy SAS, úprava autora 

 

V ďalšej časti výstupu je pravdepodobnostný pomer chi-square 48.9179 s p hodnotou menšou 

ako 0.0001, ktorý hovorí, že  model je významný ako celok. Testy Score a Wald sú asymptoticky 

ekvivalentné testy tej istej hypotézy testované testom pravdepodobnosti, nie je teda prekvapením, 

že oba tieto testy tiež naznačujú, že model je štatisticky významný. 

 

Type 3 Analysis of Effects 

Effect DF Wald Chi-Square Pr > ChiSq 

Pohlavie 1 0.1026 0.7487 

Obec 6 22.1152 0.0012 

Vekový interval 3 10.4498 0.0151 

Vzdelanie 2 4.7914 0.0911 

Zdroj: Výstupy SAS, úprava autora 

 

Časť označená ako Type 3 Analysis of Effects zobrazuje testy hypotéz pre každú z premenných 

v modeli jednotlivo. Testovacie štatistiky chí-kvadrát a pridružené p-hodnoty uvedené v tabuľke 

naznačujú, že premenná obec (p = 0,0012 < 0,05) a vekový interval (p = 0,0151 < 0,05) 

z uvedených 4 premenných sú 2 signifikantné premenné a v modeli výrazne zlepšujú 

prispôsobenie modelu. 

 



74 

 

Analysis of Maximum Likelihood Estimates 

Parameter  DF Estimate 

Standar

d Error 

Wald 

Chi-

Square 

Pr > ChiS

q Exp(Est) 

Intercept  1 0.4470 0.1715 6.7902 0.0092 1.564 

Pohlavie muz 1 0.0365 0.1138 0.1026 0.7487 1.037 

Obec pod 2000 1 1.0921 0.6586 2.7501 0.0972 2.981 

 2 000 -  4 999 1 0.4817 0.1802 7.1442 0.0075 1.619 

 10 000 - 19 999 1 -0.0643 0.1717 0.1403 0.7080 0.938 

 20 000 - 49 999 1 -0.5368 0.2931 3.3541 0.0670 0.585 

 50 000 - 99 999 1 -0.0458 0.2132 0.0462 0.8298 0.955 

 100 000 - 500 000 1 -2.3051 1.0944 4.4363 0.0352 0.100 

Vekový 

interval 
18-29 

1 -0.4346 0.2058 4.4597 0.0347 0.648 

 30-44 1 -0.2115 0.1500 1.9887 0.1585 0.809 

 60+ 1 0.1496 0.1365 1.2018 0.2730 1.161 

Vzdelanie Základné a bez 

vzdelania 

1 -0.3542 0.1874 3.5713 0.0588 0.702 

 Stredoškolské 1 -0.0392 0.1569 0.0624 0.8028 0.962 

Poznámka: Referenčné hodnoty premenných : pohlavie- žena; vzdelanostná kategória- Vysokoškolské 

vzdelanie; veková kategória- 45-59; kategória obce- obec 10 000- 19 999 

Zdroj: Výstupy SAS, úprava autora 

 

V tabuľke Analysis of Maximum Likelihood Estimates sú uvedené koeficienty (Estimate), ich 

štandardné chyby (Standard error), štatistika Wald Chi-Square a pridružené hodnoty p (Pr). 

Koeficienty obec 2000-4 999, obec 100 000-500 000  a vekový interval 18 - 29 možno považovať 

za štatisticky významné (p < 0,05) na odpoveď NIE k výroku, že žena musí mať deti, aby bol jej 

život naplnený. Pozitívne odhady parametrov naznačujú, že zvýšia pravdepodobnosť odpovede 

NIE. Negatívne odhady parametrov, znížia pravdepodobnosť odpovede NIE. Ostatné premenné 

možno považovať rovné nule, teda bez vplyvu na odpoveď NIE. Tu však treba pripomenúť, že 

vzhľadom na vzorku respondentov sa stanú signifikantnými koeficientami väčšinou 

charakteristiky respondentov, ktoré majú nízke zastúpenie odpovedí. To znamená, že to nemusí 

podávať úplne presný obraz o výskume, akoby tomu bolo v prípade veľkého a rovnomerného 

zastúpenia odpovedí v každej pozorovanej premennej. S týmto možným rozporom sa stretávame 

sa pri logistických regresiách v celej práci. 

Hlavná interpretácia výstupu z tabuľky Anylysis of Maximum Likelihood estimates znie: Žena 

z menšej  obce 2000- 4 999, v porovnaní s o kategóriu väčšou  obcou 5 000- 9 999, má 1,62 krát 
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vyššiu pravdepodobnosť odpovede NIE. Žena z obce 100 000-500 000, v porovnaní 

s referenčnou obcou, má vyššiu pravdepodobnosť odpovede NIE  0,1 krát. Žena z najnižšej 

vekovej kategórie 18-29, v porovnaní so ženou vo veku 45-59, má 0,648 krát vyššiu 

pravdepodobnosť odpovede NIE. To znamená, že mladší respondenti vo veku 18-29 majú 

častejšie negatívny názor na tento výrok ako starší respondenti vo veku 45-59. 

