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Abstrakt 

V naší práci se budeme věnovat demografickým charakteristikám malých územních jednotek. 

Využijeme k tomu konceptu nových sociálně-prostorových formací (dále NSPF), tedy konceptu 

relativně nového a zatím málo používaného. NSPF jsou specifické lokality, kde se koncentruje 

segregované či separované obyvatelstvo s podobnou ekonomickou úrovní a životním stylem. 

NSPF se mohou rozdělovat do tří základních typů – lokality s koncentrací sociálně silného, 

sociálně slabého obyvatelstva a cizinců. Cílem práce je poukázat na fakt, že residenti žijící  

v těchto formacích se liší v demografických charakteristikách a demografickém chování od 

zbytku Česka a mezi různými typy NSPF. Separované a segregované obyvatelstvo v NSPF se 

vyznačuje mladší věkovou strukturou. V úrovni plodnosti existují rozdíly mezi jednotlivými 

typy NSPF. Zatímco sociálně slabé obyvatelstvo se vyznačuje vysoce nadprůměrnými 

hodnotami úrovně plodnosti, v lokalitách sociálně silných a cizinců je úroveň plodnosti spíše 

menší. V práci se také věnujeme diskusi ohledně příčin rozdílného demografického chování. 

Vycházíme zde z teorie druhého demografického přechodu a teorie rizikové společnosti. 

Klí čová slova: demografické chování; plodnost; nové sociálně-prostorové formace; residenční 

segregace/separace; Praha; Česko 

 

Abstract 

In our bachelor thesis we will deal with the demographic characteristics of small territorial 

units. We will use the concept of the new socio-spatial formations (NSPF), a concept which is 

relatively new and still little used. NSSF are specific localities where segregated or separated 

populations with similar economic level and lifestyle are concentrated. NSSF may be divided 

into three basic types – localities with a strong concentration of social, socially weak population 

and foreigners. The main goal is to highlight the fact that residents in these formations differ in 

demographic characteristics and demographic behavior from the rest of the Czech Republic, and 

between different types of NSSF. Separated and segregated population in the NSSF has a 

younger age structure. There are differences between types of NSSF in the level of fertility. 

While the socially weak population with a highly above average levels of fertility in areas of 

strong social and fecundity of foreigners is rather small. The work also deals with the debate 

about the causes of differences in demographic behavior. We work with the second 

demographic transition theory and the theory of risk society.  

Key words: demographic behavior; fertility; new socio-spatial formations; residential 

segregation/separation; Prague; Czechia 
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Kapitola 1 

Úvod 

Společnosti na celém světě procházejí hlubokými přeměnami. Nástup takzvané druhé modernity 

(Beck 2007) sebou přináší mnoho změn, které způsobují, že tyto společnosti jsou stále složitější, 

komplexnější, individualizované, nesouměřitelné a hůře předvídatelné (Keller 2009). Také 

analýza demografického chování se musí potýkat s tímto problémem. Větší složitost ovšem 

neznamená, že bychom měli na poznání rezignovat a nesnažit se hledat ve společnostech 

pravidelnosti, mechanismy či důsledky jejich přeměn (viz např. Potůček a kol. 2008).  

Je dobře známým faktem, že česká společnost, včetně jejího demografického chování, se po 

pádu komunismu velmi změnila. Od konce 80. let došlo k poklesu porodnosti a plodnosti, růstu 

průměrného věku matky či podílu živě narozených dětí mimo manželství, poklesu úrovně 

sňatečnosti či naopak růstu naděje dožití při narození. Tyto změny vyvolaly a stále vyvolávají 

velký zájem odborné i laické veřejnosti. Po dvaceti letech od sametové revoluce ovšem stále 

neexistuje mezi odborníky shoda ohledně příčin těchto přeměn. Poznání mechanismů změn 

demografického chování je ovšem velmi důležité např. při tvorbě populačních prognóz či 

populační politiky (viz např. Kocourková 2009, McDonald 2004). 

Po samotové revoluci se česká, vcelku homogenní společnost začala diferencovat – jak 

z hlediska životní úrovně, tak z životních stylů. Dochází k fragmentaci společnosti a potřebě 

zkoumat nově vytvořené subpopulace. V prostředí Česka se provádějí různé diferenční analýzy 

demografického chování (především plodnosti), např. podle vzdělání (Hamplová a kol. 2003, 

Rychtaříková 2004), podle okresů a krajů (Šídlo 2006). Tyto analýzy mají pochopitelně svůj 

smysl, nicméně nejedná se o homogenní skupiny se stejným demografickým chováním.  

Se vzrůstající vzdělaností české populace navíc můžeme očekávat větší heterogenizaci skupiny 

vysokoškoláků. Právě diferenční analýza je ovšem, alespoň podle mého názoru, v době druhé 

modernity, kdy dochází k silné individualizaci životních stylů, velmi důležitá. Například podle 

Haškové (2010) ve společnosti existují skupiny a kategorie obyvatelstva s rozdílným chápáním 

pojmu odkládání početí. Pro každého je odkládání početí vnímáno rozdílně – někdo jako čekání 
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na vyzrání, něco jako čekání na vhodnou příležitost (vyšší příjem, trvalé zaměstnání, vyřešení 

problému s bydlením atd.). 

Diferenční analýzy bychom mohli, podobně jako Hašková, dělat pomocí kvalitativní 

metodologie (nestandardizované rozhovory), výsledky se ovšem těžko zobecňují na celou 

populaci. Velmi mohou pomoci různá výběrová šetření, např. zaměřené na populační klima.  

I zde se ovšem vyskytují problémy s finanční nákladností výzkumu, problematice srovnatelnosti 

různých výzkumů (např. změny otázek) či obecným ontologickým problémům dotazování 

v kvantitativních sociologických výzkumech (viz Disman 2006).  

V této bakalářské práci se pokusíme o diferenční analýzu vybraných skupin obyvatelstva 

v současném Česku. Nebudeme používat ani kvalitativních rozhovorů ani výběrových šetření, 

pokusíme analyzovat změny demografického chování na nejnižších územních jednotkách, tedy 

na úrovni základních sídelních jednotek či obcí. Využijeme k tomu konceptu nových sociálních-

formací. Tedy konceptu dosud relativně nového a nepříliš používaného. Nové sociálně-

prostorové formace (dále jen NSPF) se vyznačují relativní sociální homogenitou, nalezneme je 

ve specifických lokalitách, kde se koncentruje segregované či separované (tedy dobrovolně 

segregované) obyvatelstvo. Residenti žijící v určité NSPF mají podobnou ekonomickou úroveň 

a životní styl. NSPF se vyznačují vnitřní integrací a diferenciací vůči okolní společnosti.  

Na jejich vznik a vlastnosti má vliv jak globalizace, tak specifická lokální situace (Sýkora 

2009a).  

Základní výzkumnou otázkou této práce je, zda se významně odlišují demografické 

charakteristiky lidí (především plodnost a věkové složení), žijících v různých NSPF navzájem a 

od zbytku obyvatel a jak jsou odlišné příčiny změn jejich demografického chování. Nemůžeme 

si zde ovšem klást velké cíle. Cílem práce bude spíše ukázat možný směr výzkumu. Půjde nám 

spíše o prvotní pohled na tuto problematiku a diskusi o možných příčinách demografického 

chování než vytvořit úplnou, vyčerpávající studii. Na takou studii není pro charakter této práce 

dostatek času ani prostoru. Příčiny změn demografického chování budeme pouze diskutovat a v 

žádném případě je nemůžeme považovat za jasně zjištěné.  

Hodnotit problematiku demografických aspektů NSPF v současném Česku nemůžeme bez 

teoretického zarámování a představení obecných východisek důležitých pro naši práci. Ve druhé 

kapitole se proto jako první podíváme na proměny současné společnosti, ve které dochází k 

vzrůstu NSPF. Stručně představíme problematiku NSPF v Česku. Přestavíme si také významné 

teorie, které se věnují faktorům demografického chování – známou teorii druhého 

demografického přechodu a teorii rizikové společnosti německého sociologa Ulricha Becka, 

který patří mezi nejvýznamnější a nejcitovanější sociální vědce současnosti. Jelikož NSPF se 

vyskytují především ve velkých městech, byla do práce zařazena také analýza našeho hlavního 

města, které je možno považovat za specifickou sociálně-prostorovou formaci. Třetí kapitola se 

proto bude věnovat odlišnostem v demografickém chování v Praze oproti zbytku Česka.  

Ve čtvrté kapitole bude pozornost soustředěna na problematiku demografických charakteristik a 

demografického chování vybraných NSPF v současném Česku. Poslední kapitolou je pak 

závěrečné shrnutí. 
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1.1 Data a metody 

Existuje několik typů NSPF. V úzkém vymezení můžeme říci, že existují formace, kde se 

koncentruje sociálně silné obyvatelstvo, sociálně slabé obyvatelstvo a cizinci. V naší práci 

budeme z této typologie vycházet a analyzovat demografické chování v obcích či ZSJ s vyšší 

koncentrací segregovaného či separovaného obyvatelstva (viz konkrétní kapitoly). Nejvíce 

NSPF nalezneme ve velkých městech. Budeme se proto věnovat také analýze demografického 

chování v Praze. Díky vnitřní integritě městského regionu můžeme také Prahu počítat mezi 

sociálně-prostorové formace.  

V práci budeme pracovat s daty zpracované Českým statistickým úřadem. Budeme využívat 

data, která jsou volně dostupná na internetových stránkách úřadu (Demografická ročenka krajů, 

Databáze demografických údajů za obce ČR). Volně dostupná data ovšem nabízejí pouze 

základní charakteristiky na obecní úrovni, naše práce ovšem potřebuje data podrobnější. 

Používáme proto výsledky SLDB 2001 za ZSJ, individuální data o demografických a 

migračních událostech obyvatelstva v obcích Česká a Benešov nad Černou. Tato data nám 

poskytli pracovníci Katedry demografie a geodemografie, respektive Katedry sociální geografie 

a regionálního rozvoje PřF, UK v Praze. Demografické charakteristiky a chování budeme 

sledovat za různá časová období. Výběr sledovaného období byl ovlivněn dostupností dat. 

Demografické chování v Praze bude sledováno od roku 1991 do roku 2008. Analýza 

demografických charakteristik obyvatelstva žijících v NSPF bude jednak sledován z posledního 

SLDB 2001 a jednak pomocí dvou případových studií obcí Česká a Benešov nad Černou, kde 

budeme hodnotit vývoj mezi lety 1995-2008. Jelikož se jedná o menší obce s nižším počet 

demografických událostí, budeme pracovat především s průměry za vybrané časové období.  

V práci používáme několik základních ukazatelů struktury obyvatelstva či demografického 

chování. Vycházíme z klasické demografické učebnice (Pavlík a kol. 1986). Nyní předkládáme 

přehled používaných ukazatelů: 
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Hrubá míra sňatečnosti:  Index rozvodovosti: 
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V kapitole věnované odlišnostem demografického chování v Praze používáme Pearsonův 

korelační koeficient (r) pro zjištění závislosti mezi indexem plodnosti (x) a vybraných 

charakteristik (y): 

( )( )∑
=

−−
−

=
n

i
iixy yyxx

n
s

11

1
 

( )∑
=

−
−

=
n

i
ix xx

n
s

1

2

1

1
 

yx

xy

ss

s
r =  

  



Tomáš Brabec: Demografické charakteristiky nových sociálně-prostorových formací v Česku 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitola 2 

Teoretická a obecná východiska 

Hlavním smyslem této kapitoly je poukázat na změny současné západní a české společnosti, kde 

dochází ke vzniku NSPF. Pro hodnocení problematiky řešené v této práci je také důležité 

nastínit základní teoretické přístupy věnující se faktorům ovlivňujícím demografické chování. 

Podíváme se také na faktory, které podle českých odborníků přispívají ke změnám 

v demografickém chování v Česku od roku 1990.  

2.1  Prom ěny sou časné spole čnosti: druhá moderna a nové 
sociáln ě-prostorové formace 

Ve společnostech západní Evropy a USA dochází od 70. let 20. století k výrazným změnám, 

které se podle mnohých autorů dají srovnat s přechodem od tradiční pospolitosti do moderní 

společnosti (např. Baumann 2006, Beck 2004, Giddens 2000). Tato nová fáze modernity se 

podle Ulricha Becka nazývá druhá moderna1 a v této práci budeme dále pracovat s tímto 

označením. O tom, že společnost a ekonomika se v této době silně mění, panuje mezi odborníky 

shoda. Shoda ovšem nepanuje na příčinách těchto změn (Pavlínek 1997). Keller (2009) uvádí 

jako hlavní příčinu kritiku, jak od levicových tak od pravicových stran, byrokracie ve velkých 

formálních organizací (následně i organizaci sociálního státu). Vlivem ropné krize také dochází 

k rozvoji ekologického vědomí a následná potřeba hospodárnějšího využívání přírodních zdrojů 

velkými firmami. Vznik nové fáze modernity byl také podmíněn technologickým pokrokem a 

prosazováním neoliberální deregulace (Sýkora 2000). 

Druhá moderna se od té první radikálně odlišuje v mnoha bodech. Tím nejvíce zmiňovaným 

je fakt, že společnost ztratila víru ve vědu, pokrok a modernost jako takovou. Začíná docházet 

k procesu globalizace a s ní spojenou ekonomickou restrukturalizaci či novou mezinárodní 

                                                 
1 Existuje mnoho dalších označení – reflexivní, tekutá, složitá, postmoderní atd. (více Petrusek 2006). 
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dělbou práce2. Velké firmy přecházejí od hierarchické (pyramidové) struktury k tvz. síťovému 

uspořádání – centralizovaná formální organizační struktura se mění ve flexibilní organizaci s 

hustou sítí vazeb subdodavatelů (tedy vznik postfordismu). V ekonomické oblasti dochází také 

k růstu neplnohodnotných forem pracovních úvazků – přechod od stálého zaměstnání na plný 

úvazek k nedobrovolně flexibilním formám zaměstnanosti (Beck 2004, Keller 2010). Dochází 

k přeměně vzdělanosti, když se jednak mluví optimisticky o vzdělanostní společnosti (Willke 

2000) a na druhé straně se upozorňuje na fakt, že dochází k inflaci vysokoškolských diplomů, 

které již nezaručují kvalitní práci (Beck 2004).  

V druhé moderně přestávají fungovat tradiční pojistné mechanismy (především sociální 

stát), vyskytly se nová sociální, technologická a ekologická rizika (resp. došlo k jejich 

přeměně), změnila se politika, došlo k transformaci tradiční rodiny či genderových rolí (viz 

kapitola 2.3.), tradiční sociologické pojmy jako třída3 přestaly existovat a také dochází k zesílení 

procesu individualizace (Beck 2004, 2007). Lidské jednání přestává být ovlivněno rodinou, 

generovou či třídní příslušností, jako tomu bylo v období první modernity. Dochází tedy 

k osvobození jedince od tradičních společenských rolí. Ambivalentnost procesu individualizace 

je patrná tím, že na jedné straně přinesla možnosti volby životního stylu, ale také větší 

zodpovědnost jedince za své jednání a jeho větší izolovanost (např. Bauman 2006).  

Pro naši práci je důležité upozornit na fakt, že ve společnostech druhé modernity dochází k 

sociální polarizaci (tedy změny v sociální stratifikaci). To, že dochází k polarizaci mezi 

bohatými a chudými upozorňuje mnoho autorů (např. Bauman 1999, Giddens 2000, Keller 

2010, Sýkora 2000, Urban 2008). Keller (2010) říká, že sociální struktura společnosti druhé 

modernity již není nerovná, ale nesouměřitelná. Podle Kellera existují tři sociální světy (elity, 

střední třídy, deklasovaní), které nemůžeme mezi sebou z pohledu ekonomické úrovně či 

životního stylu nikterak porovnávat. 

