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Abstrakt  

 

Disertační práce je věnovaná plodnosti druhého pořadí a modelu dvoudětné rodiny v 

kontextu měnících se společenských a strukturálních podmínek v České republice. Studie 

zkoumá podmínky a kontext narození druhého dítěte i obecné hodnoty spojované s dětmi a 

rodičovstvím a obsahuje diskusi vybraný faktorů souvisejících s rozhodovacím procesem 

ohledně narození druhého dítěte. Autorka analyzuje také determinanty narození druhého 

dítěte v české společnosti a pravděpodobnost narození druhého dítěte s ohledem na vybrané 

proměnné na mikro-sociální úrovni a pokouší se postihnout procesy, které působí na 

zvyšování či sniţování intenzity narození druhého dítěte mezi různými skupinami ţen. 

Specifickou pozornost v tomto ohledu věnuje vlivu vzdělání a partnerské historie 

potenciálních matek.  

Studie je rozdělena do tří tematických částí. Po úvodních kapitolách je první část 

věnována vývoji porodnosti a proměnám reprodukčních vzorců v České republice v průběhu 

několika posledních desetiletí, proměně (společenského) kontextu, ve kterém je reprodukce 

realizována, ale také teoretickým koncepcím, které se zabývají vysvětlením výrazných 

proměn reprodukčního chování v posledních 20 letech. Druhá část studie je zaměřena na 

rozhodovací procesy a hodnotové orientace spojené s reprodukcí z pohledu jednotlivce a je 

věnována analýze plánů, preferencí a hodnotových orientací spojených s reprodukčním 

chováním v České republice. Zvláštní pozornost je v tomto ohledu věnována tématu 

dvoudětné rodiny. Třetí část vychází z obecného teoretického rámce studia ţivotní dráhy a za 

pouţití metod analýzy historie událostí zkoumá vybrané proměnné, které mohou ovlivňovat 

narození druhého dítěte i jeho časování.  

Pro analýzy jsou pouţity tři hlavní datové zdroje – data Českého statistického úřadu, 

Human Fertility Database a data reprezentativního výběrového šetření Muţi a ţeny v ČR: 

ţivotní dráhy a mezigenerační vztahy (Generations and Gender Survey 2005 a 2008). Toto 

šetření je součástí mezinárodního programu koordinovaného Ekonomickou komisí OSN pro 

Evropu.  

 

Klíčová slova: porodnost, plodnost, reprodukční plány, dvoudětný model, plodnost druhého 

pořadí, analýza historie událostí, Česká republika 
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Abstract  

 

The theme of this study is the two-child family model and second order births in the context 

of a changing Czech society. The study investigates the conditions and context surrounding 

the birth of a second child and the general values associated with children and focuses on 

selected factors associated with the decision-making process surrounding having a second 

child including the factors that a woman takes into account when deciding whether to have 

another child. Furthermore, the author studies the determinants of having a second child in 

Czech society and the relationship between the likelihood of the birth of a second child and 

different micro-level covariates and attempts to provide an explanation of the processes acting 

upon second childbearing through interaction with education and partnerships/union 

dynamics.  

The thesis is divided into three thematic sections. Following the introductory chapters, the 

first part of the study addresses fertility patterns in the Czech Republic, societal conditions 

and theoretical concepts which deal with possible explanations for changing fertility 

behaviour. The second part of the study considers decision-making processes and value 

orientations from the perspective of the individual and is devoted to an analysis of the 

intentions, preferences and value orientations associated with reproductive behaviour in the 

Czech Republic. The third part of the study is devoted to the life course approach, event 

history modelling and to an analysis of the determinants of having a second child. 

The data used in this study was chosen in order to illustrate both the macro and micro 

(individual) perspectives of reproductive behaviour in the Czech Republic. The data used in 

this study is taken namely from the Czech Statistical Office (CZSO), the Human Fertility 

Database and the Generations and Gender Survey (GGS) carried out in the Czech Republic in 

2005 and 2008 as part of the Generation and Gender Programme international project 

coordinated by the United Nations Economic Commission for Europe.  