Vzhľadom na to, že sa v práci venujeme práve vzdelaniu, používame procedúru LOGISTIC 

rozdelenú podľa kategórie vzdelania. Postup a výstupy sú rovnaké ako pri predchádzajúcej 

regresii. Pre obmedzenie rozsahu práce pridávame v tejto časti stručnejší opis výsledkov.  

 V analýze vzdelanostnej kategórie Základné a bez vzdelania, bolo použitých 438 pozorovaní 

od respondentov so základným vzdelaním v súbore údajov. Rovnakým spôsobom ako predtým 

sme si definovali referenčnú hodnotu. Ide o ženu so základným vzdelaním, žijúcu v obci kategórie 

5 000- 9 999 vo veku medzi 45-59 rokov. Pravdepodobnostný pomer chi-square 32,0188 s p 

hodnotou rovnou 0,0004 hovorí, že náš model je významný ako celok. Testy Score a Wald sú 

asymptoticky ekvivalentné testy tej istej hypotézy testované testom pravdepodobnosti, a teda oba 

tieto testy  naznačujú, že model je štatisticky významný. Testovacie štatistiky chí-kvadrát 

a pridružené p-hodnoty uvedené v tabuľke naznačujú, že premenná obec (p = 0,0213 < 0,05) je 

signifikantná premenná. 

Uvedené koeficienty v tabuľke Analysis of Maximum Likelihood Estimates hovoria, že 

vekový interval 18 - 29 možno považovať za štatisticky významný (p < 0,05) na odpoveď NIE 

k výroku, že žena musí mať deti, aby bol jej život naplnený. Aj v tomto prípade negatívny odhad 

parametra, zníži pravdepodobnosť odpovede NIE. Ostatné premenné možno považovať rovné 

nule, teda bez vplyvu na odpoveď NIE. Tabuľka Anylysis of Maximum Likelihood estimates zas 

naznačuje, že respondent so základným vzdelaním s vekom 18-29, v porovnaní s respondentom 

so základným vzdelaním vo veku 45-59, má 0,402 násobne vyššiu pravdepodobnosť odpovede 

NIE. To znamená, že mladšie respondentky so základným vzdelaním vo veku 18-29 majú skôr 

negatívny názor na daný výrok ako staršie respondentky so základným vzdelaním vo veku 45-59. 
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Analysis of Maximum Likelihood Estimates 

Parameter  DF Estimate 

Standard 

Error 

Wald 

Chi-Square Pr > ChiSq Exp(Est) 

Intercept  1 0.3348 0.4289 0.6096 0.4349 1.398 

Pohlavie muz 1 -0.0998 0.2113 0.2229 0.6369 0.905 

Obec pod 2000 1 1.8699 1.1302 2.7370 0.0980 6.487 

 2 000 -  4 999 1 0.6265 0.4252 2.1708 0.1407 1.871 

 10 000 - 19 999 1 -0.1930 0.4074 0.2245 0.6357 0.824 

 20 000 - 49 999 1 -0.6965 0.6835 1.0383 0.3082 0.498 

 50 000 - 99 999 1 0.3338 0.5477 0.3715 0.5422 1.396 

 100 000 - 500 000 1 -12.6429 742.1 0.0003 0.9864 0.000 

Vekový 

interval 
18-29 

1 -0.9108 0.4116 4.8953 0.0269 0.402 

 30-44 1 -0.4097 0.2957 1.9194 0.1659 0.664 

 60+ 1 -0.1252 0.2458 0.2596 0.6104 0.882 

Vzdelanie Základné a bez 

vzdelania 

0 0 . . . . 

 Stredoškolské       

Poznámka: Referenčné hodnoty premenných : pohlavie- žena; vzdelanostná kategória- Vysokoškolské 

vzdelanie; veková kategória- 45-59; kategória obce- obec 10 000- 19 999 

Zdroj: Výstupy SAS, úprava autora 

 

V logistickej procedúre pre stredoškolské vzdelanie, bolo použitých všetkých 714 pozorovaní 

v  súbore údajov. Modelovanie SAS pripúšťa aj v tomto prípade binárny logit model. Model 

vytvára pre odpoveď NIE. Odpoveď hovorí, že respondent so stredoškolským vzdelaním 

nesúhlasí s výrokom, že žena musí mať deti, aby bol jej život naplnený. Na základe výsledkov 

tabuľky Class Level Information bola definovaná referenčná hodnota. V tomto prípade ide znovu 

o ženu so stredoškolským vzdelaním, žijúcu v obci veľkostnej kategórie 5 000 – 9 999, vo veku 

medzi 45-59 rokov. Časť označená ako Type 3 Analysis of Effects zobrazuje testy hypotéz pre 

každú z premenných v modeli jednotlivo. Testovacie štatistiky chí-kvadrát a pridružené p-

hodnoty uvedené v tabuľke naznačujú, že premenná modelu nie sú signifikantné. Premenné 

možno považovať rovné nule, teda bez vplyvu na odpoveď NIE. Porovnanie premenných teda 

hovorí, že v žiadnom z prípadov nepozorujeme štatisticky významný rozdiel medzi kategóriami, 

z pohľadu vplyvu na odpoveď NIE u respondentov so stredoškolským vzdelaním. 