Proces „rozšiřování nůžek“, respektive úbytek střední vrstvy obyvatel, je způsoben mnoha 

faktory. Podle Sassen (1991 cit. v Sýkora 2000) je hlavní příčinou polarizace dopad ekonomické 

restrukturalizace na trh práce – růst dobře a špatně placených pracovních příležitostí.  

V současných (globalizujících se4) městech se nacházejí jak prestižní, kvalitě placená 

zaměstnání (řídící a odborné profese vyžadující kvalifikaci), tak hůře placená zaměstnání 

(především různé druhy služeb – např. hotely, restaurace). Dalším důvodem zvyšující se 

polarizace je úpadek či modernizace sociálního státu (Hamnett 1996 cit. v Sýkora 2000, Keller 

2006). Na zvyšující se polarizaci má vliv také působení nadnárodních korporací (Keller 2000). 

Důvodem může být také rozvoj informační společnosti, která klade nároky na informační 

gramotnost (Musil 2001a). 

Dopady globalizace (tedy druhá modernita vůbec) jsou nejvíce patrné ve velkých, 

globalizujících se městech (Sýkora 2000). Velká města byla vždy centrem celospolečenských 

přeměn. Města určovala směr změny, která se později vertikálně či horizontálně rozptýlila do 

                                                 
2 V západních zemích je ekonomická restrukturalizace charakterizována přechodem od industriální 
k post-industriální společnosti, tedy k vyšší zaměstnanosti lidí v různých druzích služeb. Průmyslová 
výroba se přesouvá do zemí rozvojových. 
3 Podle U. Becka se lidé, díky tvz. eskalátorovému efektu (zvýšení životní úrovně všech skupin 
obyvatelstva), i přes pokračující nerovnosti, od tříd osvobodili. 
4 Jedná se o města ovlivněné procesem globalizace. 
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okolí – ať už jde o modernizační proces či průmyslovou a demografickou revoluci. Klasici 

sociologie (Weber, Simmel, Marx, Durkheim) chápali město jako důležitý prvek při vzniku 

kapitalismu (tedy první moderny). S technologickým pokrokem došlo k časoprostorové 

kompresi a s postupující modernizací k vysoké urbanizaci. Teoretici druhé moderny 

(postindustriální společnosti) či druhého demografického přechodu proto velká města, na rozdíl 

od teoretiků první moderny, jako důležité místo vzniku nové společnosti nechápali. Právě 

abstrahování od prostoru je podle Kellera (2010, s. 14), jednou z hlavních chyb těchto teoretiků: 

„Za jednu z hlavních slabin obou dnes již klasických sociologických děl lze považovat skutečnost, že 

v nich prakticky zcela absentuje prostorový prvek. Ani jeden z autorů nevěnoval větší pozornost tomu, že 

přechod od průmyslu ke službám se odehraje především v prostoru velkých měst a celých metropolitních 

oblastí. (…) Klíče k pochopení nesporných výhod, ale i závažných problémů, jež jsou s přechodem 

k postindustriální společnosti spojeny, leží ve městě.“  

Také sociální polarizace a vznik NSPF je nejvíce patrná v globalizujících se městech. Tyto 

města se začínají nazývat města duálními5 (Castells a Mollenkopf 1991 cit. v Sýkora, Sýkorová 

2007). Dualita spočívá v narůstající polarizaci mezi koncentrovaným bohatstvím a mocí na 

jedné straně a bídou a úpadkem na straně druhé (Temelová, Sýkora 2004). Marcuse (1993) ve 

svém konceptu rozděleného města (či města čtvrtí) upozorňuje na složitější povahu města – není 

duální, ale rozdělené (či město čtvrtí – quartered city)6. Globalizující se města jsou typická 

zvyšující se segregací a separací (Temelová, Sýkora 2004) a tedy i vznikem NSPF (Marcuse, 

van Kampen 2000).  

V úvodu již bylo řečeno, že koncept NSPF je poměrně nový a nepříliš používaný7. Jako 

první tento termín použili P. Marcuse a R. van Kempen (2000) v závěru své editované knihy 

„Globalizing Cities: A New Spatial Order?“ (přesnou definici NSPF zde ovšem autoři 

nepodali). Termín používá také francouzský sociolog Loic Wacqant a pro prostředí 

postsocialistických měst také Luděk Sýkora (viz kapitola 2.2.). Podle autorů jsou NSPF nové 

ve svém rozsahu, výjimečnosti a významu. Rozdělují celkem 7 formací, které se vyskytují 

především v globalizujících se městech:  

• citadely (separované čtvrti bohatých)  

• gentrifikované čtvrtě  

• exkluzivní enklávy a gated communities8 

                                                 
5 Nutno říci, že Castells a Mollenkopf prováděli empirický výzkum pouze v New Yorku (podobně jako 
Chicagská škola zkoumala pouze Chicago třicátých let). V městech západní Evropy tak silnou polaritu 
nenalezneme (van Kempen 2007). 
6 Marcuse (1993) říká, že rozdělené město není nic nového, že město se vždy rozdělovalo na chudé a 
bohaté čtvrtě  – nové ovšem představuje: rozvinuté bezdomovectví, expanze gentrifikované a úpadkové 
zóny, vymisťování a nahrazování původního obyvatelstva, boje o identitu čtvrtí, prosazování soukromých 
zájmů veřejnými prostředky a měnící se povaha politického konfliktu (jako nové důležité prvky vidí také 
internacionalizaci, centralizaci a technický rozvoj). 
7 Této problematice se nicméně věnuje mnoho autorů, jen neužívají tento koncept. Většina si vystačí 
s pojmem residenční segregace, protože jak již bylo zmíněno, v NSPF se koncentruje separované či 
segregované obyvatelstvo. 
8 Gated communities (někdy též uzavřené či opevněné komunity) jsou residenční objekty s více než 
dvěma oddělenými domy (bytovými či rodinnými), jejichž přístup je pomocí plotů, zdí či soukromých 
bezpečnostních agentur zakázán všem, kteří v objektu nebydlí ani nemají povolení k vstupu, a kde platí 
zvláštní pravidla, která musejí residenti dodržovat (více v Brabec 2009). 
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• městské regiony 

• edge cities (města na okrajích)  

• vyloučená (segregovaná) ghetta 

• etnické enklávy 

Život v podobné sociální formaci způsobuje několik negativních i pozitivních důsledků pro 

jedince i pro společnost jako celek. Přestože jistá míra separace a segregace je nezbytná a 

funkční, extrémní míry jsou nežádoucí a pro celou společnost nebezpečné. Lidé separující se 

v gated communities přispívají k prohlubování dalších nerovností, zvyšování sociální polarizace 

a fragmentaci společnosti (oslabení sociální soudržnosti). Nedobrovolná segregace je 

pochopitelně větším společenským problémem. Život v ghettu je ovlivněn takzvaným 

„neighbourhood effectem,“ kdy resident je silně ovlivněn prostředím ve kterém vyrůstá – lidé 

proto mají pouze málo možností ghetto opustit (podobně též koncepty underclass, sociální 

vyloučení více v Temelová a Sýkora 2004). Jestli residenční segregace přináší také 

demografické důsledky, se pokusíme diskutovat v této práci. 

2.2 Nové sociáln ě-prostorové formace v Česku 

Po pádu socialismu se Česko postupem času plně zapojilo do procesu globalizace a z české 

společnosti se postupně stává společnost druhé modernity (např. Musil 2002b). Trendy popsané 

v předchozí kapitole se proto stávají platnými i v Česku. Zvyšující se příjmová polarizace a 

počet osob žijících v NSPF nejsou výjimkou.  

Problematice NSPF v Česku se věnuje urbánní geograf Luděk Sýkora (2009a, 2009b, 2010). 

Podle jeho názoru nám tento koncept umožňuje více pochopit problematiku residenční 

segregace v podmínkách postsocialistického města. V postsocialistickém městě totiž došlo 

k paradoxu – navzdory všem očekáváním (viz růst sociální polarizace v městech západní 

Evropy a USA), při používání tradičních nástrojů měření, došlo mezi lety 1991 a 2001 

k poklesu úrovně residenční segregace (Sýkora 2009b, Sýkora a kol. 2007)9. Zjistilo se tedy, že 

tradiční měřící metody jako index segregace, index odlišnosti či lokalizační kvocient nejsou pro 

hodnocení současného postsocialistického města vhodné, protože jsou platné pouze v prostředí, 

kde existuje stabilní vztah mezi prostorovým vzorcem rozmístění sociálních skupin a 

mechanismy rozmístění (Sýkora 2009a).  

Přes relativní pokles úrovně residenční segregace či separace v Česku je jasný trend růstu 

NSPF. V Českém prostředí nalezneme stále více formací prakticky všech typů, které vymezili 

Marucuse a van Kempen (2000). Především v Praze bouřlivě roste počet objektů gated 

communities (Brabec, Sýkora 2009), roste také počet imigrantských enkláv (Uherek 2003), 

vyloučených ghett (Gabal Analysis & Consulting 2006), gentrifikujících se čtvrtí (Sýkora 2001) 

či satelitů v zázemí větších měst (Ouředníček, Posová 2006). Obecně se proto očekává, že 

                                                 
9 Tento „paradox post-socialistického města“ se dá vysvětlit poklesem sociálního statusu sídlišť a naopak 
migrace obyvatel vyššího statusu do relativně slabších lokalit (obce v zázemí velkých měst, vnitřní 
město) (Sýkora 2009b).  
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pokles úrovně segregace a separace mezi lety 1991 a 2001 byl pouze dočasný a v budoucnu 

bude docházet k růstu úrovně (Sýkora 2010).  

V porovnání s USA či některými státy západní Evropy je v současném Česku úroveň 

residenční segregace a separace na nízké úrovni10. V médiích jsou segregované lokality 

spojovány především s Romy, kteří jsou prezentováni jako sociálně slabé a nepřizpůsobivé, 

popř. problémové obyvatelstvo. Separované lokality silnějšího obyvatelstva naopak jako 

problémové vnímány nejsou (Sýkora 2009b). Hlavním mechanismem segregace a separace je 

postupující diferenciace v úrovni příjmů, nerovné postavení Romů a cizinců, ve vybraných 

případech i lokální bytová politika (Sýkora 2010). Sýkora (2009b, 2010) vymezil celkem 7 typů 

sociálně-prostorových formací, z nichž ty, co vznikají po roce 1989, se označují za nové: 

• tradiční vilové čtvrtě obyvatelstva s velmi vysokým sociálním statusem 

• lokality nové bytové výstavby pro sociálně silné obyvatelstvo, kdy v extremních 

příkladech vznikají uzavřené komunity „gated communities“ fyzicky oddělené branou 

či závorou 

• vybraná upadající sídliště 

• vnitroměstské čtvrtě levného, zpravidla sociálního bydlení s vysokou koncentrací 

sociálně slabého obyvatelstva 

• holobyty pro sociálně nepřizpůsobivé a neplatiče nájemného 

• lokality koncentrace Romů, často vytvořené nebo posílené administrativní alokací 

bydlení 

• rozmanité koncentrace cizinců, které mohou korespondovat s komunitami bohatých za 

závorou na jedné straně a s ubytovnami pro dělníky na straně druhé 

2.3  Teoretické p řístupy k demografickému chování 

Demografické chování je určeno mnoha faktory. Vytvářejí se proto obecné parciální teorie, 

které zdůrazňují určitý faktor a tedy od mnohého abstrahují či naopak obecné komplexní teorie, 

jichž ovšem stále není dostatek (van de Kaa 1996 cit. v Hašková 2010)11. Mezi nejznámější 

teorie (viz McDonald 2004) demografického chování patří teorie racionální volby, která tvrdí, 

že lidé se rozhodují na základě kalkulace – jestli pořízení dítěte převáží náklady, které na něj 

byly vynaložené. Teorie averze vůči riziku předkládá, že ve společnosti druhé moderny lidé 

investují svůj čas do prostředků (např. vzdělání, práce), kterými se snaží zmírnit ekonomickou 

či sociální nejistotu, místo do rodičovství, které naopak riziko zvyšuje12. Teorie 

postmaterialistikých hodnot (normativní teorie) je založena na změně hodnotových orientací a 

společenských norem. Teorie rovnosti pohlaví vysvětluje demografické chování rozporem mezi 

vcelku genderové spravedlnosti v institucích orientovaných na jednotlivce (pracovní trh, 

                                                 
10 Příkladem může sloužit počet lidí žijících v  gated communities. Zatímco v USA byl v roce 2002 počet 
lidí žijící v těchto objektech odhadován na 16 milionů (tedy přibližně 5 % populace) (Webster a kol. 
2002). V Česku zde žije přibližně 13 000 lidí (tedy kolem 1,3 ‰ populace) (Brabec 2009). 
11 V této práci nám nepůjde o vyčerpávající přehled těchto teorií. Přehled teorií demografického chování 
nalezneme v několika publikacích – především v (Rabušic 2001), částečně také např. v (Hašková 2010, 
McDonald 2004, Šídlo 2006). 
12 Existuje také teorie, která předpokládá opačný efekt – tedy, že rodičovství slouží jako redukce nejistoty 
(viz Hašková 2010). 
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vzdělávací systém) a genderově nespravedlnosti v institucích zaměřených na rodinu (např. 

uspořádáním rolí v rodině – péče o dítě, domácí práce).  

Blíže si nyní představíme dvě dostatečně známé a odborníky vcelku uznávané teorie. Jako 

první se podíváme na teorii druhého demografického přechodu, která se přímo zaměřuje na 

změny demografického chování. Dále se podíváme na teorii rizikové společnosti U. Becka, kde 

sice demografické chování hraje spíše marginální roli, ovšem i tato menší role je demografy a 

sociology velmi často citovaná.  

 2.3.1 Druhý demografický p řechod 
V západní Evropě dochází v polovině 60. let k významným demografickým změnám. 

Úhrnná plodnost klesá hluboko pod úroveň prosté reprodukce, roste průměrný věk matky při 

porodu, roste počet živě narozených dětí mimo manželství, klesá intenzita sňatečnosti, roste 

podíl dobrovolně bezdětných či rozšíření používání moderních forem antikoncepce (např. 

Bartoňová 2001). Změny v demografickém chování vedly k vytvoření konceptu druhého 

demografického přechodu, jehož autory jsou demografové Belgičan Ron Lesthaeghe a 

Nizozemec Drik van de Kaa (např. Lesthaeghe 2010, van de Kaa 2002).  

Druhý demografický přechod se stal velmi populární a prakticky univerzálně přijímaným 

konceptem13. Je ovšem důležité říci, že druhým demografický přechod můžeme vymezit třemi 

různými způsoby (více v Sobotka a kol. 2003). V prvním případě jde o širší označení pro soubor 

navzájem propojených demografických změn. Jedná se o změny vyjmenované v úvodu této 

podkapitoly. Podle van de Kaa (1987 cit. v Sobotka a kol. 2003) jsou hlavními změnami 

v západní společnosti od poloviny 60. let:  

1) Konec zlatého věku rodiny a manželství a přechod k různým formám nesezdaného 

soužití. 

2) Přechod od jednotného modelu rodiny k celé škále rozličných typů rodin a domácností. 

3) Změna vztahů uvnitř rodiny. 

4) Změna v užívání antikoncepce. 

Druhý demografický přechod může také být vnímán jako koncept změn postupujících v 

logickém a uspořádaném sledu. Van de Kaa (1997 cit. v van de Kaa 2002)14 popsal 15 takových 

změn: 

1) Poklesla úhrnná plodnost, neboť ženy ve vyšším věku přestaly rodit děti. 

2) Snížily se počty porodů dětí ve vyšším pořadí. 

3) Snížil se počet předmanželských koncepcí a počet sňatků vynucených z důvodu 

těhotenství nevěsty. 

4) Přesto průměrný věk v době prvního sňatku ještě klesal. 