 

Keywords: fertility, childbearing, intentions, two-child family model, second child, event 

history analysis, Czech Republic 
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Autoreferát disertační práce 

1. Úvod 

Společenská, politická a ekonomická transformace, kterou prošly bývalé socialistické státy 

střední a východní Evropy od počátku 90. let 20. století, s sebou přinesla významné změny 

demografických trendů, jejichţ projevy jsou patrné také při studiu porodnosti. V posledním 

desetiletí 20. století byly v České republice zaznamenány významné změny reprodukčního 

chování - fáze zakládání rodiny byla posunuta do vyššího věku a transverzální ukazatele 

charakterizující úroveň plodnosti zaznamenaly pokles na jednu z nejniţších úrovní. Mezi roky 

1990 a 1996 klesla úroveň úhrnné plodnosti v České republice z 1,89 na 1,18 a dlouho pak 

setrvala pod úrovní 1,3, coţ je hranice vymezující populace s nejniţší plodností („lowest-low 

fertility“). Hranici 1,3 překonala úhrnná plodnost opět aţ v roce 2006, v roce 2008 dosáhla 

hodnoty 1,50. 

Posun k modelu plodnosti realizované ve vyšším věku lze ilustrovat prudkým nárůstem 

průměrného věku matek při narození prvního dítěte. Ještě v průběhu 80. let patřila Česká 

republika k zemím s relativně vysokou porodností, která byla navíc koncentrována v nízkém 

věku rodiček (20-24 let). Zatímco v roce 1992 byl průměrný věk matek při narození prvního 

dítěte 22,5, v roce 1995 stoupl na 23,3 a v roce 2008 dosáhl jiţ 27,3 roků (téměř o pět let více, 

neţ na počátku 90. let). 

Zatímco pro generace ţen narozené ve 40., 50. a 60. letech je charakteristické časné 

uzavírání manţelství i vstup do rodičovské etapy ţivota, početné generace ţen z poloviny 70. 

let vykazují diferencovanější vzorce rodinného chování, charakterizované jak výrazným 

posunem partnerského souţití i rodičovství do vyššího věku, tak vyšším zastoupením 

(doposud) bezdětných ţen, ţen ţijících bez partnera (singles) i zvyšujícím se podílem 

nemanţelsky narozených dětí. Postupné odkládání narození dětí začalo být patrné u generací 

z konce 60. let, k nejvýraznějšímu a dosud zatím nikdy nepozorovanému poklesu měr 

plodnosti 1. pořadí došlo u generací ze 70. let. Tyto ţeny byly v době přechodu na trţní 

ekonomiku ještě -náctileté, případně na prahu dospělosti a posuny časování důleţitých 

ţivotních událostí jsou u nich jasně patrné. U ţen narozených na konci 60. let a v první 

polovině let 70. dochází postupně ke sniţování úrovně plodnosti v mladším věku (ve věkové 

skupině 18-25 let).  

Charakteristickým rysem reprodukčního chování v období socialismu byla silná orientace 

na model dvoudětné rodiny. Tento model byl typický pro poválečné generace a ještě více 

posílil mezi matkami z generací konce 40. a v průběhu 50. let, u kterých se sniţuje podíl ţen 

s jedním dítětem právě ve prospěch dvoudětných. Obliba dvoudětné rodiny se promítala také 

ve výzkumech populačního klimatu. Podle těchto průzkumů se průměrný počet dětí, který 

plánovaly mladé české ţeny, pohyboval mezi 2,1 (v roce 1956) a 2,41 (v roce 1970) a poté 
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mírně poklesl na 2,03 (v roce 1985) a 2,02 (v roce 1991) (Kučera 1994: 128). Po celé 

sledované období tak byl průměrný počet plánovaných dětí u ţen vyšší neţ 2 a naopak podíl 

ţen, které plánovaly zůstat bezdětné, setrvával na velmi nízké úrovni (1-2%). 

Během posledních dvaceti let však došlo ke změnám reprodukčního chování jak z hlediska 

jeho časování, tak s ohledem na sled důleţitých ţivotních přechodů souvisejících s rodinou. 

Nicméně i podle soudobých sociologických průzkumů přetrvává dvoudětný model rodiny 

jako ideál deklarovaný současnými mladými generacemi (např. průzkumy prováděné 

Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v.v.i., CVVM 2003, Fialová et al. 2000, 

Hamplová 2000). 