Pri analýze v kategórie vysokoškolsky vzdelaných respondentov bolo použitých všetkých 273 

pozorovaní v súbore údajov. Modelovanie SAS znovu pripúšťa binárny logit model. Model pre 

odpoveď NIE, že respondent s vysokoškolským vzdelaním nesúhlasí s výrokom, že žena musí 

mať deti, aby bol jej život naplnený. 
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Testy naznačujú, že model je štatisticky významný. Uvedené koeficienty v tabuľke Analysis 

of Maximum Likelihood Estimates hovoria, že vekový interval 60+ a obec 100 000-500 000 

možno považovať za štatisticky významné (p < 0,05) na odpoveď NIE k výroku, že žena musí 

mať deti, aby bol jej život naplnený. Výstup Anylysis of Maximum Likelihood estimates môžeme 

interpretovať nasledovne: Žena s vysokoškolským vzdelaním s vekom 60+, v   porovnaní so 

ženou s vysokoškolským vzdelaním vo veku 45-59, má vyššiu pravdepodobnosť odpovede NIE 

o 2,376 krát. Taktiež ženy s vysokoškolským vzdelaním z najväčšej kategórie obcí, v porovnaní 

so ženami s vysokoškolským vzdelaním z obce 5 000- 9 999, majú 0,095 násobne vyššiu 

pravdepodobnosť, že nesúhlasia s výrokom, že žena musí mať deti, aby bol jej život naplnený. 

 

Analysis of Maximum Likelihood Estimates 

Parameter  DF Estimate 

Standar

d 

Error 

Wald 

Chi-

Square Pr > ChiSq Exp(Est) 

Intercept  1 0.0246 0.2633 0.0087 0.9257 1.025 

Pohlavie muz 1 0.1226 0.2742 0.2000 0.6547 1.130 

Obec pod 2000 1 13.2874 720.1 0.0003 0.9853 589733.6 

 2 000 -  4 999 1 0.5071 0.3718 1.8605 0.1726 1.660 

 10 000 - 19 999 1 0.1304 0.9031 0.0208 0.8852 1.139 

 20 000 - 49 999 1 -0.3802 0.3840 0.9803 0.3221 0.684 

 50 000 - 99 999 1 -0.0246 0.4144 0.0035 0.9527 0.976 

 100 000 - 500 000 1 -2.3510 1.1575 4.1252 0.0423 0.095 

Vekový 

interval 
18-29 

1 -0.5434 0.4410 1.5183 0.2179 0.581 

 30-44 1 0.4242 0.3489 1.4784 0.2240 1.528 

 60+ 1 0.8655 0.3370 6.5937 0.0102 2.376 

Vzdelanie Základné a bez 

vzdelania 

0 0 . . . . 

 Stredoškolské       

Poznámka: Referenčné hodnoty premenných: pohlavie- žena; vzdelanostná kategória- Vysokoškolské 

vzdelanie; veková kategória- 45-59; kategória obce- obec 10 000- 19 999 

Zdroj: Výstupy SAS, úprava autora 

 

Zhrnutie celkových výsledkov regresie teda znie: Príslušnosť k obci najvyššej kategórie, 

v porovnaní s príslušnosťou k referenčnej obci, zvyšuje pravdepodobnosť nesúhlasnej odpovede 

0,095 násobne. Príslušnosť k vekovému intervalu 18-29, v porovnaní s príslušnosťou 

k vekovému intervalu 45-59, zvyšuje pravdepodobnosť nesúhlasenia s výrokom 0,648 krát. 
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Svedčí to o tom, že najmladší respondenti vo veku 18-29 majú častejšie negatívny názor 

na tento výrok ako starší respondenti vo veku 45-59. Naopak starší respondenti 

s vysokoškolským vzdelaním nad 60 rokov majú skôr negatívny názor na daný výrok ako o niečo 

mladšie vysokoškolsky vzdelané ženy vo veku 45-59. 

 

Pri hľadaní odpovede na prislúchajúcu hypotézu v znení: „Rola rodiča je považovaná 

za jednoznačnejšiu cestu k naplneniu a uspokojeniu v živote u ľudí s nižším vzdelaním.“ sa 

opierame o výsledky analýz odpovedí  na otázku O3: „Myslíte si, že žena musí mať deti, aby bol 

jej život naplnený, alebo to nepovažujete za nevyhnutné?“ Nakoľko logistická regresia  prináša 

veľmi nekompletné avšak nemenej významné výsledky, jednoznačnejšiu odpoveď na hypotézu 

odvádzame grafických výstupov. Pri otázke, kde respondenti vyjadrovali názor o tom, či žena 

potrebuje deti k naplneniu života deti, 60% odpovedala nesúhlasne. To znamená, že približne 