                                                 
13 Kritikem konceptu je např. Belgičan Robert Cliqet, který tvrdí, že podobných „demografických 
revolucí“ bylo v historii lidstva více (Rabušic 2001). David Coleman (2004) zase tvrdí, že druhý 
demografický přechod, nemůžeme nazývat druhý, ale druhotný (viz Cliqet), není pouze demografický – 
více než populační vývoj řeší pokles plodnosti a není ani přechodem, protože není nikterak univerzálním, 
celosvětově platným, nezvratitelným procesem. 
14 Český překlad L. Rabušic (2001). 
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5) Prodloužil se interval mezi sňatkem a prvním porodem, začal se snižovat počet dětí, 

které mladé ženy rodily, a snižoval se počet porodů v nižších pořadích, což vše vedlo 

k dalšímu poklesu úhrnné plodnosti. 

6) Začala se zvyšovat rozvodovost. 

7) Mladí lidé odkládají uzavření sňatku, sňatek je nahrazován nesezdaným soužitím 

(kohabitací). Tím se zvýšil průměrný věk v době prvního sňatku. 

8) Nesezdané soužití se stává stále populárnější, mladí lidé uzavírají sňatek, až je nevěsta 

těhotná. Současně se i zvyšuje podíl dětí narozených dříve, než je sňatek uzavřen. 

Celkově se zvyšuje průměrný věk v době prvního porodu. 

9) Uzákonění možnosti sterilizace a potratů dále snížilo nechtěná otěhotnění, což má mj. za 

následek, že se snižují počty porodů ve věku, kdy je žena na konci svého plodivého 

období. 

10) Nesezdané soužití získává další podporu tím, že tuto formu partnerského svazku 

preferují jednak ti, kdo své manželství ukončili rozvodem, jednak ti, jejichž manželství 

skončilo úmrtím jednoho z manželů. 

11) Kohabitace je stále více považována za alternativu k manželství, takže se zvyšují počty 

dětí narozených svobodným rodičům. 

12) Úhrnná plodnost se stabilizuje na nízké úrovni. 

13) Úhrnná plodnost se po nějakém čase začíná poněkud zvyšovat, kdy začínají plodit ty 

ženy, které až dosud porody odkládaly. Zvyšuje se také podíl prvních a druhých dětí 

narozených ženám ve vyšším věku. 
14) Dobrovolná bezdětnost se stává stále významnějším demografickým rysem. 

15) Plodnost jednotlivých kohort se stabilizuje na úrovni, která je pod reprodukční hranicí. 

Třetí možností vymezení druhého demografického přechodu je vysvětlení příčin změn 

demografického chování. Van de Kaa (1987 cit. v Bartoňová 2001), rozděluje tři skupiny 

faktorů: 

1) Strukturální změny: modernizace, rostoucí životní úroveň, rozvinutý sociální stát, růst 

vzdělanosti, zapojení žen na pracovní trh.  

2) Kulturní změny – změny hodnotových orientací – postmaterialismus, individualismus, 

demokracie, sekularizace, liberalizace rozvodové a potratové legislativy. 

3) Technologické změny – zlepšení zdravotní péče, rozvoj nových antikoncepčních metod, 

rozvoj nových informačních technologiích. 

Podle zastánců teorie druhého demografického přechodu se demografické chování mění, 

protože společnosti druhé modernity se „přesunuly od ,rodinné ideologie’ tedy familiarismu, k 

prioritám individualismu, sebenaplněni a jistého hédonismu“ (Rabušic, Chromková Manea 

2007, s. 700). Strukturální a technologické změny, jako je vznik moderní antikoncepce či rozvoj 

sociálního státu, podle nich umožnily změnu hodnotových orientací a individualizaci životních 

stylů. Autoři vycházejí z teorie postmaterialismu amerického politologa Ronalda Ingleharta 

(1977 cit. v Petrusek 2006), jehož základní teze vychází z přesvědčení, že v západní společnosti 

postupně probíhá přesun od důrazu na materiální hodnoty (udržení stabilní ekonomické úrovně, 

sociálních jistot) na hodnoty postmateriální (kvalita života, lidská svoboda, seberealizace, 
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potřeba starat se o životní prostředí).15 Lidé se odpoutávají od tradičních (zpochybňujících) 

hodnot a norem a jejich životní dráhy se individualizují. Dochází ke společenské normalizaci 

bezdětnosti, potratovosti či rozvodovosti. Na rodinu a rodičovství se mnozí začínají dívat jako 

na zastaranou instituci a upřednostňují práci, zábavu či jiné formy seberealizace (např. Rabušic 

2001).   

 2.3.2 Riziková spole čnost a druhá moderna 
Teorie rizikové společnosti německého sociologa Ulricha Becka (2004) z roku 1986 patří 

určitě mezi nejvíce populární teorie současných společenských věd. Známé je především nové 

pojetí rizik, která latentně způsobuje společnost druhé moderny svým každodenním jednáním. 

Beck má na mysli především technologická a ekologická rizika, která nejsou časově, prostorově 

ani sociálně ohraničitelná, neplatí zde pravidla viny a ručení a nelze se proti nim pojistit 

(příkladem může být výbuch jaderné elektrárny či havárie ropného tankeru) (více v např. Keller 

1996, Šubrt 2007). Beck se ovšem věnuje mnoha dalším rysům současné společnosti (viz 

kapitola 2.1.).  

Jedna kapitola se věnovala také proměnám současné rodiny. Beck v této kapitole říká, že ve 

společnosti druhé modernity existuje rozpor mezi pracovním trhem a rodinou s dětmi. Růst 

nedobrovolně flexibilních (neplnohodnotných) pracovních úvazků zvyšuje nejistotu a vytváří na 

jedince nátlak a každý, kdo chce plně vyhovět požadavkům pracovního trhu, musí být přípraven 

na jeho rychle se měnící požadavky. Těmto požadavkům nejvíce vyhovují samostatní, tedy 

mobilnější, flexibilnější, svobodnější jedinci, nezatížení manželstvím či dětmi. Podle Becka 

(2004, s. 191) je proto „ideálně realizovaná tržní společnost také společností bez dětí.“ Podobně 

také hovoří také Keller (1992, s 63):  

„Dnes je rodina pociťována spíše jako překážka bránící dosáhnout opravdu solidních výsledků 

v oblasti profesní kariéry realizované mimo domácnost a často na úkor vlastní rodiny (…) v současnosti 

bývá právě rodina první obětí snahy jednoho či obou partnerů dosáhnout výraznějšího společenského 

úspěchu.“  

či McDonald (2004, s. 10-11): 

„Sociální reprodukce vyžaduje altruismus, tj. věnovat čas a peníze jiným nebo celé společnosti. 

Snaží-li se člověk ve svobodné tržní ekonomice vyhnout riziku, altruismus je holým nerozumem (…) bez 

ohledu na to, jak je trh úspěšný, v dnešních podmínkách ve většině zemí bude vždy přívětivější k 

bezdětným než k těm, co mají děti“.  

Z výše uvedeného je patrné, že Beckův přistup je velmi blízký teoriím racionálního chování, 

teorii averze vůči riziku, ale také k teorii genderové nerovnosti. Jako důvod zmíněného rozporu 

mezi trhem a rodinou Beck vysvětluje, podobně jako P. F. McDonald (2004), tradičním pojetím 

rolí v rodině – muž jako živitel a žena jako pečovatelka o děti. V podmínkách druhé moderny 

totiž stále více žen chce mít kvalitní zaměstnání a musí tedy být stejně tak flexibilní a mobilní 

jako muži. Muži zase velmi neradi přistupují na role, které v tradičné rodině zastávala žena, což 

ještě více posiluje rozpor mezi trhem a rodinou.  

                                                 
15 Na silnou korelaci mezi rozdílným demografickým chováním (např. podle průměrného věku matky) a 
postmaterialistickými hodnotami na úrovni evropských států upozorňuje např. van de Kaa (2002). 
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2.3 Názory na p říčiny zm ěn demografického chování  
v Česku po roce 1990 

Po pádu komunismu došlo v Česku k velkým demografickým změnám, které se ve státech 

západní, severní i jižní Evropy odehrály mnohem dříve (viz obrázek 1 a 2). V devadesátých 

letech značně poklesla úhrnná plodnost, a přestože od roku 2000 úroveň plodnosti, díky změně 

v časování porodů (Sobotka 2003), opět vzrostla, do budoucna stále můžeme očekávat, že 

úhrnná plodnost v Česku nepřekročí hranici prosté reprodukce a její hodnota bude stále patřit 

mezi jednu z nejnižších v Evropě (Rabušic 2006).  

Od začátku devadesátých let také dochází k růstu podílu dětí narozených mimo manželství 

(obrázek 2), poklesu úrovně sňatečnosti, růstu průměrného věku matky, snížení úrovně 

potratovosti či zvýšení používání moderních forem antikoncepce (více Populační 2002, 2007). 

Někteří mluví o opožděném příchodu druhého demografického přechodu do Česka (Rabušic 

2001). Jiní naopak tvrdí, že druhý demografický přechod probíhal za jiných podmínek a tento 

koncept se proto nedá mechanicky přenést do českých podmínek (Rychtaříková 1997). Jak bylo 

řečeno v minulé kapitole, na druhý demografický přechod můžeme pohlížet třemi způsoby. 

Vývoj demografických ukazatelů potvrzuje, že tento koncept v nejširším vymezení (tedy 

demografické změny) do Česka skutečně dorazil. Přesná logická posloupnost změn, popsaná 

van de Kaa (2002), ovšem v Česku neproběhla (např. Sobotka 1998). Jestli ke změně 

demografického chování české populace vedly stejné faktory, které zdůrazňují teoretici druhého 

demografického přechodu (postmaterialismus, individualismus), není mezi odborníky shoda. 

Mnoho faktorů je totiž těžké kvantifikovat a operacionalizovat (jako např. životní hodnoty, 

nalezení vhodného partnera). 

Obrázek 1: Vývoj úhrnné plodnosti ve vybraných evropských státech v letech 1960-2008 

 

Zdroj: Eurostat 
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Obrázek 2: Vývoj podílu dětí narozených mimo manželství ve vybraných evropských 
státech v letech 1960-2008 

 

Zdroj: Eurostat 

Již v úvodu bylo řečeno, že změny v demografickém chování české společnosti vyvolaly 
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„Česká rodina není v krizi a obecněji řečeno, sledovaný vývoj je nejen logickou, ale z jistého úhlu 

pohledu i zdravou součástí celkového vývoje této společnosti.“ (ibid, s. 179).  

Zdůrazňují trvalost a universálnost hodnotových přeměn a nemožnost aktivní změny ve 

formě propopulační politiky (Kuchařová, Petrová 1997, Rabušic 2001). 

                                                 
16 Některé publikace vycházejí ze statických dat jako je sčítání lidu nebo statistika pohybu obyvatelstva 
(např. Fiala 2001, Roubiček 2002 Kocourková 1996, Rychtaříková 2004, Šídlo 2008), statická data jsou 
často doplňována výběrovými šetřeními (např. Pakosta 2009, Piláková 2003, Rabušic 2006). Ojediněle se 
setkáme i s použitím kvalitativní metody (např. Bartošová 2009, Hašková 2010). 
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Druzí naopak zdůrazňují vliv strukturálních faktorů jako je růst nezaměstnanosti či vyšší 

nedostupnost bytů (Benešová 2001, Rychtaříková 1996, 1997, 2004, Stloukal 1998 cit. 

v Sobotka a kol. 2003). Vycházejí tedy z teorie racionální volby, averze vůči riziku či 

genderových nerovností. Neuznávají, že by pokles plodnosti byl založen na dobrovolném 

rozhodnutí a kulturních přeměnách (tedy, že by se lidé začali chovat podle „západních vzorců“), 

ale zdůrazňují vnější bariéry vstupu do rodičovství:  

„Na Západě byly změny reprodukčního modelu nastoleného od poloviny šedesátých let označovány 

jako druhý demografický přechod, přičemž příčinou bylo svobodné rozhodování lidí o jejich životním 

stylu, který se vyznačoval stále silnějšími individualistickými prvky. Na Východě svědčí současné velmi 

rychlé změny spíše o krizovém chování obyvatelstva, jehož vnější podmínky pro zakládání rodiny a 

rození dětí se v průměru katastroficky zhoršily“ (Rychtaříková, 1996 s. 78).  

Jsou spíše pesimističtí vůči budoucnosti a zdůrazňují důležitost populační politiky.  

Existují také autoři (např. Bartoňová, Kocourková 1997, Fialová, Kučera 1997, Kučera 

1997) zdůrazňující, že vliv mají jak strukturální tak hodnotové změny, a proto byly důsledky 

přeměny demografického chování markantnější než v západoevropských státech. Mnozí 

upozorňují, že hranice mezi oběma faktory nejsou nijak ostré a dochází spíše k jejímu prolínání 

(Hašková 2010).  

2.4 Faktory ovliv ňující demografické chování v Česku 

Demografické chování je vysoce komplexním procesem, ovlivňovaný množstvím nejrůznějších 

faktorů, které ovšem rozhodně nejsou v individualizované společnosti druhé modernity 

determinující. Nyní si stručně představíme ty nejdůležitější. Snad nejvíce pozornosti je 

věnováno diferenční analýze podle vzdělanosti žen. Podle výsledků SLDB 2001 či statistiky 

pohybu obyvatelstva platí, že čím vyšší mají ženy vzdělání, tím dosahují nižší plodnosti (viz 

Rychtaříková 2004). Normativní teorie jako koncept druhého demografického přechodu mohou 

nižší plodnost vysokoškolaček vysvětlit větší emancipací a větší snahou o seberealizaci. Faktor 

kulturní přeměny má zcela určitě svůj vliv jako jediné vysvětlení vzdělanostně diferencované 

plodnosti ovšem neobstojí. Nepotvrzují to empirická zjištění. Podle Hamplové (2006) mají 

nejliberálnější postoje ohledně nových forem soužití středoškoláci, zatímco vysokoškoláci jsou 

spíše konzervativní. Jak upozornili Pakosta (2009) a Pikálková (2003) vysokoškoláci (ženy a 

především muži) také preferují mít v budoucnu děti vyšší počet dětí než lidé se středoškolským 

vzděláním. Rozdíly ovšem nejsou nikterak velké a existují studie, podle kterých 

vysokoškolačky chtějí mít menší počet dětí (viz např. Hašková 2010). Rozpor s teorií druhého 

demografického přechodu je ještě více patrný ve struktuře mimomanželské porodnosti, když 

nejvíce porodů v manželství je zaznamenáno u žen se základním vzděláním a nikoliv u žen 

s nejvyšším vzděláním17.  

Vysokoškolačky tedy mít dětí chtějí, zastávají ovšem náročnější povolání, kde hůře 

kombinují pracovní a rodinný život (Hašková 2010, Rychtaříková 2004):  

                                                 
17 Růst mimomanželských porodů u žen s nízkým vzděláním je můžeme vysvětlit nastaveným systémem 
sociálních dávek (Katrňák 2006) či rozporem mezi preferovaným počtem dětí a pohledem na manželství 
mezi mužem a ženou v této vzdělanostní kategorii (Pakosta 2009). 
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„U mnoha povolání se jaksi vůbec nepředpokládá, že by je měl či chtěl vykonávat někdo, kdo má 

zodpovědnost za malé děti, či jiné závislé osoby (…) to se týká takřka veškeré práce v soukromém 

sektoru. To pak nutně ovlivňuje rozhodování mladých lidí, zejména žen, o vstupu do rodičovství“ 

(Dudová 2008, s. 305).  