Tématem této disertační práce je plodnost druhého pořadí v kontextu měnících se 

společenských a ekonomických podmínek v České republice. Autorka se zaměřuje na vztah 

mezi narozením dítěte druhého pořadí a dalšími oblastmi ţivota (jako je vzdělanostní 

a partnerská dráha) i makro-strukturálními podmínkami a zkoumá determinanty narození 

druhého dítěte v české společnosti před politickými změnami v roce 1989, v následujícím 

období zásadní strukturální změny, stejně jako v dalších deseti letech v podmínkách relativně 

stabilizovaného trţního hospodářství. 

Studie zkoumá podmínky a okolnosti narození druhého dítěte i celkové hodnoty spojené 

s dětmi a je zaměřena na vybrané faktory související s rozhodovacím proces spojeným 

s plodností druhého pořadí, včetně faktorů, které ţena bere v úvahu při rozhodování, zda mít 

další dítě. Dále autorka studuje determinanty narození druhého dítě v české společnosti 

a vztahy mezi pravděpodobností narození druhého dítěte a různými proměnnými na mikro-

úrovni a pokouší se postihnout procesy působící na plodnost druhého pořadí prostřednictvím 

interakce se vzděláváním i dynamikou partnerského souţití. 

V analytických částech této práce je kombinován transverzální a kohortní pohled. 

Transverzální přístup umoţňuje pozorovat posun k rodičovství ve vyšším věku a analyzovat 

převaţující reprodukční vzorce v různých časových (kalendářních) obdobích. Kohortní 

přístup je důleţitý pro hodnocení změn v letech masivního odkladu plodnosti a v podmínkách 

transformace reprodukčních vzorců. Autorka vyuţívá jak agregovaných dat demografické 

statistiky, tak individuálních dat empirických sociologických šetření sledujících ţivotní cyklus 

jedinců.  

 

2. Cíle práce 

Vzhledem k nízké porodnosti pozorované v posledních dvou desetiletích, změnám 

v reprodukčních vzorcích i rodinném chování a pokračujícímu odkládání rození dětí do 

vyššího věku i prodlouţení intervalu mezi prvním a druhým porodem, vyvstává otázka, zda 
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bude proklamovaný ideální model dvoudětné rodiny skutečně realizován a zda ţeny, které 

v naprosté většině chtějí alespoň dvě děti, skutečně druhé dítě v průběhu svého ţivota porodí, 

nebo zda se bude zvyšovat podíl těch, které své mateřství realizují pouze s jedním dítětem. 

Kapitoly 7 a 8 se zaměřují na reprodukční plány českých ţen a analyzují otázku, do jaké 

míry se plány liší od jejich skutečné realizace. V kapitole 7 se autorka zabývá těmito tématy: 

o Jaké jsou aspirace týkající se plodnosti současné mladší střední generace českých ţen? 

Jakou úlohu sehrávají u jednotlivých skupin ţen hodnoty spojované s dítětem a 

mateřstvím? 

o Jaké okolnosti jsou ţenami zvaţovány při rozhodování o (dalším) dítěti? A jaké faktory 

souvisejí s rozhodováním se o druhém dítěti?  

o Je moţné v mladší střední generaci českých ţen hovořit o skupině či skupinách, které se 

při rozhodování o druhém dítěti chovají odlišně, případně jsou nositelkami největších 

změn?  

Kapitola 8 navazuje hledáním odpovědi na otázku, do jaké míry se reprodukční plány 

a záměry týkající se narození dítěte v blízké budoucnosti liší od jejich skutečného provedení. 

Kapitola 8 analyzuje a diskutuje následující otázky: 

o Do jaké míry jsou reprodukční plány realizovány či nerealizovány v průběhu následujících 

tří let po jejich formulaci? Jaké reprodukční záměry jsou častěji realizovány?  

o Které z individuálních charakteristik hrají roli v realizaci nebo naopak neuskutečnění 

rodičovských plánů? Jakým směrem tyto charakteristiky působí? 

o Jaká je úroveň stability reprodukčních plánů u těch jedinců, kteří je zatím nerealizovali?  

Kapitoly 10 a 11 se zaměřují na analýzu podmínek a okolní narození druhého dítěte. 