60% respondentov bez ohľadu na vek si myslí, že nie je nutné mať deti, aby bol život ženy 

naplnený. V tomto prípade hrá svoju rolu aj vek. Mladší respondenti si častejšie myslia, že 

k naplneniu života žena potrebuje deti, čo je pre nás prekvapivý výsledok. Z komplexného 

pohľadu sa však odpovede respondentov so základným vzdelaním mierne odlišujú a naznačujú, 

že základne vzdelaní respondenti o 5% častejšie ako inak vzdelaní respondenti súhlasia 

s potrebou mať dieťa pre naplnený život ženy. Preto potvrdzujeme hypotézu H7: „Rola rodiča 

je považovaná za jednoznačnejšiu cestu k naplneniu a uspokojeniu v živote u ľudí s nižším 

vzdelaním“. 

 

Otázka O4: Súhlasíte s výrokom: „Zamestnanie je dobrá vec, ale po čom väčšina žien 

naozaj túži, je domov a deti.“?  

K tejto otázke sa vyjadrilo dohromady 1393 respondentov, z toho 536 mužov a 857 žien. 

Respondenti odpovedajúci na danú otázku boli rozmiestnení v rámci vzdelanostných skupín 

pomerne rovnomerne. Takmer 35% z nich tvorili vysokoškolsky vzdelaní respondenti, niečo 

málo nad 35% stredoškolsky vzdelaní a 30,3% respondentov bolo nevzdelaných alebo so 

základným vzdelaním. Vekové zloženie respondentov tvorí 37% respondentov z kategórie 60+, 

33% respondentov z kategórie 45-59, 21% respondentov s vekom medzi 30-44 rokov a  9  % 

mladších ako 30 rokov. Odpovede na otázku sme pre jasnejšie znenie a odstránenie roztrieštenia 

odpovedí zoskupili do dvoch odpovedí, a to „Súhlasím“  a „Nesúhlasím“. Z prvej vzdelanostnej 

skupiny, nevzdelaných a základne vzdelaných respondentov, súhlasí 55% s výrokom hovoriacim 

o tom, že ženy túžia v prvom rade po domácnosti a deťoch (Graf 24). U mužských respondentov 

so stredoškolským vzdelaním s týmto výrokom súhlasí 68%, a zo žien 54%. Vysokoškolsky 

vzdelaní respondenti taktiež väčšinovo súhlasia. Takmer 60% mužov a 56% žien súhlasí 

s   výrokom. Je teda možné konštatovať, že muži celkovo častejšie ako ženy, súhlasia s výrokom 

„Zamestnanie je dobrá vec, ale po čom väčšina žien naozaj túži, je domov a deti.“ 
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Graf 24: Štruktúra odovedí na otázku O4: „Súhlasíte s výrokom, že zamestnanie je dobrá vec, ale po čom 

väčšina žien naozaj túži, je domov a deti?“, podľa pohlavia a vzdelania respondentov, Slovensko, EVS 

2008, % 

 

Poznámka: Vzdelanostné kategórie: 1- Základné a bez vzdelania; 2- Stredoškolské, 3-Vysokoškolské 

Zdroj dát: EVS 2008, vlastné spracovanie 

 

Čo sa týka odpovedí podľa vekových kategórii, najviac s týmto tvrdením nesúhlasia 18-29  

roční respondenti s vysokoškolským vzdelaním, a to v podiele takmer 60% respondentov (Graf 

25).  Aj zo skupiny respondentov, ktorí dosiahli len základné alebo žiadne vzdelanie prevyšuje 

nesúhlas u najmladšej vekovej kategórii. Zo stredoškolsky vzdelaných vyjadrilo nesúhlas 

s výrokom len 38% respondentov z najmladšej vekovej kategórie. Najvyšší podiel respondentov, 

ktorí s tvrdením súhlasia je kontrastne u najstaršej vekovej kategórie s nižším vzdelaním.  Naopak 

najviac s výrokom súhlasia 60 a viac roční respondenti so stredoškolským vzdelaním.  Rolu pri 

tejto odpovedi hrá aj vek, pretože ako je z grafu zrejmé, starší respondenti všetkých 

vzdelanostných kategórií častejšie ako respondenti najmladšej vekovej kategórie súhlasia 

s daným výrokom.  
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Graf 25: Štruktúra odovedí na otázku O4: „Súhlasíte s výrokom, že zamestnanie je dobrá vec, ale po čom 

väčšina žien naozaj túži, je domov a deti?“,  podľa veku a vzdelania respondentov, Slovensko, EVS 

2008,% 

 

Poznámka: Vzdelanostné kategórie: 1- Základné a bez vzdelania; 2- Stredoškolské, 3-Vysokoškolské 

Zdroj dát: EVS 2008, vlastné spracovanie 

 

Zaujímavý je aj celkový pohľad na odpovede podľa dosiahnutého vzdelania respondentov 

(Graf 26). Aj keď s nepatrným rozdielom prekvapivo najčastejšie práve najnižšie vzdelaní 

nesúhlasia s výrokom, že napriek zamestnaniu žena naozaj skutočne túži po domove a deťoch. 