Vliv může mít i jistý samovýběr, kdy ženy orientované na rodinu s dětmi se nechtějí 

vzdělávat (Hamplová 2003). Po ženách se vyžaduje stejná flexibilita a mobilita na pracovním 

trhu jako po mužích. Stejně rovnocenné pozice ovšem neplatí v rodině, kde většina starostí o 

domácnost je na ženě. Větší genderová rovnost a možnost lepšího skloubení pracovního a 

rodinného života, v podobě dobrovolně flexibilních či částečných úvazků, je proto 

doporučováno jako vhodný nástroj pro zvýšení plodnosti v Česku (viz Hašková 2010, 

Kocourková 2002 cit. v Rychtaříková 2004, Pikálková 2003). Může se to zdát paradoxní, 

protože podle U. Becka jsou flexibilní a neplnohodnotné pracovní úvazky jedním z faktorů 

klesající plodnosti ve společnostech druhé moderny. Je ovšem potřeba rozlišovat mezi 

nedobrovolnou (zaměstnavatelem vynucenou) a dobrovolnou flexibilitou práce, která je ku 

prospěchu nejen zaměstnavateli, ale také ženě či muži starající se o domácnost (více v Dudová 

2008).18  

Kvalita pracovního úvazku je proto důležitým faktorem ovlivňující demografické chování. 

Dalším významným faktorem je bytová dostupnost: 

„Na národní úrovni vztah mezi plodností, bytovou dostupností a makroekonomických indikátorů 

existuje, když po roce 2000 je zlepšení ekonomické situace doprovázené zvýšením bytové dostupnosti 

vlastního bydlení a zvýšením plodnosti (…) Ženy žijící v okresech s vysokou dostupností bydlení mají 

své děti častěji, zatímco ženy žijící v okresech s horší dostupností bydlení tíhnou k tomu mít děti později 

(…) podobně, úhrnná plodnost je nižší v okresech, kde ceny místního bydlení jsou vyšší v porovnání 

k místním platům (…) dostupnost bydlení má větší vliv na časování porodu než na celkový počet dětí 

narozených ženě v reprodukčním období“19 (Kostelecký, Vobecká 2009, s. 1208). 

Demografické chování také ovlivňuje rodinné prostředí, kde jedinec vyrůstal. Bartošová 

(2009) v této souvislosti uvádí termín „individualizační habitus“, který „omezuje schopnost 

společného soužití partnerů a změny individuálního životního stylu v rodinný“ (Bartošová 2009, 

s. 172). Habitus může mít svůj původ v období socializace v 70. letech, kdy v rodinách 

panovaly zvláštní podmínky (vysoká rozvodovost, tradiční rozložení rolí v domácnosti, 

autoritativní výchova), které současné ženy odmítají a přináší jim to problémy při hledání 

vhodného partnera.  

Faktorem je také velikost bydliště, když se vrůstající velikostní kategorií obce klesá 

plodnost (Roubíček 2002).20 Náboženské vyznání ovlivňuje demografické chování v české 

populaci poněkud paradoxně – věřící ženy dosahují nižší plodnosti a vyšší bezdětnosti. Tento 

rozpor se dá vysvětlit vyšší obtížností nalézt vhodného partnera mezi věřícími (Hašková 2010). 

Vliv má také národnostní příslušnost. Především se jedná o rozdílné demografické 

chování příslušníků romského etnika (např. Kalibová 1991, Šigutová 2006), které můžeme 

                                                 
18 Vynucenou flexibilitou práce jsou nejvíce ohroženi nekvalifikovaná povolání jako prodavačka či řidič a 
nejméně naopak samostatně podnikající či vysoce kvalifikovaní (Dudová 2008).  
19 Vlastní překlad. 
20 Vlivem procesu suburbanizace dochází k difusi „městského demografického chování“ do menších obcí 
v zázemích měst (Gotvaldová 2008). Dá se proto očekávat, že vliv velikostní kategorie obcí bude tímto 
procesem v současnosti ovlivněn. 
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demonstrovat na věkové pyramidě (obrázek 3). I přes známý fakt, že Romové se ve sčítáních ke 

svému původu nehlásí, je zde jasně vidět odlišná věková struktura.21 

Obrázek 3: Věková pyramida romské populace a populace v Česku v roce 2001 

 

Zdroj: SLDB 2001; vlastní výpočty 

Pro naši práci je také důležité zmínit rozdílné demografické chování imigrantů, jejichž počet 

se v Česku neustále zvyšuje. Dochází také ke zvýšení absolutní a relativní porodnosti cizinců a 

naopak k poklesu počtu úmrtí (viz obrázek 4). Příspěvky cizinců k celkové porodnosti Česka je 

stále malý. V roce 2008 se jednalo o 2,2 % ze všech živě narozených. Nicméně význam cizinců 

stejně jako v západní Evropě narůstá. Pro země západní Evropy je typické, že imigranti dosahují 

vyšší plodnosti, resp. se pohybuje mezi úrovní plodnosti žen ve zdrojové a cílové populaci 

(Pospíšilová 2006). Do Česka ovšem nejvíce proudí imigranti z Ukrajiny a Slovenka, kde jsou 

ukazatele plodnosti na podobné úrovni jako v Česku. Pospíšilová (2006) spočítala, že úhrnná 

plodnost imigrantek byla v roce 2004 0,6 dítěte na ženu22, zatímco česká populace měla 

úhrnnou plodnost 1,2. Nízkou plodnost vysvětluje především charakterem jejich pobytu, např. 

převahou dočasné pracovní imigrace. Vliv může mít i „řada nejistot a komplikací, které jsou s 

příchodem a životem cizince spojeny a které nevytvářejí příznivé podmínky pro zakládání 

rodiny“ (ibid). 

                                                 
21 Zatímco průměrný věk romské populace podle SLDB 2001 byl 27,4 let, u populace celého Česka 38,8 
let. 
22 Největší plodnost dosahují imigrantky z Vietnamu (0,7), nejméně pak imigrantky ze Slovenska (0,1) 
(Pospíšilová 2006). 
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Obrázek 4: Vývoj porodnosti a úmrtnosti cizinců v Česku v letech 1996 až 2008 

 

Zdroj: ČSÚ, Cizinci v ČR; vlastní výpočty 
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Kapitola 3 

Srovnání demografického chování mezi Prahou a Českem 
bez Prahy v letech 1991-2008 

Již bylo řečeno, že dopady globalizace jsou nejvíce patrné ve velkých městech. Právě zde začala 

transformace společnosti, která vedla ke vzniku druhé moderny. Praha jako největší české město 

se po pádu komunismu otevřela světu a plně se zapojila do procesu globalizace – stala se tedy 

globalizujícím se městem. Právě v těchto městech dochází k největšímu růstu NSPF: ze všech 

českých měst se v Praze vyskytuje suverénně nejvíce objektů gated communities (Brabec 2009), 

nejvíce cizineckých enkláv a upadajících sídlišť (Sýkora a kol. 2007), výjimku představují 

vyloučená ghetta, jejichž největší koncentrace je v severních Čechách a severní Moravě23 

(Gabal Analysis & Consulting 2006). Studium demografického chování v Praze nám může 

pomoci více se orientovat v problematice NSPF v Česku, přestože je pochopitelné, že se v 

těchto formacích koncentruje menšina Pražanů. Marcuse a van Kempen počítají mezi NSPF 

také městské regiony. Na Prahu tedy můžeme pohlížet jako na sociálně-prostorovou formaci. 

Hlavím cílem této kapitoly je stručně poukázat na odlišné demografické chování mezi Prahou a 

zbytkem Česka a diskutovat ovlivňující faktory. Nejde nám o komplexní studii obyvatelstva 

v Praze.  

V rámci demografického chování měla Praha vždy specifické postavení v rámci Česka. 

Demografická revoluce zde započala mnohem dříve než v ostatních oblastech a ostatní 

obrovské změny se projevily nejdříve a nejvíce právě v Praze (Musil 2002a). Nově nastavený 

režim demografického chování po pádu komunismu by se proto měl projevit nejdříve v našem 

největším městě24. Na obrázku 5 vidíme nástup nejprve v Praze a posléze i v ostatních částech 

Česka. 

                                                 
23 Jedná se o oblasti s vysokou koncentrací rómského obyvatelstva. V Praze je počet Romů podle SLDB 
2001 podprůměrný. 
24 Teorie difuse švédského geografa T. Hägerstranda je jedna z mála universálně platných a uznávaných 
teorií (např. Hampl 2008).  
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Obrázek 5: Vývoj úhrnné plodnosti v Praze a v Česku bez Prahy v letech 1991-2008 

 

Zdroj: ČSÚ, Demografická ročenka krajů; vlastní výpočty 

Obrázek 6: Vývoj specifických měr plodnosti v Praze a v Česku bez Prahy 
 ve vybraných časových období (jedná se o průměry vybraných roků) 

 

Zdroj: ČSÚ, Demografická ročenka krajů; vlastní výpočty 
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Obrázek 7: Vývoj podílu živě narozených dětí mimo manželství v Praze a v Česku bez 
Prahy v letech 1991-2008 

 

Zdroj: ČSÚ, Demografická ročenka krajů; vlastní výpočty 

V Praze začala hodnota úhrnné plodnosti klesat rychleji než ve zbytku republiky a posléze 

se divergence mezi Prahou a Českem zastavila a začalo docházet ke konvergenci. Při vzrůstu 

plodnosti v roce 2000 a především 2004 byla situace podobná – rychlejší růst začal opět v 

Praze25. Postupnou difusi trendů můžeme nalézt i u specifických měr plodnosti (obrázek 6) či 

průměrného věku matky při porodu (tabulka 1). Difusi nového demografického chování 

z velkých měst do obcí v zázemí nalezla také ve své diplomové práci V. Gotvaldová (2008). 

Difuse nových trendů ovšem není to hlavní, čím se v této kapitole chceme věnovat. Zajímá 

nás především odlišnost demografického chování. Je potřeba upozornit, že ve velkých městech 

vždy existovalo jiné demografické chování než na venkově. Již ve 30. letech 20. století Louis 

Wirth (1938) na příkladu Chicaga poukázal, že ve městech je nižší plodnost (z důvodu vyšší 

zaměstnanosti žen) a sňatečnost, vyšší úmrtnost či rozvodovost, jsou zde menší rodiny (hodně 

bezdětných), mladší věková struktura (hodně migrantů). Lze očekávat, že některé tyto 

charakteristiky budou stále platit, v nejnovějších datech ovšem tento předpoklad oporu nemá. 

Při pohledu na obrázky 5 až 9 a tabulku 1 vidíme, že ženy žijící v současné Praze skutečně 

dosahují nižší plodnosti – ať už se jedná o úhrnnou plodnost, čistou míru reprodukce či index 

plodnosti. Ukazatele úmrtnosti, sňatečnosti, rozvodovosti a průměrného věku jsou ovšem 

v rozporu s Wirthovým, 70 let starým, předpokladem. Je ovšem nutné upozornit, že zatímco 

naděje dožití a průměrný věk je v Praze tradičně vyšší, hrubá míra sňatečnosti překročila 

celorepublikový průměr a index rozvodovosti poklesl pod celorepublikový průměr teprve 

nedávno. 

                                                 
25 Hodnota řetězového indexu je vždy menší nebo větší nejdříve v Praze (viz příloha 12). 
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Odlišné demografické chování se nyní pokusíme diskutovat s teoriemi představených 

v kapitole 2.3. Ve městech vždy panovala větší anonymita tedy i vyšší studeň individualizace, 

ve městech se vždy koncentrovali vzdělanější lidé, nové kulturní trendy (vč. hodnot a norem) 

v drtivé většině přicházely z města. Pokud česká společnost po pádu komunismu převzala 

„západní“ demografické chování, nejsilněji a nejdříve by se to mělo projevit v Praze. Podle 

výzkumu populačního klimatu ženy žijící ve velkých městech také preferují nižší počet dětí 

(Hašková 2010, Pakosta 2009). Nižší hodnotu úhrnné plodnosti, její rychlejší pokles na počátku 

90. let a vyšší průměrný věk matky tedy můžeme vysvětlit pomocí normativních teorií 

zdůrazňující změny v hodnotové orientaci mladých lidí.  

Podle teorie druhého demografického přechodu by také mělo docházet k poklesu sňatečnosti 

(obrázek 8), růstu rozvodovosti (obrázek 9) a podílu živě narozených dětí mimo manželství 

(obrázek 7). Všechno toto se na počátku 90. let skutečně v Praze událo. Hrubá míra sňatečnosti 

poklesla nejdříve v Praze a v letech 1990-1993 byla její hodnota pod úrovní zbytku republiky. 

Od této doby se ale ustálila na vyšších hodnotách, než nalezneme ve zbytku Česka. Růst indexu 

rozvodovosti zřejmě nebyl spojen s náhlou změnou v hodnotových orientací – jednalo se spíše o 

pokročování trendu započatého za minulého režimu. Index rozvodovosti byl nejdříve nižší 

v Praze v roce 2002, ale je to potřeba určité opatrnosti, protože tento ukazatel je ovlivněn 

počtem sňatků v daném roce. Pokles indexu rozvodovosti tak může být způsobem růstem sňatků 

v posledních letech či vyšším počtem vysokoškoláků, kteří dosahují ze všech vzdělanostních 

kategorií nejnižší úrovně rozvodovosti (např. Rychtaříková 2008).   

Obrázek 8: Vývoj hrubé míry sňatečnosti v Praze a v Česku bez Prahy v letech 1991-2008 

 
Zdroj: ČSÚ, Demografická ročenka krajů; vlastní výpočty 
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Obrázek 9: Vývoj indexu rozvodovosti v Praze a v Česku bez Prahy v letech 1991-2008 

 
Zdroj: ČSÚ, Demografická ročenka krajů; vlastní výpočty 

Tabulka 1: Vybrané demografické charakteristiky v Praze a v Česku bez Prahy 
 za vybrané časové období (jedná se o průměry vybraných roků) 
 1991-1994 2000-2003 2005-2008 

 Praha Česko  
(bez Prahy) 

Praha Česko  
(bez Prahy) 

Praha Česko  
(bez Prahy) 

Úhrnná plodnost 1,470 1,684 1,091 1,171 1,301 1,399 

Hrubá míra reprodukce 0,713 0,817 0,529 0,568 0,631 0,678 

Čistá míra reprodukce 0,692 0,793 0,523 0,567 0,630 0,674 

Průměrný věk matky při 
porodu 

26,29 24,84 29,37 27,45 30,67 28,82 

Index plodnosti 23,90 28,29 18,19 21,07 21,53 23,03 

Naděje dožití při narození – 
ženy 

76,71 74,72 79,31 78,53 80,78 79,86 

Naděje dožití při narození – 
muži 

70,42 68,87 73,64 71,76 75,57 73,28 

Hrubá míra sňatečnosti 6,35 6,58 5,67 5,05 5,72 5,13 

Index rozvodovosti 49,51 43,32 59,18 60,25 53,77 59,07 

Průměrný věk 39,17 36,38 41,34 38,80 41,75 40,03 

Mediánový věk 39,22 35,35 40,98 37,63 40,54 38,93 

Index stáří 90,54 62,13 122,10 84,10 128,46 97,39 

Index ekonomického zatížení 49,08 48,70 41,34 42,34 38,68 40,85 

Index ekonomické závislosti I 25,76 30,04 18,61 23,00 16,93 20,69 

Index ekonomické závislosti II 23,32 18,66 22,73 19,34 21,75 20,15 

Index potratovosti 96,10 78,11 50,92 48,20 34,43 37,02 

Zdroj: ČSÚ, Demografická ročenka krajů; vlastní výpočty 
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Normativní teorie mají svůj význam a mohou nám vysvětlit např. snížení plodnosti. Změny 

hotových orientací ovšem jako jediný faktor působit nemohou (viz kapitola 2.4). Nyní se 

podíváme na teorii U. Becka, která je úzce spojená s teorií racionální volby, averze vůči riziku 

či genderové nerovnosti. Vycházet můžeme z tvrzení Jiřího Musila (2002b, s. 274), že „Praha se 

zvolna stává lokalitou Beckovy ,rizikové společnosti’.“  

Musil své tvrzení dokládá na růstu flexibilních pracovních úvazků, kterých je v Praze 

dlouhodobě nejvíce ze všech krajů Česka (např. Jeřábková 2010)26. Z důvodu vyšší koncentrace 

vysokoškoláků se dá předpokládat, že se zde bude vyskytovat spousta dobrovolně flexibilní 

práce (kvalifikovaní pracovníci, manažeři, poradci). Na druhou stranu se v Praze nalézá také 

velké množství hůře placených zaměstnání s nedobrovolně flexibilním pracovním úvazkem 

(nekvalifikovaní pracovníci, pokladní) (Dudová 2008). Podle U. Becka nedobrovolně flexibilní 

pracovní úvazky přispívají k nejistotě a jsou v rozporu s rodinou a mateřstvím. Podle zastánců 

teorie genderové rovnosti jsou právě flexibilní úvazky vhodným nástrojem pro skloubení 

pracovního a rodinného života. Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.4. v současném Česku ovšem 

zatím nejsou nastaveny ty nejlepší podmínky pro kombinování práce a mateřství, a proto ženy 

vykonávající kvalifikovanější práci dosahují nižší úrovně plodnosti.27 V Praze, kde žije nejvíce 

vysokoškolsky vzdělaných ze všech krajů a koncentruje se zde i nejvíce kvalifikovaných 

pracovních příležitostí, se proto dá nižší plodnost vysvětlit právě faktorem nedobrovolně 

flexibilních pracovních úvazků na jedné straně a hůře sladěným pracovním a rodinný, životem u 

kvalifikovaných pracovních úvazků na straně druhé. 