Stěţejní část textu je věnována zkoumání vybraných individuálních souvislostí rodičovství 

spojených v intenzitou narození druhého dítěte u českých ţen z generací 1951-1987. 

Pozornost je zaměřena také na analýzu intenzity narození druhého dítěte v kontextu dynamiky 

partnerského souţití a v souvislosti se vzděláním ţeny. Zkoumány jsou především tyto okruhy 

otázek:  

o Jakým způsobem je druhá koncepce u vybraných generací českých ţen ovlivněna 

charakteristikami spjatými s orientační rodinou, jako je počet sourozenců, nebo partnerské 

souţití rodičů? 

o Jakým způsobem ovlivňují druhou koncepci osobní charakteristiky ţen, především pak 

jejich vzdělanostní úroveň a partnerské vztahy? 

o Jak změny v populační a rodinné politice a sociálně-ekonomické změny 90. let 20. století 

ovlivnily rodinného chování a jak se pravděpodobnost druhého porodu měnila v průběhu 

posledních 35 let? 
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3. Data a metodika 

Datové zdroje pouţité v této studii byly vybrány tak, aby umoţnily analyzovat jak makro, tak 

mikro (individuální) perspektivu reprodukčního chování a jeho proměn v České republice. 

Makro pohled představuje analýzu transversálních i generačních ukazatelů plodnosti ve druhé 

polovině 20. století a v prvních letech 21. století (kapitola 5). Hlavním zdrojem těchto dat byl 

Český statistický úřad (ČSÚ) a Human Fertility Database (HFD) pro Českou republiku. Český 

statistický úřad jako hlavní zdroj údajů o ekonomice, vzdělání, trhu práce apod. byl hlavním 

zdrojem dat také pro kapitolu 4, která se zabývá společenskými změnami v ČR. 

Kapitoly 7-11 aplikují analytický přístup zaloţený na individuálních datech 

sociologických výzkumů. Hlavním zdrojem je unikátní soubor dat z výzkumného šetření, 

které kombinuje retrospektivní i prospektivní přístup - Generations and Gender Survey 

(GGS). Tento výzkum je součástí mezinárodního výzkumného projektu koordinovaného 

Evropskou komisí OSN pro Evropu (UNECE) a jejím oddělením Population Activities Unit 

(PAU). V České republice bylo v rámci Generations and Gender programu provedeno 

longitudinální šetření Ţeny a muţi v ČR: ţivotní dráhy a mezigenerační vztahy. První vlna 

šetření byla realizována v roce 2005, druhá pak o tři roky později. Datový soubor zaloţený na 

pravděpodobnostním stratifikovaném výběru obsahuje údaje za 10 006 respondentů české 

národnosti ve věku 18–79 let, 4 798 muţů (47,9 %) a 5 208 (52,1 %) ţen. 

Pro analýzu těchto dat byla aplikována metoda analýzy historie událostí (event history 

analysis), která umoţňuje zkoumat vliv nezávislých proměnných na intenzitu narození 

druhého dítěte. Předmětem studia analýzy historie událostí jsou ţivotní události situované 

v ţivotní dráze jedince. Pomocí tohoto metodologického přístupu je moţné studovat vliv 

jednotlivých událostí (ať jde o události individuální a rodinné, či události na makro úrovni) na 

výskyt jiných událostí v ţivotě jedince.  

V analýze byla pouţita event history analýza k modelování intenzity první a druhé 

koncepce. Matematicky lze vyjádřit první (1) a druhou (2) koncepci následovně: 

 
            iik

k

k

j

ijji twxtyth    1

2

1

1

11ln     (1) 

 
            iik

k

kij

j

ji twxtyth    2

2

2

1

22ln     (2) 

 

V rovnici pro narození prvního dítěte je h
(1)

(t) intenzita události (narození prvního dítěte; 

měřeno v době první koncepce) v čase t; y
(1)

(t)  je základní funkce (baseline). Jako základní 

funkce je brán věk ţeny měřený od jejích patnáctých narozenin. V rovnici pro narození 

druhého dítěte (2) je h
(2)

(t) intenzita události (narození druhého dítěte; měřeno v době druhé 
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koncepce) v čase t; y
(2)

(t) je základní funkce, kterou je v tomto případě doba uplynulá od 

narození prvního dítěte (tj. věk prvního dítěte).  