Podiel týchto odpovedí je však stále pod hranicou 50% a tak, ako bolo spomenuté, platí, že 

väčšina všetkých respondentov súhlasí s výrokom „Zamestnanie je dobrá vec, ale po čom väčšina 

žien naozaj túži, je domov a deti.“ 

 

Graf 26: Štruktúra odovedí na otázku O4: „Súhlasíte s výrokom, že zamestnanie je dobrá vec, ale po čom 

väčšina žien naozaj túži, je domov a deti?“,  podľa vzdelania respondentov, Slovensko, EVS 2008, % 

Poznámka: Vzdelanostné kategórie: 1- Základné a bez vzdelania; 2- Stredoškolské, 3-Vysokoškolské 

Zdroj dát: EVS 2008, vlastné spracovanie 
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Vytvorenie logistickej regresie  

Modelovanie v programe SAS aj v tomto prípade pripúšťa binárny logit model. Konkrétne 

model pre odpoveď NIE, že respondent nesúhlasí s výrokom „Zamestnanie je dobrá vec, ale 

väčšina žien aj tak túži po domácnosti a deťoch.“ Model je zostavený zo všetkých 1393 

pozorovaní v súbore údajov. Aj v tomto prípade je definovaná referenčná hodnota ako žena 

s vysokoškolským vzdelaním, žijúca v obci veľkostnej kategórie 5 000- 9 999, vo veku medzi 45-

59 rokov.  

Pomer chi-square potvrdil, že model je významný ako celok. Testy Score a Wald hovoria 

o tom, že model je štatisticky významný. Testy  hypotéz pre každú z premenných v modeli 

jednotlivo naznačujú, že z uvedených 4 premenných sú 2 signifikantné premenné, premenná obec 

(p =<0.0001 < 0,05) a  interval pohlavia (p = 0,0241 < 0,05).  Koeficienty pohlavie muž, obec 

2 000- 4 999, obec 10 000- 19 999 , obec 50 000- 99 999 možno považovať za štatisticky 

významné (p < 0,05) na odpoveď NIE k výroku, že zamestnanie je dobrá vec, ale väčšina žien 

aj   tak túži po domácnosti a deťoch. Pozitívne odhady parametrov naznačujú, že zvýšia 

pravdepodobnosť odpovede NIE. Negatívne odhady parametrov znížia pravdepodobnosť 

odpovede NIE. Ostatné premenné možno považovať rovné nule, teda bez vplyvu na odpoveď 

NIE. 

Výstup z tabuľky Anylysis of Maximum Likelihood sa dá interpretovať nasledovne: Žena 

z obce kategórie 2 000- 4 999, v porovnaní s referenčnou obcou, má 0,696 krát vyššiu 

pravdepodobnosť odpovede NIE. Žena z obce 10 000- 19 000, v porovnaní s obcou 5 000- 9 999, 

má vyššiu pravdepodobnosť odpovede NIE 1,712 násobne. Žena z obce 50 000- 99 999, 

v   porovnaní s obcou 5 000- 9 999, má o 2,432 vyššiu pravdepodobnosť odpovede NIE. A žena, 

v   porovnaní s mužom, má 0,770 násobne vyššiu pravdepodobnosť odpovede NIE. 
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Analysis of Maximum Likelihood Estimates 

Parameter  DF Estimate 

Standar

d 

Error 

Wald 

Chi-

Square 

Pr > C

hiSq Exp(Est) 

Intercept  1 -0.3168 0.1715 3.4123 0.0647 0.728 

pohlavie muz 1 -0.2611 0.1158 5.0896 0.0241 0.770 

obec pod 2000 1 0.3546 0.5389 0.4330 0.5105 1.426 

 2 000 -  4 999 1 -0.3629 0.1794 4.0910 0.0431 0.696 

 10 000 - 19 999 1 0.5375 0.1729 9.6631 0.0019 1.712 

 20 000 - 49 999 1 0.5344 0.3082 3.0060 0.0830 1.706 

 50 000 - 99 999 1 0.8885 0.2189 16.4734 <.0001 2.432 

 100 000 - 500 000 1 0.8280 0.7799 1.1271 0.2884 2.289 

Vekový 

interval 
18-29 

1 0.2240 0.2093 1.1456 0.2845 1.251 

 30-44 1 -0.0949 0.1530 0.3849 0.5350 0.909 

 60+ 1 -0.1162 0.1374 0.7150 0.3978 0.890 

Vzdelanie Základné a bez 

vzdelania 

1 -0.0586 0.1875 0.0977 0.7546 0.943 

 Stredoškolské 1 0.0336 0.1558 0.0464 0.8295 1.034 

Poznámka: Referenčné hodnoty premenných : pohlavie- žena; vzdelanostná kategória- Vysokoškolské 

vzdelanie; veková kategória- 45-59; kategória obce- obec 10 000- 19 999 

Zdroj: Výstupy SAS, úprava autora 

 