V Praze je také jednoznačně nejhorší finanční dostupnost nájemního (Lux, Mikeszova 2008) 

i vlastnického (Kostelecký, Mikeszova 2008) bydlení ze všech krajů. Přestože v Praze je 

průměrná mzda nad českým průměrem, ceny nemovitostí jsou zde několikrát vyšší. Je logické, 

že nejhůře dostupné bydlení je pro méně kvalifikované pracovníky (pomocný dělník, úředníci) 

či ženy samoživitelky. Je zajímavé, že od roku 2004 v Praze postupně roste finanční dostupnost 

nájemního a vlastnického bydlení (Lux, Mikeszova 2008, Kostelecký, Mikeszova 2008). Jak je 

vidět z obrázku 5, právě v tomto roce se začala nejrychleji zvyšovat hodnota úhrnné plodnosti 

(hodnota řetězového indexu 108 %). Růst bytové dostupnosti byl doprovázen zvýšením 

plodnosti v dalších letech a to nejen v Praze (viz Kostelecký, Vobecká 2009).  

Nižší hodnoty plodnosti v Praze mohou být také ovlivněny vyšší koncentrací cizinek, 

dosahující menších hodnot plodnosti či relativně nižším podílem osob romské národnosti, 

jejichž plodnost dosahuje vyšších hodnot. Nižší podíl živě narozených dětí mimo manželství a 

vyšší průměrný věk matky lze, stejně jako relativně nižší rozvodovost v posledních letech, 

vysvětlit vyšším počtem vysokoškoláků. Demografické chování tedy v Praze, kromě 

hodnotových orientací, ovlivňují i bytová dostupnost či pozice na pracovním trhu. Zatímco 

vzdělané a kvalifikované ženy mají problémy se slaďováním profesního a rodinného života. 

Ženy zaměstnané v méně náročných pracích zase mohou mít problémy s bytovou dostupností či 

nedobrovolně flexibilním pracovním úvazkem. 

 

                                                 
26 Jedná se především o neplnohodnotné zaměstnání na částečný úvazek (viz příloha 13). 
27 Genderové nerovnosti a špatnému sladění práce a mateřství přispívá i česká populační politika 
(Hašková 2010). 
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3.2  Analýza faktor ů ovliv ňující plodnost 

Abychom lépe poznali odlišnosti demografického chování, zaměříme se na statistickou 

analýzu jednotlivých faktorů. Největší analýzu faktorů ovlivňující plodnost v Česku na úrovni 

krajů a okresů provedl Luděk Šídlo (2006, 2008). Podle Šídla je regionální diferenciace 

plodnosti ovlivněna především sociokulturní faktory, jako vzdělání, náboženské vyznání či 

přístup k rozvodovosti (viz tabulka 2). Naopak neprůkazné jsou socioekonomické faktory jako 

nezaměstnanost či průměrná mzda. Za pravdu tak Šídlo dává za spíše normativním teoriím a 

upozorňuje na omezenost vnějších ekonomických faktorů: 

„Tyto všechny okolnosti se dají shrnout tak, že záleží stále na samotné ženě (obou partnerech), kdy si 

chtějí založit rodinu či ji rozšířit, přičemž ostatní vnější faktory nejsou v tomto ohledu tak důležité. 

Výsledky statistických analýz pak dávají za pravdu spíše tomu směru, který tvrdí, že hluboký pokles 

plodnosti je zapříčen především změnou hodnotové orientace mladých lidí, než socioekonomickými 

problémy spjatých s úskalími transformačního období. Mladí lidé v současné době převážně investují do 

svého vzdělání, zvyšují si svou kvalifikaci a postavení na trhu práce a snaží se tak do určité míry finančně 

zabezpečit, aby mohli posléze přivést na svět své potomky. Tento postoj má za následek především 

změnu v časování dětí, která se projevuje intenzitou plodnosti ve vyšším věku ženy.“ (Šídlo 2006 s., 117). 

Stejně jako Šídlo budeme analyzovat faktory ovlivňující plodnost v roce 2001. Jedná se o 

poslední SLDB a novější data za ZSJ nejsou. Šídlo prováděl korelace vybraných ukazatelů 

s úrovní úhrnné plodnosti. Tento ukazatel plodnosti musíme z nedostatku dat nahradit indexem 

plodnosti. Ze stejného důvodu musíme některé ukazatele z naší analýzy vyloučit (např. 

průměrná mzda, kojenecká úmrtnost), jiné musíme nahradit (hrubou míru rozvodovosti 

nahradíme podílem rozvedených žen na celkové populaci ZSJ). Také jsme přidali dalších 5 

ukazatelů, které by mohli mít v Praze vliv. Zatímco stáří bytové výstavby by mohl sloužit jako 

indikátor dostupnosti bytů, postavení v zaměstnání zase jako indikátor možné flexibility či 

kvality práce. Jedná se tedy o faktory, jejichž vliv jsme diskutovali výše.  

V tabulce 2 vidíme, že u většiny ukazatelů byla prokázána statisticky významná souvislost 

k indexu plodnosti. Analýza ukázala, že drtivá většina faktorů ovlivňující plodnost na úrovni 

Česka, působí také v Praze – větší vliv mají také především sociokulturní faktory (vzdělání, 

přístup k rozvodovosti) než faktory socioekonomické (nezaměstnanost). Nižší hodnoty 

Pearsonova korelačního koeficientu v Praze jsou dány větším počtem sledovaných jednotek 

(498 ZSJ). Při bližším pohledu ovšem zjistíme, že situace v Praze je oproti Česku přeci jenom 

odlišná. Můžeme si všimnout, že závislost často působí opačným směrem. Jedná se především o 

ukazatel rozvodovosti, podíl místností na 1 byt, podíl ekonomicky aktivních žen a podíl 

vysokoškolaček.  

V Česku platí, že čím má žena vyšší vzdělání, tím menší má počet dětí. Již také bylo řečeno, 

že podle výzkumů populačního klimatu vysokoškolačky děti chtějí, nicméně k uspokojení svých 

potřeb jim brání nevhodně nastavené podmínky na trhu práce a genderově nerovné postavení v 

rodině. Ženy proto početí odkládají do vyššího věku, kdy si vybudují slušnou pozici v práci 

(lepší skloubení práce a rodiny) a budou žít v kvalitním bytě (budou mít byt v osobním 

vlastnictví). Zdá se, že výsledky statistické analýzy ze SLDB 2001 tento předpoklad potvrdily. 

Existuje pozitivní závislost mezi ukazatelem plodnosti a podílem vysokoškolaček, ukazateli 

dostupnosti bydlení a postavení v zaměstnání. Byla nalezena silná korelace mezi plodností a 
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stářím bytové výstavby, můžeme proto předpokládat, že ženy a muži se pro početí rozhodnout 

až po nastěhování se do nového bytu. Slabší, ale statisticky průkazná, korelace existuje mezi 

plodností a postavením ženy v zaměstnání. Zatímco u zaměstnankyň platí negativní směr 

závislosti, u zaměstnavatelek či samostatně činných existuje pozitivní směr závislosti. Ženy 

zaměstnavatelky a samostatně výdělečně činné mohou mít proto lepší podmínky pro sladění 

pracovního a rodinného života. Potvrdil se také předpoklad o nižší plodnosti cizinek. 

Tabulka 2: Statistická závislost mezi ukazateli plodnosti a vybranými ukazateli 
v okresech Česka a ZJS v Praze 
Ukazatel Soubor okresů Česka Soubor ZSJ nad 50 obyv. 

v Praze 

Korelace P-hodnota Korelace P-hodnota 
Index stáří ženské populace (IS) -0,488 0,000 -0,142 0,002 

Index závislosti I u populace žen (IZ) 0,306 0,007 0,492 0,000 

Index ekonomického zatížení populace žen (IEZ) -0,408 0,000 0,239 0,000 

Průměrný věk žen (VEK) -0,421 0,000 -0,117 0,009 

Podíl žen v repr. všku na populaci žen (REP) 0,228 0,046 -0,202 0,000 

Ukazatele sňatečnosti*(SNA) 0,440 0,000 0,118 0,008 

Ukazatele rozvodovosti*(ROZ) 0,484 0,000 -0,229 0,000 

Podíl obyvatel narozených v obci současného bydliště (NSO) -0,583 0,000 0,175 0,000 

Míra nezaměstnaných žen (NEZ) 0,134 0,246 0,076 0,089 

Podíl EA žen v populaci (EAZ) 0,372 0,001 -0,313 0,000 

Podíl EA žen v I (PŘI) -0,248 0,030 0,082 0,067 

Podíl EA žen v II (SEK) -0,056 0,627 0,012 0,790 

Podíl EA žen v III (TER) -0,039 0,737 -0,052 0,243 

Podíl bytů I. kategorie (1KAT) -0,182 0,112 -0,164 0,000 

Počet obytných místností na 1 byt (M1B) -0,356 0,002 0,200 0,000 

Počet osob na 1 byt (O1B) -0,369 0,001 0,114 0,011 

Podíl věřících žen (VER) -0,518 0,000 -0,094 0,035 

Podíl hlásících se k církvi římskokatolické (ŘKT) -0,522 0,000 0,058 0,193 

Podíl žen hlásících se k církvi českosl. husitské (HUS) 0,067 0,562 -0,077 0,084 

Podíl hlásících se k církvi českobr. evangelické (EVG) -0,059 0,611 0,071 0,114 

Podíl žen s národností: českou (CZE) 0,246 0,031 0,148 0,001 

Podíl žen s národností: moravskou a slezskou (MS) -0,473 0,000 -0,103 0,021 

Podíl žen s národností: romskou (ROM) 0,389 0,000 0,040 0,374 

Podíl žen bez vzdělání (BVZ) 0,368 0,001 0,190 0,000 

Podíl žen se základním či neukončeným vzděláním (ZS) 0,096 0,406 0,036 0,422 

Podíl žen vyučené či střední bez maturity (BMT) 0,235 0,040 0,052 0,251 

Podíl žen se středoškolským vzděláním s maturitou (MT) -0,260 0,022 -0,160 0,000 

Podíl žen s vyšším odborným či nástavbovým vzděl. (VOŠ) -0,150 0,192 -0,149 0,001 

Podíl žen s vysokoškolským vzděláním (VŠ) -0,223 0,051 0,105 0,019 

Podíl bytů postavených v letech 1980-1990 (B90)   -0,270 0,000 

Podíl bytů postavených v letech 1991-2001 (B01)   0,430 0,000 

Podíl žen zaměstnankyň na počet EA žen (ZAM)   -0,136 0,002 

Podíl žen zaměstnavatelek na počet EA žen (ZVT)   0,149 0,001 

Podíl žen samostatně činných na počet EA žen (SAM)   0,090 0,044 

Podíl žen s nečeským státním občanstvím (NCZ)   -0,140 0,002 

Zdroj: Šídlo (2006); SLDB 2001; vlastní výpočty 
*Šídlo používá hrubou míru rozvodovosti (sňatečnosti), v naši analýze používáme podíl rozvedených (vdaných) žen 

na celkové populaci ZSJ 
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Kapitola 4 

Demografické chování v lokalitách nových sociáln ě-
prostorových formací v Česku  

V Česku existuje několik typů NSPF. Sýkorova typologie obsahuje rozličných 7 typů. V užším 

vymezení poté se poté setkáme se čtyřmi formacemi s koncentrací: sociálně silných, sociálně 

slabých, Romů a cizinců. V naší práci budeme vycházet z této užší typologie, přičemž Romy a 

sociálně slabé spojíme do jedné kategorie. Cílem bude zjistit, zda se lidé koncentrující se do 

těchto formací liší ve svém demografickém chování a diskutovat příčiny případných rozdílů.  

4.1  NSPF s koncentrací sociáln ě silného obyvatelstva 

Sociálně silní lidé se koncentrují především do tradičních luxusních čtvrtí (Hasnpauslka, 

Ořechovka), do objektů luxusnější nové bytové výstavby ve městech (včetně objektů gated 

communities) či do nově postavených rodinných domků za městem. V této práci necháme 

stranou tradiční čtvrtě vyššího statusu (nejedná se novou formaci). Gentrifikace ve vnitřním 

městě probíhala v Česku v malém rozsahu a při SLDB 2001 se její vliv na věkové složení 

pražských ZSJ se neprokázal (Fořtová 2007). V této práci se zaměříme především na obyvatele 

nových satelitních městeček. Podíváme se na vybrané obce ležící v zázemí Prahy, které byly po 

roce 1990 zasaženy procesem suburbanizace – Jesenice, Psáry, Hovorčovice. 

Jelikož nám chybí data o plodnosti či úmrtnosti za jednotlivé věkové kategorické, musíme 

se spokojit s  daty získaných ze SLDB 2001. Využít bychom mohli také data z Databáze 

demografických údajů za obce ČR. Z této databáze bychom ovšem mohli spočítat pouze 

nestandardizované hrubé míry, jejichž hodnoty jsou ale ovlivněny věkovou strukturou a tudíž 

nepřesné28. Hlouběji, tedy s využitím přesnějších (individuálních) dat, se zaměříme na obec 

Česká, která leží v zázemí Brna a tamější nová residenční výstavba nese prvky objektu gated 

communities, takže nám může sloužit jako krásný příklad NSPF v kategorii sociálně silných.  

                                                 
28 Pro zajímavost vývoj hodnot hrubých měr porodnosti, úmrtnosti a celkového přírůstku za vybrané obce 
uvedeny v přílohách 20-25. 
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V tabulce 3 vidíme základní demografické a socioekonomické charakteristiky v obcích 

zasažených procesem suburbanizace. Je patrné, že obyvatelé těchto obcí v roce 2001 dosahovali 

vyšší vzdělanosti, menší nezaměstnanosti či vyššího podílu žen zaměstnavatelek a samostatně 

výdělečně činných na celkový počet ekonomicky aktivních žen. Suburbanizace je selektivní 

proces – ne každý si může dovolit přestěhovat se do rodinného domku za městem. Do vesnic za 

městem se proto stěhují především obyvatelé vyššího sociálního statusu (vzdělanější). Kromě 

vyššího statusu spojuje nové obyvatele satelitních městeček také životní styl, věk a často i 

rodinný status. Jak je vidět na obrázku 10, do obcí v zázemí velkých měst se stěhují především 

mladé rodiny s dětmi (silné zastoupení věkové skupiny 0-4 a 25-39 let). Zatímco původní 

obyvatelé obce se vyznačují mnohem vyšším věkem, průměrný věk novousedlíků je o mnoho 

menší. V oblastech nové zástavby převažují dvou-dětné rodiny. Nalezneme zde ovšem také 

mnoho dvoučlenných domácností (především starší páry) (např. Doležalová, Ouředníček 2006). 