V obou rovnicích představuje xij sadu vysvětlujících proměnných konstantních v čase a wik 

sadu vysvětlujících proměnných, které jsou časově proměnné; β1 a β2 jsou příslušné 

koeficienty pro vliv v čase konstantních a měnících se proměnných na logaritmus intenzity 

první a druhé koncepce. Symbol ε reprezentuje faktor skryté heterogenity, který je stejný pro 

obě pořadí narození, je charakterizován normálním rozdělením.  

Log-lineární model intenzity (také znám jako generalizovaná Gompertzova funkce) je 

lineárním modelem pro logaritmus intenzity. Jedná se o multiplikativní model pro samotnou 

intenzitu, vysvětlující (nezávislé) proměnné mají tedy multiplikativní efekt na studovanou 

intenzitu, aditivní efekt na logaritmus studované intenzity. Parametry byly odhadnuty za 

pouţití programu aML (Version 2.09). Tento program umoţňuje pracovat se spojitými 

proměnnými (v našem případě období – kalendářní čas a věk ţeny při narození 1. dítěte) jako 

s lineární funkcí, která dovoluje flexibilnější znázornění efektu spojitých proměnných. 

Program umoţňuje také zahrnout do modelů interakce mezi proměnnými a testovat skrytou 

heterogenitu souboru. Data byla připravena za pouţití programu Stata. 

4. Výsledky a diskuse 

Postupný pokles plodnosti druhého pořadí v mladším věku (zvláště mezi 20. a 25. rokem 

věku) začal jiţ na počátku 80. let, kdy pro-natalitní opatření z první poloviny 70. let přestala 

působit na krátkodobé zvýšení plodnosti druhého pořadí. Během první poloviny 90. let 

klesající trend plodnosti druhého pořadí ještě výrazně zesílil a to i přesto, ţe rychlý pokles 

úrovně plodnosti druhého pořadí mladých ţen (ve věku 20-24 let) začal díky sekvenčnímu 

charakteru procesu odkládání rodičovství o dva roky později neţ u plodnosti prvního pořadí. 

Ke kompenzaci nerealizovaných porodů v mladším věku začalo u druhého pořadí docházet od 

přelomu tisíciletí mezi ţenami ve věku 30-34 a v posledních letech je rostoucí intenzita 

plodnosti druhého pořadí patrná u ţen nad 35 let. Tato kompenzace druhých porodů ve 

vyšších věkových kategorií však nedosahuje úrovně, jakou pozorujeme v případě plodnosti 

prvního pořadí.  

Model dvoudětné rodiny byl charakteristickým rysem pro poválečné generace a byl 

postupně posilován mezi generacemi narozenými koncem 40. a v průběhu 50. let. K poklesu 

intenzity plodnosti druhého pořadí došlo u generací narozených ke konci 60. let, coţ 

znamená, ţe ke změnám v reprodukčních vzorcích a k odkládání rození dětí do pozdějšího 

věku došlo i mezi těmi ţenami, které v době počátku společenské transformace jiţ jedno dítě 

měly a staly se tak poprvé matkami v mladém věku po vzoru převládajících společenských 

norem. Je tedy patrné, ţe odklad druhého porodu mezi těmito generacemi ţen byl přímou 
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reakcí na vývoj v první polovině 90. let. Analýzy generačních ukazatelů dokládají, ţe 

v porovnání se silnou tendencí ke kompenzaci odloţených porodů v případě dětí prvního 

pořadí je kompenzace druhých porodů mezi těmi generacemi ţen, které výrazně odkládaly 

začátek rodičovství, méně intenzivní.  

Dokládají to také výsledky analýz plodnosti druhého pořadí u kohort matek-prvorodiček. 