Aj v tomto prípade využívame procedúru LOGISTIC pri analýze podľa vzdelanostných 

skupín. V analýze vzdelanostnej kategórie základné a bez vzdelania bolo použitých 422 

odpovedí. Výstupy hovoria o tom, že premenné možno považovať rovné nule, teda bez vplyvu 

na odpoveď NIE na výrok „Zamestnanie je dobrá vec, ale po čom väčšina žien naozaj túži, je 

domov a deti.“  

V analýze vzdelanostnej kategórie stredoškolsky vzdelaných bolo použitých všetkých 697 

odpovedí a modelovanie SAS pripúšťa binárny logit model. Koeficienty z tabuľky Analysis of 

Maximum Likelihood Estimates uvádzajú , že obec 50 000- 99 999  a obec 10 000- 19 000 možno 

považovať za štatisticky významné (p<0,05) na odpoveď NIE k danému výroku. Pomer šancí 

u premennej obec naznačuje, že respondent so stredoškolským vzdelaním z obce veľkostnej 

kategórie 10 000- 19 000  v porovnaní so ženou z  referenčnej obce, 2,286 krát pravdepodobnejšie 

odpovie NIE na daný výrok. Taktiež je o 1,855 vyššia šanca, že respondent stredoškolsky 

vzdelaný z obce 50 000- 99 999 odpovie NIE na spomínaný výrok ako opýtaný z obce 5 000- 9 

999.  
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Analysis of Maximum Likelihood Estimates 

Parameter  DF Estimate 

Standard 

Error 

Wald 

Chi-

Square 

Pr > Chi

Sq Exp(Est) 

Intercept  1 -0.3525 0.1609 4.8003 0.0285 0.703 

pohlavie muz 1 -0.2840 0.1626 3.0527 0.0806 0.753 

obec pod 2000 1 1.0465 1.2329 0.7204 0.3960 2.848 

 2 000 -  4 999 1 -0.3581 0.2738 1.7108 0.1909 0.699 

 10 000 - 19 999 1 0.8267 0.2465 11.2467 0.0008 2.286 

 20 000- 49 999 1 -0.1975 1.2346 0.0256 0.8729 0.821 

 50 000 - 99 999 1 0.6178 0.3060 4.0750 0.0435 1.855 

 100 000 - 500 000 1 -12.6069 751.7 0.0003 0.9866 0.000 

Vekový 

interval 
18-29 

1 0.0755 0.3085 0.0599 0.8066 1.078 

 30-44 1 0.0638 0.2090 0.0931 0.7603 1.066 

 60+ 1 -0.00117 0.1962 0.0000 0.9952 0.999 

Vzdelanie Základné a bez 

vzdelania 

0 0 . . . . 

 Stredoškolské       

Poznámka: Referenčné hodnoty premenných : pohlavie- žena; vzdelanostná kategória- Vysokoškolské 

vzdelanie; veková kategória- 45-59; kategória obce- obec 10 000- 19 999 

Zdroj: Výstupy SAS, úprava autora 

 

Pre vzdelanostnú kategóriu vysokoškolsky vzdelaných bolo v analýze použitých všetkých 

274 pozorovaní v súbore údajov, a teda  SAS pripúšťa binárny logit model. Model pre odpoveď 

NIE, že respondent s vysokoškolským vzdelaním nesúhlasí s pozorovaným výrokom. Testovacie 

štatistiky chí-kvadrát a pridružené p-hodnoty uvedené v tabuľke naznačujú, že premenná obec (p 

= 0,0185 < 0,05) je signifikantná premenná. Z hodnotením  výstupov je, že respondenti 

s vysokoškolským vzdelaním z kategórie obce 50 000- 99 999, v porovnaní s respondentami 

s vysokoškolským vzdelaním z obce 5 000- 9 999, majú  3,388 násobne vyššiu pravdepodobnosť, 

že nebudú súhlasiť s výrokom. 
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Analysis of Maximum Likelihood Estimates 

Parameter  DF Estimate 

Standard 

Error 

Wald 

Chi-

Square 

Pr > Chi

Sq 

Exp(E

st) 

Intercept  1 -0.2468 0.2659 0.8614 0.3533 0.781 

pohlavie muz 1 -0.2357 0.2699 0.7629 0.3824 0.790 

obec pod 2000 1 0.1293 1.2594 0.0105 0.9182 1.138 

 2 000 -  4 999 1 -0.3521 0.3628 0.9419 0.3318 0.703 

 10 000 - 19 999 1 -0.0626 0.8921 0.0049 0.9440 0.939 

 20 000 - 49 999 1 0.7295 0.3940 3.4272 0.0641 2.074 

 50 000 - 99 999 1 1.2202 0.4220 8.3621 0.0038 3.388 

 100 000 - 500 000 1 1.2156 0.9576 1.6114 0.2043 3.372 

Vekový 

interval 
18-29 

1 0.4456 0.4346 1.0512 0.3052 1.561 

 30-44 1 -0.3852 0.3580 1.1573 0.2820 0.680 

 60+ 1 -0.4205 0.3337 1.5885 0.2075 0.657 

Vzdelanie Základné a bez 

vzdelania 

0 0 . . . . 