V teoretické části jsme uváděli dva hlavní přístupy k příčinám změn v demografickém 

chování – teorie druhého demografického přechodu, která zdůrazňuje dobrovolné upřednostnění 

soukromých zájmů místo rodičovství a teorie rizikové společnosti, která změny demografického 

chování vysvětluje vnějšími ekonomickými faktory (neplnohodnotné pracovní úvazky, rizika 

pracovního trhu). Již také bylo řečeno, že v Česku se změny v demografickém chování dají 

vysvětlit dvěma faktory. Vysokoškolačky dosahují nižších hodnot plodnosti, protože zastávají 

kvalifikovanější pracovní místa s horším kombinováním pracovního a rodinného života. Jak 

ovšem ukázala analýza v předešlé kapitole, vztah mezi vzděláním a plodností nemusí být tak 

jednoznačný. Pozitivní korelace mezi úrovní plodnosti a podílem vysokoškolaček v Praze roku 

2001 se dá vysvětlit spojitosti vzdělání a kvalitou pracovního úvazku (pokud chápeme pozici 

zaměstnavatelky a samostatně výdělečně činné jako kvalitnější pracovní úvazek, kde je možná 

jednoduší kombinace práce a mateřství). 

Tabulka 3: Vybrané charakteristiky vybraných obcí a Česka na základně SLDB 2001 
Ukazatel Jesenice Psáry Hovorčovice Česko 
Počet obyvatel 2 475 1 814 984 10 230 060 
Index plodnosti 24,37 21,35 16,91 19,84 
Průměrný věk  37,00 35,00 41,00 39,00 
Index stáří  54,42 44,81 113,28 85,24 
Podíl svobodných (%) 37,70 39,91 31,00 37,47 
Podíl vdaných, ženatých (%) 49,54 47,79 53,96 46,37 
Podíl rozvedených (%) 5,82 7,06 6,30 7,93 
Podíl narozených v obci současného bydliště (%) 32,97 35,12 40,35 52,48 
Míra nezaměstnaných (%) 2,18 2,70 2,85 4,76 
Míra nezaměstnaných žen (%) 2,24 1,88 2,06 4,45 
Podíl žen bez vzdělání (%) 0,19 2,78 0,24 0,48 
Podíl žen se základním či neukončeným vzděláním (%) 22,83 26,62 26,59 29,09 
Podíl žen s vysokoškolským vzděláním (%) 9,26 10,73 5,65 7,14 
Podíl obyvatel bez vzdělání (%) 0,20 4,38 0,12 0,44 
Podíl obyvatel se základním či neukončeným vzděláním (%) 18,53 19,99 19,86 23,03 
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (%) 13,52 12,48 5,02 8,89 
Podíl žen zaměstnankyň na počet EA žen (%) 72,92 76,76 74,07 83,31 
Podíl žen zaměstnavatelek na počet EA žen (%) 3,04 2,77 1,23 2,08 
Podíl žen samostatně činných na počet EA žen (%) 16,83 10,66 12,35 7,37 

Zdroj: SLDB 2001; vlastní výpočty 
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Obrázek 10: Podíl imigrantů podle věku do okresů Praha-východ a Praha-západ v letech 2007 a 
2008 a do obce Česká v letech 2000-2008 

 
Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 

Podle normativních teorií by sociálně silné separované obyvatelstvo tedy mělo dosahovat 

nižší úrovně plodnosti, vyššího průměrného věku matky při porodu, vyšší rozvodovosti či 

vyššího podílu nemanželských dětí. V tabulce 3 si můžeme povšimnout, že tento předpoklad 

nebyl zcela potvrzen. Kromě obce Hovorčovice, kde došlo k rozvinutí suburbanizace nejpozději 

(viz podíl narozených v obci současného bydliště), byl v roce 2001 v obou zbylých obcích index 

plodnosti vyšší než ve zbytku Česka. Podíl rozvedených byl také nižší. Mladší věkovou 

strukturu a relativně vyšší index plodnosti můžeme proto vysvětlit migrací mladých lidí (hlavně 

rodin s dětmi).  

Ve vybraných obcích v zázemí Prahy dosahují ženy relativně vyšší úrovně plodnosti. Jedná 

se ovšem o hrubou analýzu z roku 2001. Potřebujeme proto udělat detailnější analýzu 

aktuálnějších dat. Pro tuto analýzu byla zvolena obec Česká, ležící v zázemí Brna. Budeme 

využívat individuální data o migraci a demografických událostech. Je nutno říci, že Česká je 

poměrně malá obec (v roce 2009 měla 794 obyvatel) s menším počtem demografických 

událostí, které mohou ovlivnit naši analýzu.  

Česká patří mezi obce, jejichž počet obyvatel od druhé poloviny 90. let 20. století neustále 

roste. Populační růst je způsoben migrací sociálně silnějších (vzdělanějších) obyvatel především 

z Brna. Jak jsme mohli vidět na obrázku 10, také do České se stěhují především mladé rodiny – 

během let 2000 – 2008 se do České přistěhovalo 160 lidí starších 26 let, z nichž 19 bylo 

svobodných, 4 ovdovělých, 10 rozvedených a zbytek tedy 137 bylo vdaných či ženatých. 

Důsledkem selektivní migrace je jednak zvyšování sociálního statusu a jednak omlazování 

populace (tabulka 4).  
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Tabulka 4: Vybrané demografické charakteristiky obce Česká a Česka za vybrané roky  
(jedná se o průměry za dané období) 
 1996-1999 2005-2008 

 Česká Česko  Česká Česko 

Počet obyvatel 539 10 299 181 704 10 313 280 

Úhrnná plodnost 1,28 1,16 0,71 1,40 

Průměrný věk matky při 
porodu 

27,27 26,47 31,96 28,82 

Index plodnosti 30,11 22,69 20,61 23,03 

Naděje dožití při 
narození – ženy 

  83,38 79,86 

Naděje dožití při 
narození – muži 

  78,21 73,28 

Hrubá míra sňatečnosti 5,10 5,35 4,26 5,87 

Index rozvodovosti 36,36 55,21 50,00 58,39 

Průměrný věk 41,34 37,89 40,75 40,03 

Mediánový věk 41,09 36,87 40,69 38,93 

Index stáří 139,30 77,94 103,60 97,39 

Index ekonomického 
zatížení 

49,67 45,02 39,11 40,85 

Index ekonomické 
závislosti I 

20,76 25,30 19,21 20,69 

Index ekonomické 
závislosti II 

28,91 19,72 19,90 20,15 

Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 

Jak vidíme v tabulce 5, vybrané demografické charakteristiky obyvatel České v letech 2005-

2008 se oproti zbytku Česka v mnohém lišily. Průměrný a mediánový věk je i přes imigraci 

mladých v posledních letech stále vyšší. Naděje dožití je také vyšší. Hrubá míra sňatečnosti je 

nižší a index rozvodovosti vyšší. Ukazatele plodnosti jsou na nižší úrovni. Průměrný věk matky 

je zase vyšší. Jedná se tedy o velmi podobné odlišnosti, která se nachází v Praze (viz kapitola 

3). Díky blízkosti Brna a suburbánní výstavbě se demografické chování obyvatel České dá 

označit za městské. 

Zajímavý je pohled na vývoj těchto ukazatelů. Výstavba rodinních domů pro silnější 

obyvatele z Brna zde započala koncem 90. let. Právě od této doby zde začala klesat úroveň 

úhrnné plodnosti (obrázek 11), později začal růst i průměrný věk matky při porodu (obrázek 

12), klesla i úroveň sňatečnosti a vzrostla úroveň rozvodovosti (tabulka 4), zatímco v letech 

1995-1999 nebyl jediný porod realizovaný mimo manželství, v letech 2000-2008 již bylo 

v České 21 % narozených dětí narozených mimo manželství. Jedná se tedy o vývoj shodný 

s teorií druhého demografického přechodu v nejširším vymezení (viz kapitola 2). Jak již bylo 

řečeno, takový vývoj je typický pro celou západní Evropu již od šedesátých, sedmdesátých let, 

v Česku od let devadesátých. Pro Českou je ovšem překvapivý pokles úhrnné plodnosti. 

Zatímco po roce 1999 je v Česku vlivem realizace odložených početí patrný růst úrovně 

plodnosti a porodnosti, v České je tento trend opačný. Je to překvapivé, protože, jak bylo patrné 

z obrázku 10, do této obce se stěhují především mladší lidé (nejvíce ve věkové skupině 25-29 let 

– tedy v letech nejvyšší fertility) a průměrný věk obyvatel obce se snižuje. 
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Obrázek 11: Vývoj úhrnné plodnosti v obci Česká a Česku v letech 1995-2008 

 

Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 

pozn. přerušovanou čárou u obcí jsou vyznačeny hodnoty za dvouleté intervaly, vypočtené metodou 

klouzavých průměrů. 

Obrázek 12: Vývoj průměrného věku matky při porodu v obci Česká a Česku v letech 1995-2008 

 

Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 

pozn. přerušovanou čárou u obcí jsou vyznačeny hodnoty za dvouleté intervaly, vypočtené metodou 

klouzavých průměrů. V roce 2002 se v obci neudál jediný porod. Pro přehlednost byl průměrný věk 

matky při porodu za tento rok vypočet průměrem mezi lety 2001 a 2003. 
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Demografické chování obyvatel v České je tedy v souladu s teoretickými předpoklady, které 

byly řečeny v úvodu této kapitoly – více náročnějších povolání s horší možností kombinace 

pracovního a rodinného života či změny hodnot u vzdělaných lidí přinášejí nižší hodnoty úrovně 

plodnosti. Je zajímavé, že tato detailní analýza obce Česká tento předpoklad potvrdil. Naproti 

tomu u obcí ležící v zázemí Prahy jsme se setkali s jinými výsledky – index plodnosti zde byl 

podle SLDB 2001 vyšší než ve zbytku republiky. V letech 1995-1999 byl ovšem i v České 

index plodnosti relativně vysoký, je proto možné, že i v ostatních suburbiích došlo 

k podobnému poklesu29. Kdyby ovšem k poklesu plodnosti nedošlo, v České by fungovaly jiné 

mechanismy demografického chování. V této práci není prostor pro zkoumání těchto 

mechanismů, můžeme o nich pouze diskutovat. 

Ukázali jsme, že na úroveň plodnosti v Praze má vliv druh pracovního úvazku – podíl 

zaměstnavatelek či samostatné činných pozitivně koreluje s indexem plodnosti. U těchto úvazků 

je zřejmě možné lépe kombinovat pracovní a rodinný život. Relativně vysoký podíl 

zaměstnavatelek či samostatné činných nalezneme ovšem jak v obcích v zázemí Prahy tak 

České. Česká (společně s nedalekou městkou částí Brno-Ivanovice) patří mezi nejlepší brněnské 

adresy s velkým počtem vysokoškoláků. Lokality nové výstavby jsou starousedlíky označovány 

za Holywood či Beverly Hills. Vztahy mezi sousedy (hlavně starousedlíky, ale i novousedlíky) 

se dají označit jako nepřátelské, konfliktní či ignorantní (Sýkora 2007). Jako ukazatel konfliktu 

obyvatel svědčí také vznik soukromých a ohrazených ulic. Zdá se, že spíše než teorie rizikové 

společnosti nám pro vysvětlení rozdílné úrovně plodnosti v České, pomohou normativní teorie 

zdůrazňující individualismus a hédonismus lidí v podmínkách druhé modernity.  

4.2 NSPF s koncentrací sociáln ě slabého obyvatelstva 

Největší koncentrace sociálně slabých je ve vybraných upadajících socialistických sídlištích, ve 

vyloučených, převážně romských, lokalitách, v holobytech pro sociálně nepřizpůsobivé a 

neplatiče nájemného. V této kapitole nebude podrobnější případová studie – bohužel se nám 

nepodařilo sehnat podrobnější data. Pro analýzu demografického chování se proto musíme 

spokojit s daty se SLDB 2001. Analýza sociálně slabých bylo nutné provést za obce a ZSJ 

s vysokou koncentrací segregovaného obyvatelstva. Podle studie Gabal Analysis & Consulting 

(2006) byly nakonec vybrány dvě obce, ležící v okrese Most (Obrnice, Bečov) a jedna ležící 

v okrese Sokolov (Rotava). Ve všech obcí nalezneme vysokou koncentraci vyloučených 

romských ghett. Podle studie Sýkora a kol. (2007) byly vybrány ZSJ Síldiště Máj v Českých 

Budějovicích a ZSJ Dolní Kročehlavy v Kladně, jako zástupce upadajících sídlišť, kde většina 

obyvatel nejsou Romského původu a ZSJ Přívoz-sever v Ostravě, kde žijí především sociálně 

vyloučení Romové. 

V tabulkách 5 a 6 vidíme, že vybrané obce a ZSJ dosahují v rámci Česka podstatně nižších 

hodnot vzdělanosti a podílu zaměstnavatelek, vyšších hodnot nezaměstnanosti a většinou i nižší 

mobility (nižší podíl obyvatel narozených v obci současného bydliště). Existuje zde ovšem 

diferenciace – zatímco v obcích a ZSJ s převahou Romské populace je vzdělanost menší a 

                                                 
29 Kusovská (2010) ve své práci zaměřené na populační vývoj Milovic, suburbu ležících v zázemí Prahy, 
tento předpoklad nepotvrzuje – hodnota úhrnné plodnosti se v Milovicích, od roku 2001 stoupala.  
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nezaměstnanost vyšší než v lokalitách kde není koncentrace Romů tak vysoká (Sídliště Máj a 

Dolní Kročehlavy). 

Tabulka 5: Vybrané charakteristiky vybraných obcí a Česka na základně SLDB 2001 
Ukazatel Obrnice Rotava Bečov Česko 
Počet obyvatel 2 623 3 449 2 079 10 230 060 
Index plodnosti 40,67 26,48 34,68 19,84 
Průměrný věk  30,00 34,00 32,00 39,00 
Index stáří  17,86 37,77 28,24 85,24 
Podíl svobodných (%) 50,90 44,68 48,58 37,47 
Podíl vdaných, ženatých (%) 31,80 36,88 35,31 46,37 
Podíl rozvedených (%) 10,26 10,93 9,72 7,93 
Podíl narozených v obci současného bydliště (%) 35,46 41,37 36,46 52,48 
Míra nezaměstnaných (%) 14,11 8,29 16,88 4,76 
Míra nezaměstnaných žen (%) 12,71 6,96 14,27 4,45 
Podíl obyvatel s romskou národností (%) 0,23 0,49 1,39 0,11 
Podíl žen bez vzdělání (%) 1,07 1,53 2,52 0,48 
Podíl žen se základním či neukončeným vzděláním (%) 45,63 40,64 48,49 29,09 
Podíl žen s vysokoškolským vzděláním (%) 0,96 1,97 0,63 7,14 
Podíl obyvatel bez vzdělání (%) 1,06 1,07 1,79 0,44 
Podíl obyvatel se základním či neukončeným vzděláním (%) 38,54 34,80 43,73 23,03 
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (%) 1,11 2,06 0,70 8,89 
Podíl žen zaměstnankyň na počet EA žen (%) 69,87 84,63 72,77 83,31 
Podíl žen zaměstnavatelek na počet EA žen (%) 0,37 1,03 1,14 2,08 
Podíl žen samostatně činných na počet EA žen (%) 0,74 5,30 2,97 7,37 

Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 

Tabulka 6: Vybrané charakteristiky vybraných obcí a Česka na základně SLDB 2001 
Ukazatel Sídliště 

Máj 
Dolní 
Kročehlavy 

Přívoz-
sever 

Česko 

Počet obyvatel 17 733 1 340 1 908 10 230 060 
Index plodnosti 19,33 32,86 49,36 19,84 
Průměrný věk  30,00 37,00 34,00 39,00 
Index stáří  14,43 63,74 40,58 85,24 
Podíl svobodných (%) 44,73 40,15 51,36 37,47 
Podíl vdaných, ženatých (%) 41,61 41,49 24,48 46,37 
Podíl rozvedených (%) 9,41 9,33 13,16 7,93 
Podíl narozených v obci současného bydliště (%) 46,50 62,16 62,95 52,48 
Míra nezaměstnaných (%) 3,33 9,63 18,71 4,76 
Míra nezaměstnaných žen (%) 3,32 8,42 13,91 4,45 
Podíl obyvatel s romskou národností (%) 0,35 0,90 2,83 0,11 
Podíl žen bez vzdělání (%) 0,29 1,85 4,89 0,48 
Podíl žen se základním či neukončeným vzděláním (%) 20,89 36,30 57,41 29,09 
Podíl žen s vysokoškolským vzděláním (%) 12,50 3,15 2,01 7,14 
Podíl obyvatel bez vzdělání  (%) 0,28 1,59 4,18 0,44 
Podíl obyvatel se základním či neukončeným vzděláním (%) 18,71 30,83 49,06 23,03 
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (%) 16,17 3,66 2,81 8,89 
Podíl žen zaměstnankyň na počet EA žen (%) 85,74 65,87 72,54 83,31 
Podíl žen zaměstnavatelek na počet EA žen (%) 1,89 1,37 1,02 2,08 
Podíl žen samostatně činných na počet EA žen (%) 6,48 7,85 3,39 7,37 

Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 

pozn. údaj o podílu obyvatel Romské národnosti je zcela jistě podhodnocený a zavádějící (zde je uveden 

spíše pro zajímavost). 
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Podle teorie druhého demografického přechodu je pokles plodnosti v západoevropských 

státech způsoben především posunem od důrazu na materiální hodnoty na hodnoty 

postmateriální. Jedná se o posun k liberálnějším postojům, k diferencovaným životním stylům 

(individualismu), odmítáním tradiční rodinné ideologie a důrazu na sebenaplnění a kvalitu 

života. Je logické, že postmaterialistických hodnot dosahují vzdělanější, sociálně a ekonomicky 

silnější obyvatelé, žijící především ve městech. Teorie rizikové společnosti pokles plodnosti 

zase vysvětluje rozporem mezi pracovním a rodinným životem. Již bylo řečeno, že v Česku je u 

náročnějších, více kvalifikovaných povolání skloubení rodiny a práce obtížnější než u méně 

kvalifikovaných povolání.  