Prodlouţení meziporodních intervalů na počátku 90. let mělo vliv na intenzitu narození 

druhého dítěte. Výrazné posuny lze pozorovat především v průběhu několik letech 

následujících po narození prvního dítěte - např. po pěti letech od narození prvního dítěte mělo 

mezi ţenami, které se poprvé staly matkami v polovině 80. let, druhé dítě 63 % matek, pro 

ţeny, které porodily své první dítě v roce 1993, poklesl tento podíl na 46 %. Matky, jimţ se 

první dítě narodilo těsně před událostmi roku 1989 a v první polovině roku 1990, výrazně 

sníţily intenzitu narození druhého dítěte v prvních třech letech následujících po prvním 

porodu. Změny v délce meziporodních intervalů v první polovině 90. let a pokles měr 

plodnosti druhého pořadí v prvních několika letech po narození prvního dítěte pak nebyl plně 

kompenzován ani v delších časových intervalech. 10 let po narození prvního dítěte mělo 

druhé dítě 77 % prvorodiček z roku 1986 ale pouze 67 % ţen, jimţ se první potomek narodil 

v roce 1993. Dnes je jasné, ţe kohorty prvorodiček z koce 80. a počátku 90. let  v průběhu 

dalších let nerealizovaly odloţené druhé porody do takové míry, jak bylo běţné mezi 

předešlými kohortami.  

I přes přetrvávající nízkou úroveň ukazatelů úhrnné plodnosti zůstávají názory týkající se 

ideálního počtu dětí v rodině v české populaci relativně konzistentní a také výzkum GGS 

potvrzuje převládající model dvoudětné rodiny. Potvrzují se však také dlouhodobé trendy 

ústupu vícedětných rodin, vyplývající jiţ z analýz generační plodnosti. Důleţitým rysem 

reprodukčních plánů identifikovaným v nejmladších generacích je pokles průměrného počtu 

plánovaných dětí, neboť ţeny do 25 let, tedy generace narozené v 80. letech, chtějí mít 

v průměru méně dětí, neţ kolik by zajistilo prostou obnovu populace (tj. méně neţ dvě děti na 

jednu ţenu). Zároveň je v těchto generacích vyšší podíl ţen, které podle svých slov nechtějí 

dítě ţádné.  

Navzdory niţšímu průměrnému plánovanému počtu dětí mezi mladšími věkovými 

skupinami (částečně způsobenému mírným nárůstem podílu mladých ţen, které plánují zůstat 

bezdětné) nevykazují reprodukční plány ţen, které mají v úmyslu stát se matkou (nebo jiţ 

matkami jsou), vyšší tendenci preferovat jednodětnou rodinu. Klesající průměrný počet 

plánovaných dětí mezi mladšími ţenami je tak ovlivněn především poklesem podílu těch, 

které by chtěly tří a vícedětnou rodinu.  

Analýza faktorů, které mohou ovlivnit reprodukční preference týkající se počtu dětí, 

odhalila řadu strukturálních vlivů působících na reálné (nebo alespoň zamýšlené) chování. 

Zejména typ rodinných vazeb a sociálních sítí, kterými byla ţena obklopena v průběhu dětství 
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v početné rodině, podporuje následně plány na větší počet dětí. Dalšími důleţitými faktory, 

které ovlivňují preference vyššího počtu dětí, jsou náboţenské vyznání a role lokální 

komunity, neboť u ţen ţijících ve velkých městech je posilováno rozhodnutí mít pouze jedno 

dítě. Dalšími faktory ovlivňujícími preferovaný počet dětí je partnerský, resp. manţelský 

status. Pouze vdané ţeny se ve svých reprodukčních plánech významně liší od jiných ţen, 

neboť je u nich niţší šance, ţe budou plánovat pouze jedno dítě, a naopak vyšší šance 

plánovat početnější rodinu.  

Tyto výsledky ukazují na význam vlivu sociálního prostředí na plodnost. Normativní vlivy 

společnosti týkající se různých aspektů rodičovství, jeho časování i chtěného počtu dětí 

představují důleţitý mechanismus ovlivňující rozhodnutí týkající se reprodukce jedince. 

Význam sociálních norem a jejich vliv na časování rození dětí (a demografických událostí 

obecně) je jedním z hlavních témat studia ţivotního cyklu. Výsledky analýz zaměřených jak 

na reprodukční preference, tak na analýzu plodnosti z pohledu jedince poskytují empirické 

důkazy o významu společnosti a společenských norem pro důleţité ţivotní (demografické) 

události. 