 Stredoškolské       

Poznámka: Referenčné hodnoty premenných : pohlavie- žena; vzdelanostná kategória- Vysokoškolské 

vzdelanie; veková kategória- 45-59; kategória obce- obec 10 000- 19 999 

Zdroj: Výstupy SAS, úprava autora 

 

Celkový výsledok regresie by sa dal zhrnúť pár základnými vetami, a to že: Respondenti 

z najmladšej vekovej kategórie s vyššou pravdepodobnosťou ako respondenti v referenčnom 

veku, odpovedajú na výrok nesúhlasne.  Príslušnosť k referenčnej obci zvyšuje pravdepodobnosť 

nesúhlasu v porovnaní s obcou najvyššej kategórie o 2,289 násobne. Respondent z obce 

veľkostnej kategórie 10 000- 19 999, odpovie  2,286 krát pravdepodobnejšie  nesúhlasne  na daný 

výrok, v porovnaní s vysokoškolsky vzdelanou ženou z referenčnej obci. Taktiež je o 1,855 je 

vyššia šanca že respondent stredoškolsky vzdelaný z obce 50 000- 99 999 odpovie nesúhlasne 

na výrok ako opýtaný z referenčnej obce 5 000- 9 999. Respondenti s vysokoškolským vzdelaním 

z kategórie 50 000- 99 999, v porovnaní s respondentami spadajúcimi do referenčných hodnôt, 

majú  3,388 násobne vyššiu pravdepodobnosť, že nebudú súhlasiť s výrokom.Odpovede na  túto 

otázku sú vhodným indikátorom, ktorý dokáže potvrdiť alebo vyvrátiť hypotézu H8.  Predstavy 

o tom, či ženy naozaj túžia hlavne po dieťati a rodine a uprednostňuje ich pred zamestnaním sa 

z celkového pohľadu na odpovede medzi vzdelanostnými kategóriami výrazne nelíši. 

Vysokoškolsky vzdelaní respondenti súhlasia s výrokom „Zamestnanie je dobrá vec, ale po čom 

väčšina žien naozaj túži je domov a deti“ v podielovej prevahe 57%.  Respondenti so 
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stredoškolským vzdelaním súhlasia s výrokom 58% a z respondentov so základným alebo 

žiadnym súhlasí 55%. Netreba však opomenúť, že ženy vysokoškolsky a stredoškolsky sa  

v odpovedi na výrok  častejšie ako muži prikláňajú k nesúhlasu. Na základe toho a výsledku 

logistickej regresie hypotézu H8 v znení „Ženy s vysokoškolským vzdelaním častejšie 

uprednostňujú kariéru pred rodinnou dráhou“ zamietame, pretože sa pri analýze nepotvrdilo 

častejšie uprednostňovanie  kariéry pred deťmi. 
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7  Záver 

Vzťah vzdelania a reprodukcie je potvrdzovaný rádom autorov. Meniaca sa vzdelanostná 

štruktúra ovplyvňuje reprodukčné správanie natoľko, že vznikajú viditeľné rozdiely medzi 

jednotlivými vzdelanostnými skupinami. Ako sa ukázalo, analýza témy vzdelanosti v koncepte 

nízkej reprodukcie je relevantná, pretože sa preukázal negatívny efekt na mnohé indikátory 

reprodukčného správania.  

V práci sa potvrdilo, že ženy s nižším vzdelaním mávajú obecne vyšší počet detí v porovnaní 

so ženami s terciárnym vzdelaním. To súvisí s vyššou pravdepodobnosťou narodenia detí 

každého poradia u žien s iným ako vysokoškolským vzdelaním. Je zrejmé, že ženy, ktoré sa 

vzdelávali v terciérnom stupni štúdia vstupujú do materstva neskôr ako nižšie vzdelané ženy. 

Avšak koncept vplyvu vzdelania a nízkej plodnosti nie je spájaný len s dlhšou dobou štúdia 

a následným odkladaním materstva, ale často aj so zmenou hodnôt, či postojov, ktoré vzdelanie 

prináša. Na realizáciu reprodukčných plánov môže negatívne pôsobiť túžba žien po kariérnom 

naplnení, sociálnej stabilite či finančnom zázemí, pretože materstvo zvyšuje riziko nenaplnenia 

týchto plánov.   