Podle těchto teoretických předpokladů bychom měli očekávat ve vybraných obcích a ZSJ 

vyšší hodnoty ukazatelů plodnosti. V tabulkách 6 a 7 vidíme, že kromě ZSJ Sídliště Máj byl 

index plodnosti skutečně vyšší než ve zbytku republiky. Hodnoty průměrného věku a indexu 

stáří byly ve sledovaných územních jednotkách nižší. Podíl rozvedených obyvatel byl relativně 

vyšší. Díky nižšímu indexu stáři můžeme očekávat také relativně nižší hodnoty naděje dožití. 

Z důvodu nižší vzdělanosti, zde můžeme předpokládat relativně vyšší počet živě narozených 

dětí mimo manželství. 

Demografické chování obyvatel koncentrovaných v sociálně slabých NSPF se oproti zbytku 

Česka odlišuje vyšší plodností a rozvodovostí. Existuje zde ovšem rozdíl mezi jednotlivými 

formacemi. Patrný je rozdíl především mezi obcemi a ZSJ s vyšší koncentrací Romského 

obyvatelstva (Obrnice, Bečov, Přívoz-sever) a ostatními územními jednotkami, kde se Romové 

nevyskytují v takové míře (vůči průměru Česka je zde ovšem podíl Romské populace 

nadprůměrný). Sídliště Máj bylo vystavěno v 80. letech 20. století a dnes patří mezi nejhorší 

adresy v Českých Budějovicích (Ouředníček 2007a). Ceny bytů jsou zde nízké, vztahy mezi 

sousedy jsou na velmi špatné úrovni, vlivem emigrace silnějšího (nevyhovující podmínky pro 

život) a imigrace slabšího (dostupné byty) obyvatelstva dochází v lokalitě k poklesu jejího 

sociálního statusu (ibid). ZSJ Dolní Kročehlavy stále patří mezi nejméně oblíbená místa pro 

život v Kladně, přestože se situace v poslední době zlepšuje (Ouředníček 2007b). V Ostravské 

ZSJ Dolní přívoz žije odhadem 1 000 – 1 200 Romů tedy, přibližně 50- 60 % celkové populace 

(Novák, Temelová 2007). Jedná se tedy o oblast s velkým podílem sociálně vyloučeného 

obyvatelstva. Ve vybraných obcích je odhad podílu romské populace nejmenší v obci Rotava 

(cca 10 %), dále v obci Bečov (cca 30 %) a v obci Obrnice (cca 30-40 %) (Gabal Analysis & 

Consulting 2006).  

Právě podíl Romské populace se zdá být hlavním faktorem, který ovlivňuje hodnotu indexu 

plodnosti. Bylo již zmíněno, že demografické chování Romů je nejen v Česku, ale v celé 

Evropě značně odlišné (nižší průměrný věk a vyšší plodnost). Pro vysvětlení příčin rozdílného 

chování nám opět mohou pomoci jak normativní teorie (materialistické a tradiční rodinné 

hodnoty, menší používání antikoncepce), tak teorie zdůrazňující vnější ekonomické podmínky 

(nastavený sociální systém, bytová dostupnost díky levným bytům špatné úrovně).  

Podle SLDB 2001 byl index plodnosti Romů v Česku 42,5. V ZSJ Přívoz-sever byla 

hodnota indexu 49,4. Můžeme proto předpokládat, že Romky žijících ve vyloučených lokalitách 

dosahují vyšších hodnot ukazatelů plodnosti než Romky residenčně nesegregované. V ostatních 

sledovaných jednotkách byl sice index plodnosti menší, ale nejedná se o homogenní územní, 
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kde by se vyskytovalo pouze segregované obyvatelstvo. Pokud bychom sledovali pouze 

samotnou segregovanou lokalitu, index plodnosti by byl, díky demografickému chování Romů, 

s vysokou pravděpodobností vyšší. Tento fakt může být způsobem tvz. neighbourhood 

effectem, kdy resident je ovlivněn prostředím ve kterém vyrůstá a má méně šancí svou lokalitu 

opustit a integrovat se do většinové společnosti. Ke stejnému závěru dospěl také B. Šprocha 

(2007) ve své (mnohem detailnější) analýze plodnosti a porodnosti romských žen na Slovensku. 

Zatímco úhrnná plodnost integrovaných Romek byla v letech 2000-2004 přibližně 3,0, hodnota 

úhrnné plodnosti v residenčně segregovaných romských lokalitách ve stejném časovém období 

byla 4,9. 

4.3  NSPF s koncentrací cizinc ů 

Enklávy cizinců se v Česku vyskytují především v Praze a v jiných velkých městech (např. 

Mladá Boleslav, Cheb). Jejich podíl na celkové populaci obce není natolik velký, že by ovlivnil 

demografické chování na obecní úrovni. Nebudeme se proto zde věnovat demografickým 

charakteristikám ve vybraných obcích jako v předchozích dvou subkapitolách. Analyzovat 

demografické chování se proto pokusíme pomocí případové studie obce Benešov nad Černou, 

ležící v blízkosti rakouských hranic v jihozápadní části okresu Český Krumlov. V Benešově nad 

Černou žije v současnosti přibližně 1 300 obyvatel, a jelikož se podíl cizinců pohybuje na 

poměrně vysoké úrovni (viz dále) je tato obec vhodnou pro naši analýzu. 

Historie Benešova nad Černou sahá až do 13. století, kdy byla obec založena Benešem 

z Michalovic, který jí dal také své jméno. Průmysl dorazil do Benešova roku 1770, když 

Holanďan Adrian Battista vystavěl nedaleko Benešova železárnu Gabriela, která byla po druhé 

světové válce přestavěna na pilu. Počet obyvatel postupně rostl a v roce 1881 byl Benešov 

povýšen na město. Na konci 19. století dosáhl Benešov svého populačního maxima, když zde 

žilo více než čtyři a půl tisíce obyvatel německé národnosti. Češi zde žili ve značné menšině. 

Nejvíce v roce 1925, kdy jich v Německém Benešově bylo něco kolem 100 (přibližně 6 % 

z celkové populace města) (Haišman a kol. 1983).  

Po druhé světové válce došlo v Benešově k vysídlení většiny Němců. Benešov byl dosídlen 

jednak lidmi z blízkých českých vesnic (např. Soběnova) a jednak slovenskými reemigranty 

z Rumunska (především z oblastí Valea Ungurului a Magyarpotok). Integrace rumunských 

Slováků ovšem nebyla jednoduchá. Odlišné podmínky pro zemědělství a ne vždy přátelské 

přijetí od ostatních osídlenců způsobilo další přesun Slováků (např. na Chebsko, Šumpersko či 

Slovensko). Benešov nad Černou ovšem neopouštěli pouze slovenští reemigranti. V obci nebylo 

mnoho nezemědělských pracovních příležitostí. Tento fakt, spolu s nepříliš efektivním 

zemědělstvím, způsobil, že lidé začali hledat práci v průmyslových městech a počet obyvatel 

obce začal klesat (ibid).  

Po roce 1989 došlo k populačnímu růstu obce. Rozvoj byl spojen zejména s firmou Bentex, 

která od roku 1992 poskytuje zaměstnání nejen místním obyvatelům, ale přitahuje také 

imigranty ze zahraniční. Bentex se zaměřuje na výrobu potahů sedadel automobilů a její 
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konkurenceschopnost spočívá ve využívání levné pracovní síly ze zahraničí30. (Sýkora a kol. 

2010). V první polovině 90. let začali nacházet uplatnění ve firmě Bentex dělníci z Ukrajiny. 

Firma se postupně rozvíjela a potřebovala další levnou pracovní sílu, které byl v okolí 

nedostatek. Od druhé poloviny 90. let do Benešova kromě Ukrajinců přicházeli pracovat 

Slováci, Bulhaři, Mongolové, Moldavané, Bělorusové, Maďaři, Rumuni a jako poslední 

Vietnamci (tabulka 7). Pro Slováky po několika letech přestaly být výdělky v Benešově 

atraktivní, proto postupně odešli. Nejvíce cizinců zde pracovalo a žilo před vypuknutím 

ekonomické krize v roce 2008 – kolem 450 cizinců. V důsledku ekonomické krize došlo ve 

firmě Bentex k poklesu výroby a nižší objem zakázek vedl k propouštění agenturních 

zaměstnanců (cizinců). Dnes v Benešově nad Černou žije přibližně 200 cizinců (ibid). 

Tabulka 8 nám zobrazuje základní charakteristiky o imigrantech a emigrantech Benešova 

nad Černou. Vidíme, že do obce se stěhují či se vystěhovávají především muži ve věku 30-35 

let. Je vcelku logické, že u mezinárodních migrantů je podíl migrujících mužů větší než u 

vnitřních migrantů. Často se zde setkáváme s modelem, kdy muž pracuje v cizině, posílá domů 

peníze a žena žije v domovském státě, kde se stará o rodinu (Sýkora a kol. 2010). Můžeme si 

také povšimnout, že do Benešova nad Černou se cizinci stěhují také v rámci vnitřní migrace. 

Zajímavé je, že zahraniční migranti dosahují v průměru vyššího vzdělaní, avšak jejich platové 

ohodnocení je ovšem nižší (ibid). 

Tabulka 7: Vybrané charakteristiky migrant ů, kteří se přistěhovali nebo vystěhovali do obce 
Benešov nad Černou v letech 2000-2008 
 Mezinárodní migrace Vnitřní migrace 

 Imigranti Emigranti Imigranti Emigranti 

Celkem 983 526 471 811 

Průměrný věk 32,17 34,53 33,33 31,65 

Index maskulinity 279,54 405,77 147,89 193,84 

Podíl podle státního občanství (sloupcová procenta): 

Česko 0,51 0,38 49,26 27,74 

Ukrajina 48,52 54,18 33,55 48,71 

Slovensko 7,93 17,87 2,55 1,11 

Bulharsko 23,09 22,05 3,18 5,92 

Vietnam 6,21 0,00 0,85 3,08 

Mongolsko 10,17 1,33 8,92 10,97 

Bělorusko 2,03 3,23 1,49 1,60 

Moldavsko 0,51 0,38 0,21 0,74 

Ostatní 1,02 0,57 0,00 0,12 

Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 

V tabulce 8 vidíme vybrané demografické charakteristiky. Zatímco v obci Česká s vysokou 

koncentrací sociálně silného obyvatelstva bylo demografické chování jejich obyvatel podobné 

Praze a mohli jsme jej označit za městské, demografické chování obyvatel Benešova nad 

Černou nemůžeme takto jednoduše zařadit. Úhrnná plodnost, průměrný věk matky při porodu, 

                                                 
30 Cizinky-ženy zde vydělávají v průměru 7-9 tisíc Kč čistého, muži kolem 11-13 tis. Kč. (Sýkora a kol. 
2010). 
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naděje dožití, hrubá míra sňatečnosti a průměrný věk jsou relativně nižší. Vývoj úhrnné 

plodnosti je odlišný oproti zbytku republiky (obrázek 13). Zatímco v Česku jsme od roku 1999 

vlivem odložených porodů svědky zvyšování úhrnné plodnosti, v Benešově nad Černou je trend 

spíše opačný. Vliv může mít pochopitelně menší počet demografických událostí, který by mohl 

výsledek zkreslit. Relativně vyšší plodnost a porodnost byla v Benešově v letech 2002-2004, je 

proto možné, že páry, které chtěli mít děti, realizovali své plány právě v tomto období31. 

Následný pokles úhrnné plodnosti a relativně pomalejší růst průměrného věku matky při 

narození dítěte (obrázek 14) ovšem můžeme vysvětlit vyšším podílem cizinek a cizinců. 

V letech 1995-2008 se v obci narodilo celkem 202 dětí, z nichž pouze 8 živě narozených mělo 

jiné než české státní občanství (nejvíce Ukrajinské a Vietnamské). Již bylo řečeno, že 

imigrantky v Česku dosahují nižších hodnot porodnosti a plodnosti. Vliv má především 

charakter migrace. Ne každý cizinec se chce v Česku usadit a založit zde rodinu. Do Česka 

migrují především z důvodu nedostatku výdělečné práce ve zdrojové zemi. K založení rodiny 

ovšem nemají migranti ani příliš vhodné podmínky. Většina cizinců tráví v práci velmi dlouhý 

čas (běžně 12-16 hodin denně). Jejich platy se pohybují hluboko pod úrovní české průměrné 

mzdy. Cizinci žijí především v ubytovně Titanik, kde nepanují nejideálnější bytové podmínky. 

Proto mají imigranti (muži) ve většině případů své rodiny, včetně dětí ve své zdrojové zemi, 

kam jim z Benešova posílají vydělané peníze (Sýkora a kol. 2010).  

Tabulka 8: Vybrané demografické charakteristiky obce Benešov nad Černou a Česka za vybrané 
roky (jedná se o průměry za dané období) 
 1996-1999 2005-2008 

 Benešov nad 
Černou 

Česko  Benešov nad 
Černou 

Česko 

Počet obyvatel 1 100 10 299 181 1 399 10 313 280 

Úhrnná plodnost 1,74 1,16 1,26 1,40 

Průměrný věk matky při porodu 26,02 26,47 26,26 28,82 

Index plodnosti 28,90 22,69 21,60 23,03 

Naděje dožití při narození – ženy   78,74 79,86 

Naděje dožití při narození – muži   66,61 73,28 

Hrubá míra sňatečnosti 4,77 5,35 3,93 5,87 

Index rozvodovosti 57,14 55,21 54,55 58,39 

Průměrný věk 37,16 37,89 38,80 40,03 

Mediánový věk 36,00 36,87 38,01 38,93 

Index stáří 71,42 77,94 88,12 97,39 

Index ekonomického zatížení 41,87 45,02 32,66 40,85 

Index ekonomické závislosti I 24,42 25,30 17,36 20,69 

Index ekonomické závislosti II 17,44 19,72 15,30 20,15 

Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 

                                                 
31 V roce 2004 vyšel o Benešově novinový článek, kde tehdejší starosta prohlásil: „Chloubou města je 
postupný vzestup počtu obyvatel. V loňském roce zde zemřelo devět starších lidí, ale narodilo se 
dvaadvacet dětí.“ (Sýkora a kol. 2010, s. 5). Obec podporuje porodnost příspěvkem 10 000 korun za 
každé narozené dítě všem, kdo žijí v Benešově nad Černou alespoň rok (včetně cizinců). 
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Obrázek 13: Vývoj úhrnné plodnosti v obci Benešov nad Černou a Česku v letech 1995-2008 

 
Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 

pozn. přerušovanou čárou jsou vyznačeny hodnoty za dvouleté intervaly, vypočtené metodou klouzavých 

průměrů. 

