
 

 

Zhodnocení populační politiky Číny 

Abstrakt 

Tato práce pojednává o populační politice Číny a jejím cílem je zhodnotit jednotlivá opatření  
a analyzovat jejich účinnost. Metodologická část popisuje datovou základnu a ukazatele, pomocí 
kterých lze vliv populační politiky měřit. Na rešerši odborné literatury navazuje analytická část 
zabývající se vývojem plodnosti v kontextu populačních politik, odkládáním sňatečnosti  
a proměnou reprodukčních plánů, jež jsou stěžejní pro budoucí vývoj politik. Účinnost opatření 
v Číně je zhodnocena srovnáním efektivity politik ve Vietnamu a Japonsku a rovněž pomocí 
vybraných ukazatelů. Nedílnou součástí práce je analýza důsledků politik a nastínění možného 
budoucího vývoje. Na základě výsledků analýzy lze konstatovat, že populační politika Číny byla 
efektivní, jelikož dosáhla svého cíle snížit úroveň plodnosti. Na druhou stranu politika jednoho 
dítěte způsobila mnohé negativní důsledky, jež se snaží omezit nová univerzální politika dvou 
dětí zavedená v roce 2016.  
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