
Abstract 

Since the Asian financial crisis in 1997, South Korea has undergone institutional changes in 

social welfare, especially in childcare and maternity protection policies (Chang, 1999; Seo, 

2017). The changes were supposed to increase the birth rate (Song, 2003), but it is still 

declining, and policies are not effective (OECD, 2021). Birth rates are lowest among OECD 

member countries, population is aging, and economic and social consequences are being 

expected (Stephens, 2012, p. 7). It is in the government's interest to provide various family 

policies to ensure work-family life and a healthy family life (Chin, Lee, Lee, Son, Sung, 2011). 

The aim of this work is to partially contribute to the elucidation of the phenomenon of low 

fertility rate in South Korea. The thesis focuses on the questions of whether family policies 

tend to strengthen, whether a deeply developing social regime does not necessarily lead to 

social change, and whether Confucianism has a negative effect on fertility. This diploma thesis 

analyzes the phenomenon of low birth rates from many perspectives: economic (Becker, 1960), 

familialistic (Leitner, 2003) and cultural (Pfau-Effinger, 2005). In the economic part, an 

analysis of direct costs of South Korean families is performed, focusing on consumption 

expenditures on food, clothing, housing, and education, which are considered the main 

consumption costs burdening the household budget (Thévenon in: Letablier, Marie-Thérèse et 

al., 2009, p. 20-21, 81). In the familialistic part, an analysis of the Childcare centers and family 

policies (parental leave, maternity leave, and paternity leave) is performed. Then follows a 

classification of South Korea based on Leitner's (2003) typology of 4 strong/weak concept of 

familialism-de-familialism. In the cultural part there is an analysis of KGSS Codebooks data 

from 2005, 2006, 2012 and cumulative data 2003-2018 and interpretation of results reflecting 

cultural aspects of Confucianism. The first two hypotheses were confirmed in this work: 

"Family policies tend to strengthen" and "a deeply developing social regime does not 

necessarily lead to social change, institutional change precedes social change." The hypothesis 

that "Confucianism has a negative effect on fertility" has not been refuted and neither 

unequivocally confirmed, because there are more factors involved and there is no clear line of 

argument to determine the answer. 

 
Abstrakt 

Od asijské finanční krize v roce 1997 prošla Jižní Korea institucionálními změnami sociální 

péče, zejména v politice péče o děti a ochraně mateřství (Chang, 1999; Seo, 2017). Změny 

měly zvýšit míru porodnosti (Song, 2003), ta však stále klesá a politiky nejsou účinné (OECD, 

2021). Porodnost je nejnižší mezi členskými státy OECD, populace stárne a očekávají se 



ekonomické a sociální důsledky (Stephens, 2012, s. 7). V zájmu vlády je poskytovat různé 

rodinné politiky k zajištění pracovně-rodinného života a zdravého rodinného života (Chin, Lee, 

Lee, Son, Sung, 2011). Cílem práce je částečně přispět k objasnění fenoménu nízké porodnosti 

v Jižní Koreji. Práce se zaměřuje na otázky, zda mají rodinné politiky tendenci posilovat, zda 

hluboce se rozvíjející sociální režim nemusí nutně vést ke společenské změně a zda má 

konfucianismus negativní efekt na fertilitu. Tato diplomová práce analyzuje fenomén nízké 

porodnosti z mnoha perspektiv: ekonomické (Becker, 1960), familialistické (Leitner, 2003) a 

kulturní (Pfau-Effinger, 2005). V ekonomické části je provedena analýza přímých nákladů 

jihokorejských rodin se zaměřením na spotřební výdaje na jídlo, oblečení, bydlení a vzdělání, 

které jsou považovány za hlavní spotřební náklady zatěžující rozpočet domácností (Thévenon 

in: Letablier, Marie- Thérèse a kol., 2009, s. 20-21, 81). V rodinné části je provedena analýza 

center péče o děti a rodinné politiky (rodičovská dovolená, mateřská dovolená a otcovská 

dovolená). Následuje klasifikace Jižní Koreje na základě Leitnerovy (2003) typologie 4 

silného/slabého konceptu familialismu-defamilialismu. V kulturní části je analýza dat KGSS 

Codebooks z let 2005, 2006, 2012 a kumulativních dat 2003-2018 a interpretace výsledků 

odrážejících kulturní aspekty konfucianismu. V této práci se potvrdily první dvě hypotézy: 

„Rodinné politiky mají tendenci posilovat“ a „hluboce se rozvíjející sociální režim nemusí 

nutně vést ke společenské změně, institucionální změna předchází společenské změně“. 

Hypotézu, podle které „konfucianismus má negativní efekt na fertilitu“, se sice nepovedlo 

vyvrátit, ale ani jednoznačně potvrdit, protože zde působí více vlivů a není jasná linie 

argumentu, kterou by se odpověď dala určit. 

 