Obrázek 14: Vývoj průměrného věku matky při porodu v obci Benešov nad Černou a  
Česku v letech 1995-2008 

 
Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 

pozn. přerušovanou čárou jsou vyznačeny hodnoty za dvouleté intervaly, vypočtené metodou klouzavých 

průměrů. 
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Zdá se, že nižší plodnost cizinek je v souladu s teorií rizikové společnosti. Určitě mnoho 

cizinek by se rádo integrovalo do většinové společnosti, v Česku se trvale usadilo a mělo zde 

děti. Nízké mzdy, dlouhá pracovní doba, mnohdy závislost na zprostředkovatelské agentuře, jim 

v jejich realizaci jejich populačních přání mohou bránit. Normativní teorie nám v tomto případě 

příliš nepomohou – lidé na Ukrajině, na Slovensku či ve Vietnamu určitě nedosahují vyšších 

postmaterialistických hodnot než česká populace.  

Zajímavý je vysoký počet smíšených manželství. Mezi lety 2000 a 2008 se v Benešově nad 

Černou uskutečnilo 66 svateb a z toho téměř jedna třetina (19) byla mezi občanem České 

republiky a cizincem, respektive cizinkou – v drtivé většině šlo o svatbu mezi Čechem a 

Ukrajinkou či Slovenkou. Jaká je životní situace a plodnost žen v těchto smíšených manželství, 

ale z dostupných dat bohužel nezjistíme. Rozvodovost mezi cizinci, resp. mezi Čechem/Češkou 

a cizincem/cizinkou jsou prakticky na nulové úrovni (v letech 2000-2008 se uskutečnil pouze 1 

rozvod mezi Rakušanem a Češkou z celkových 26). 
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Kapitola 5 

Závěr 

Hlavím cílem této práce bylo zjistit, zda se významně odlišují demografické charakteristiky lidí 

(především plodnost a věkové složení), žijících v různých NSPF od zbytku obyvatel Česka a 

různé typy mezi sebou navzájem a diskutovat jaké faktory ovlivňují demografického chování 

lidí koncentrovaných v těchto formacích. Nekladli jsme si velké cíle. Snahou bylo vytvořit 

prvotní studii této problematiky. Nešlo nám o vytvoření úplné, vyčerpávající studie.  

Práce vycházela ze dvou teoretických přístupů vysvětlujících faktory demografického 

chování v podmínkách druhé modernity. Jedná se o teorii druhého demografického přechodu, 

která zdůrazňuje dobrovolné upřednostnění soukromých zájmů místo rodičovství a vliv změn v 

hodnotových preferencích mladých lidí (postmaterialismus). Dále jsme vycházeli z teorie 

rizikové společnosti německého sociologa Ulicha Becka, která změny demografického chování 

vysvětluje jednak vnějšími ekonomickými faktory, jako jsou neplnohodnotné (nedobrovolně 

flexibilní) pracovní úvazky, rizika pracovního trhu a jednak genderovou nerovností v rodině 

(problematika skloubení pracovního a rodinného života).  

V Česku se změny v demografickém chování dají vysvětlit oběma teoriemi a spíše než je 

klást proti sobě by se měli vzájemně kombinovat. V Česku vysokoškolačky dosahují nižších 

hodnot plodnosti, protože, podle mnohých autorů, zastávají kvalifikovanější pracovní místa s 

horším kombinováním pracovního a rodinného života. Jak ovšem ukázala analýza 

demografického chování obyvatelstva v Praze, vztah mezi vzděláním a plodností nemusí být tak 

jednoznačný. Pozitivní korelace mezi úrovní plodnosti a podílem vysokoškolaček v Praze roku 

2001 se dá vysvětlit pozitivní závislostí mezi vzděláním a kvalitou pracovního úvazku (pokud 

chápeme pozici zaměstnavatelky a samostatně výdělečně činné jako kvalitnější pracovní 

úvazek, kde je možná jednodušší kombinace práce a mateřství). Právě kvalitní pracovní úvazky 

jsou doporučovány jako vhodný nástroj pro zvýšení plodnosti. Byla nalezena difuse nového 

demografického chování z Prahy do zbytku republiky. Je proto možné, že vysokoškolačky 

v celém Česku můžou dosahovat vyšší úrovně plodnosti. Toto tvrzení, může podpořit růst 

nekvalitních (nedobrovolně flexibilních) pracovních úvazků, kterými jsou postiženy především 
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méně vzdělaní. Podle teorie rizikové společnosti proto může v budoucnu být nižší plodnost u 

méně vzdělaných. Z dalších faktorů ovlivňujících v plodnost v Praze je potřeba zmínit 

především věkovou strukturu, finanční dostupnost bydlení a národní příslušnost.  

Ukázali jsme si, že existuje několik typů NSPF. V úzkém vymezení můžeme říci, že existují 

formace, kde se koncentruje sociálně silné obyvatelstvo, sociálně slabé obyvatelstvo a cizinci. 

Naše analýza ukázala, že existují odlišnosti v demografickém chování a demografických 

charakteristikách lidí koncentrovaných v NSPF nejen od zbytku obyvatel Česka, ale také mezi 

jednotlivými typy NSPF. Menší odlišnosti byly prokázány také mezi konkrétními příklady 

NSPF v rámci stejného typu. 

Sociálně silné separované obyvatelstvo se vyznačuje mladší věkovou strukturou, relativně 

nižší úrovní rozvodovostí, vyšší nadějí dožití při narození či vyšším průměrným věkem matky 

při porodu. Úroveň plodnosti není jednoznačná. Zatímco u obcí v zázemí Prahy se díky mladší 

věkové struktuře setkáváme s vyšším indexem plodnosti, u obce Česká, ležící v zázemí Brna je 

úroveň plodnosti nižší. Může to být způsobeno menší velikostí demografických událostí či 

specifickým sociálním složením v obci Česká.  

NSPF s koncentrací sociálně slabého obyvatelstva se vyznačují velmi mladou věkovou 

strukturou. Podíl rozvedených obyvatel je relativně vyšší. Díky nižší hodnotě indexu stáři 

můžeme očekávat také relativně nižší hodnoty naděje dožití při narození. Z důvodu nižší 

vzdělanosti u těchto formací můžeme předpokládat relativně vyšší podíl živě narozených dětí 

mimo manželství. Podíl Romské populace ve vybraných obcích či ZSJ se zdá být hlavním 

faktorem, který ovlivňuje hodnotu indexu plodnosti. Demografické chování Romů je nejen 

v Česku, ale v celé Evropě značně odlišné. Pro vysvětlení příčin rozdílného chování nám mohou 

pomoci jak normativní teorie (materialistické a tradiční rodinné hodnoty, menší používání 

antikoncepce), tak teorie zdůrazňující vnější ekonomické podmínky (nastavený sociální systém, 

bytová dostupnost díky levným bytům špatné úrovně). Bylo také prokázáno, že Romky žijících 

ve vyloučených lokalitách dosahují vyšších hodnot ukazatelů plodnosti než Romky residenčně 

nesegregované. 

V NSPF, kde se koncentrují cizinci, nalezneme mladší věkovou strukturu a velmi nízkou 

úroveň plodnosti. Nižší úroveň plodnosti se může vysvětlit především charakterem migrace. 

V Česku stále převažuje pracovní migrace – ne každý cizinec se chce v Česku usadit a založit 

zde rodinu. K založení rodiny ovšem nemají migranti ani příliš vhodné podmínky. Dlouhá 

pracovní doba, nízké platy, nekvalitní bydlení či možná i nejistota a strach z integrace do 

většinové společnosti, můžou hrát při rozhodnutí o založení rodiny významnou roli. 
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Příloha 1: Věkové složení populace v Praze a zbytku Česka v letech 1991-1994  
(průměr za časové období) 

 
Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 

 
 
Příloha 2: Věkové složení populace v Praze a zbytku Česka v letech 2000-2003  
(průměr za časové období) 

 
Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 
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Příloha 3: Věkové složení populace v Praze a zbytku Česka v letech 2005-2008  
(průměr za časové období) 

 
Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 

 
Příloha 4: Věkové složení reálné, stacionární a stabilní populace v Praze v letech 1991-1994 
(průměr za časové období) 

 
Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 
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Příloha 5: Věkové složení reálné, stacionární a stabilní populace v Česku bez Prahy v letech  
1991-1994 (průměr za časové období) 

 
Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 

Příloha 6: Věkové složení reálné, stacionární a stabilní populace v  Praze v letech  
2000-2003 (průměr za časové období) 

 
Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 
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Příloha 7: Věkové složení reálné, stacionární a stabilní populace v Česku bez Prahy v letech  
2000-2003 (průměr za časové období) 

 
Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 

Příloha 8: Věkové složení reálné, stacionární a stabilní populace v  Praze v letech  
2005-2008 (průměr za časové období) 

 
Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 
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Příloha 9: Věkové složení reálné, stacionární a stabilní populace v Česku bez Prahy v letech  
2005-2008 (průměr za časové období) 

 
Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 

Příloha 10: Vývoj podílu živě narozených dětí podle pořadí v Praze v letech 1991-2008 

 
Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 
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Příloha 11: Vývoj podílu živě narozených dětí podle pořadí v Česku bez Prahy v letech 1991-2008 

 
Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 
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Příloha 12: Bazický a řetězový index úhrnné plodnosti v Praze a zbytku Česka v letech 1991-2008 
Bazický index  
(100 = rok 1991) 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Praha 100,00 90,48 85,80 75,21 68,15 62,75 62,89 62,43 62,00 

Česko (bez Prahy) 100,00 92,32 89,92 77,54 68,73 63,83 63,07 62,17 60,79 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Praha 63,86 65,39 64,44 65,56 70,78 73,76 75,69 77,60 81,83 

Česko (bez Prahy) 61,23 61,22 62,83 63,17 65,44 68,40 70,97 77,41 80,49 

Řetězový index 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Praha  
90,48 94,83 87,66 90,62 92,07 100,22 99,27 99,31 

Česko (bez Prahy)  
92,32 97,40 86,24 88,64 92,87 98,80 98,57 97,79 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Praha 103,00 102,39 98,55 101,74 107,96 104,21 102,61 102,53 105,45 

Česko (bez Prahy) 100,73 99,97 102,63 100,53 103,60 104,53 103,76 109,07 103,98 

Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 

 
 
Příloha 13: Počet pracujících na zkrácenou pracovní dobu (v tis.) v krajích Česka 

Rok Čtvrtletí 
ČR 

celkem 

v tom kraj 

PH MS JM SČ JČ KH VY ZL PL PB ÚT OL LI KV 

2006 1. 242,6 42,3 31,1 27,2 26,4 14,3 13,1 13,4 12,6 13,2 13,6 10,4 11,8 8,2 5,0 

  2. 244,9 39,3 30,9 26,5 27,0 14,8 13,4 14,0 13,4 12,9 15,0 12,2 12,4 8,2 5,0 

  3. 240,4 39,7 29,3 29,0 24,6 15,1 15,7 13,1 11,9 11,6 15,0 10,6 11,7 8,2 4,8 

  4. 239,9 39,3 29,9 29,9 26,4 13,4 13,9 13,7 12,6 12,0 13,5 10,3 11,7 8,5 4,9 

2007 1. 245,3 41,0 28,4 29,8 25,4 14,7 14,7 14,5 14,3 12,9 13,9 10,3 11,8 8,2 5,5 

  2. 249,8 46,6 30,2 29,5 24,5 12,9 15,0 15,3 14,8 13,4 14,0 9,8 10,7 7,7 5,4 

  3. 241,1 46,6 29,2 27,5 23,3 14,6 14,5 13,6 13,7 12,7 12,5 9,4 10,2 8,5 5,0 

  4. 247,4 44,5 30,1 30,0 25,7 14,9 13,0 13,7 15,7 13,6 11,8 10,0 10,4 8,7 5,3 

2008 1. 240,5 42,6 26,4 29,1 24,6 15,5 14,2 13,9 14,8 15,1 10,0 10,0 11,5 8,0 4,9 

  2. 248,1 43,6 25,8 31,6 25,1 15,4 15,6 14,5 14,7 15,1 11,7 10,8 12,1 6,7 5,4 

  3. 240,8 44,7 30,3 28,5 20,4 14,8 14,4 14,4 14,1 13,5 11,6 10,1 10,7 7,9 5,4 

  4. 251,8 48,3 32,8 30,0 18,8 16,1 14,8 15,8 13,9 14,7 13,0 9,3 10,5 7,6 6,0 

2009 1. 264,3 56,1 32,8 32,5 16,5 16,3 15,3 14,4 13,6 16,6 13,7 9,6 11,8 8,6 6,5 

  2. 274,3 56,3 30,7 34,8 20,2 16,9 16,0 16,1 13,7 17,6 15,1 8,7 10,3 10,0 7,8 

Zdroj: ČSÚ, Jeřábková (2010) 
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Příloha 14: Poloha vybraných obcí (lokality sociálně silných) 

 

Příloha 15: Poloha vybraných obcí (lokality sociálně slabých a Benešov nad Černou) 
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Příloha 16: Populační vývoj obce Česká v letech 1971-2009 

 
Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 

Příloha 17: Populační vývoj obce Benešov nad Černou v letech 1961-2008 

 
Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 
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Příloha 18: Vývoj hrubých měr v obci Česká v letech 1985-2009 

 

Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 

Příloha 19: Vývoj hrubých měr v obci Benešov nad Černou v letech 1985-2009 

 

Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 
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Příloha 20: Vývoj hrubých měr porodnosti ve vybraných obcích v letech 1985-2008 

 

Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 

pozn. přerušovanou čárou u obcí jsou vyznačeny hodnoty za čtyřleté intervaly, vypočtené metodou 

klouzavých průměrů. 

 

Příloha 21: Vývoj hrubých měr úmrtnosti ve vybraných obcích v letech 1985-2008 

 

Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 

pozn. přerušovanou čárou u obcí jsou vyznačeny hodnoty za čtyřleté intervaly, vypočtené metodou 

klouzavých průměrů. 
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Příloha 22: Vývoj hrubých měr celkového přírůstku ve vybraných obcích v letech 1985-2008 

 

Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 

pozn. přerušovanou čárou u obcí jsou vyznačeny hodnoty za čtyřleté intervaly, vypočtené metodou 

klouzavých průměrů. 

 

Příloha 23: Vývoj hrubých měr porodnosti ve vybraných obcích v letech 1985-2008 

 

Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 

pozn. přerušovanou čárou u obcí jsou vyznačeny hodnoty za čtyřleté intervaly, vypočtené metodou 

klouzavých průměrů. 
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Příloha 24: Vývoj hrubých měr úmrtnosti ve vybraných obcích v letech 1985-2008 

 

Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 

pozn. přerušovanou čárou u obcí jsou vyznačeny hodnoty za čtyřleté intervaly, vypočtené metodou 

klouzavých průměrů. 

 

Příloha 25: Vývoj hrubých měr celkového přírůstku ve vybraných obcích v letech 1985-2008 

 

Zdroj: ČSÚ; vlastní výpočty 

pozn. přerušovanou čárou u obcí jsou vyznačeny hodnoty za čtyřleté intervaly, vypočtené metodou 

klouzavých průměrů. 
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