Vzdelanostná štruktúra sa v čase menila v prospech častejšieho dosahovania terciárneho 

vzdelávania a to takmer trojnásobne, medzi rokmi 1991 a 2011. Zároveň s ňou sa mení aj úhrnná 

plodnosť, ktorá sa znížila v priebehu 20 rokov takmer o jednu tretinu. Pravdepodobnosť 

narodenia dieťaťa sa s nárastom podielu vysokoškolsky vzdelaných znižuje a presúva 

do vyššieho veku. Priemerný vek vysokoškolsky vzdelaných žien sa zvýšil medzi rokmi 1992 

a 2014 o viac než 3 roky, na 30,4 roky. U žien s najnižším vzdelaním stúpol o jeden rok na 20 

rokov. Ako potvrdzujú analýzy, ženy s vyšším vzdelaním majú preukázateľne nižšiu konečnú 

plodnosť. Rozdiel medzi vysokoškolsky a základne vzdelanými ženami predstavoval v roku 1991 

viac než jedno dieťa na ženu. V poslednom roku sčítania sa tento rozdiel znížil tým, že plodnosť 

vysokoškolsky vzdelaných žien sa zvýšila, a naopak plodnosť žien so základným vzdelaním 

znížila. Avšak rozdiel takmer jedného dieťaťa pripadajúceho na ženu stále pretrváva.  

  Konečná plodnosť je samozrejme úzko prepojená aj s bezdetnosťou. Ženy vysokoškolsky 

vzdelané prežijú priemerne viac rokov bezdetné v porovnaní s nižšie vzdelanými ženami, avšak 

ako dokázala ďalšia analýza, vývoj konečnej bezdetnosti v mladších generáciách poukazuje 

na zmenu. Konečná bezdetnosť vysokoškolsky vzdelaných žien bola u najstarších pozorovaných 

generácií jednoznačne najvyššia so zreteľným rozdielom od bezdetnosti ostatných 

vzdelanostných kategórií. Znížila sa z viac než 25 % na 14 % v roku, kedy už bezdetnosť základne 

vzdelaných žien predstavovala 16 % z pôvodných 10 %. Konečná bezdetnosť sa teda stala jedným 

z najzaujímavejších ukazovateľov vplyvu vzdelania na reprodukciu, a bezpochyby si zaslúži 

väčšiu pozornosť v osobitej práci. 

Vzdelanie ovplyvňuje aj sociologické hodnoty, často spájané práve s reprodukčným 

správaním. Napriek teoretickým poznatkom o individualizme či preferovaniu sebarozvoja, 

kariéry a finančného kapitálu, jedinci všeobecne  najčastejšie uprednostňujú a považujú 

za ideálny klasický dvojdetný model rodiny. Avšak jedinci s najnižším vzdelaním v porovnaní 
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s vysokoškolsky vzdelanými omnoho častejšie uprednostňujú aj trojdetný, či štvordetný model. 

To isté platí  aj pri preferovanom počte detí, ktoré by chceli mať. 

V otázkach naplnenia života žien materstvom sa potvrdilo, aj keď veľmi nepatrne, že 

vysokoškolsky vzdelané ženy nepovažujú materstvo za nutnosť tak často, ako ženy nižšie 

vzdelané. Analýza veľmi podobne formulovanej otázky však preferenciu kariéry pred rodinou 

a dieťaťom nepotvrdila. Výsledok týchto dvoch analýz teda hovorí, že aj keď si vysokoškolsky 

vzdelané ženy nepredstavujú naplnenie života len materstvom,  nemusí ísť priamo o preferovanie 

kariéry, ale môžu do toho vstupovať aj iné alternatívne životné ciele. 

Výsledky hodnotovej analýzy v porovnaní s demografickou analýzou nehovoria tak jasne. 

Kým v demografickej analýze takmer každý ukazovateľ potvrdzuje negatívny vplyv vzdelania 

na reprodukciu, hodnotová analýza nedokazuje tak výrazný vplyv. Predpokladáme, že rozdiel 

spôsobuje napríklad to, že v demografickej analýze tvoria výsledok najmä ženy s už ukončenou 

reprodukciou. Tak ako dynamické zmeny v spoločnosti, menil sa aj podiel vzdelaných žien 

v populácii. Kým v období, v ktorom sledujeme správanie žien longitudiálnou demografickou 

analýzou bolo vysokoškolské vzdelanie určitou výsadou, v roku získavania dát do hodnotových 

štúdií bolo terciárne vzdelanie omnoho samozrejmejšie. Tento sociologický aspekt môže hrať rolu 

v tom, že ženy s vysokoškolským vzdelaním nevnímajú svoje vzdelanie ako výsadu, ktorá by 

mohla znemožniť vstup do materstva. Ako však bolo preukázané, ťažko kombinovateľné 

materstvo so štúdiom a kariérou núti ženy odkladať čas vstupu do materstva.  

V závere by sa dalo zhodnotiť, že analyzovanie vplyvu vzdelania v kontexte nízkej 

reprodukcie na Slovensku dáva zmysel. Priama aj nepriama prepojenosť materstva so vzdelaním 

môže pôsobiť na reprodukčné správanie v krátkodobom aj dlhodobom kontexte. Preto  je vhodné 

v záujme udržania a zvyšovania plodnosti túto problematiku naďalej sledovať a riešiť nielen 

na teoretickej či vedeckej úrovni. Veríme, že aj táto práca môže viesť k zamysleniu a ďalšiemu 

hlbšiemu spracovávaniu problematiky. 
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