Tyto mechanismy jsou důleţité nejen z hlediska vlivu na chování jednotlivce, ale také pro 

jejich obecnější „multiplikační“ efekt ve společnosti. V této souvislosti Lutz et al. (2006) 

formuloval „hypotézu pasti nízké plodnosti“, která vychází z procesu socializace a je zaloţena 

na předpokladu, ţe ideální počet dětí deklarovaný mladou generací klesá v důsledku niţší 

porodnosti, kterou příslušníci mladších generací vidí v generacích předchozích. Lutz et al. 

(2006) tvrdí, ţe jakmile počet dětí v rodinách, se kterými se jedinec setkával během svého 

dětství a dospívání, klesne pod určitou úroveň, ideální velikost rodiny deklarovaná tímto 

jedincem také poklesne, coţ vede k dalšímu poklesu skutečné velikosti rodiny a tím 

i zrychlení sniţování ideální velikosti rodiny u dalších generací. Multiplikační efekt tedy 

spočívá ve změně, která proběhne zprvu u vybraných skupin obyvatelstva v reakci na nové 

sociálně-ekonomické podmínky a v následném šíření pozměněných hodnoty 

a transformovaných společenských norem ovlivňujících reprodukční chování. 

Období transformace v České republice a s ní spojená rostoucí nejistota v ţivotě 

jednotlivců přispělo k výraznému zvýšení důleţitosti přikládané vzdělání. Vzdělání je 

klíčovou sociologickou i demografickou proměnnou, která hraje důleţitou roli jak při 

formulaci preferencí a hodnot, tak v reálném chování a zároveň odráţí sociálně-ekonomický a 

kulturní kapitál jedince. Proto je vzdělání široce diskutováno jako významný faktor, který by 

mohl ovlivnit i rozhodování v oblasti reprodukce a samotné reprodukční chování. 

Problematika vysokých nákladů ušlých příleţitostí v souvislosti s mateřstvím pro vzdělané 

ţeny tak klade otázku, do jaké míry širší škála ţivotních moţností a osobní realizace mimo 

sféru rodiny a zároveň rostoucí podíl vysoce vzdělaných ţen mohou přispět k poklesu počtu 

plánovaných i skutečně narozených dětí. 
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Analýzy obsaţené v této práci ukazují pouze malé rozdíly v reprodukčních plánech 

v souvislosti s úrovní vzdělání ţeny. Vyšší úroveň vzdělání nezvyšuje šance plánovat pouze 

jedno dítě a zároveň nesniţuje šance, ţe si bude ţena přát více neţ dvě děti, to vše při kontrole 

jiných důleţitých osobních charakteristik. Mezi ţenami, které ve svém ţivotě počítají 

s mateřstvím, tedy doposud nebylo prokázáno, ţe by vysoce vzdělané ţeny měly v úmyslu mít 

méně dětí. Ve skutečnosti by však právě u této skupiny mohly strukturální překáţky v podobě 

obtíţné harmonizace rodinných a pracovních povinností přispět jak ke zvýšení podílu trvale 

bezdětných ţen, tak ke sníţení počtu skutečně narozených dětí.  

Při rozhodování o početí dítěte však vzdělání ţen hraje roli vzhledem k odlišnému 

hodnocení důleţitosti ţivotních podmínek a partnerství. Na rozdíl od vysokoškolaček 

a studujících ţen zdůrazňují ţeny se základním a středoškolským vzděláním důleţitost 

ţivotních podmínek, tj. finanční a bytové situace, zaměstnání, ale také zdravotního stavu 

a moţností péče o malé děti. Ţeny se základním vzděláním (spolu se studentkami) také 

přikládají vyšší důleţitost vhodnému partnerovi, včetně zvaţování okolností jeho zaměstnání 

a zdravotního stavu. Ţeny s jedním dítětem se naopak v hodnocení důleţitosti objektivních 

ţivotních podmínek a partnera při rozhodování o druhém dítěti příliš neliší. Z hlediska hodnot 

se v tomto ohledu zdá určující ţivotní fáze, ve které se ţena ocitá (včetně toho, zda ţije 

s partnerem, či nikoli), a její ţivotní plány týkající se velikosti rodiny. Vzdělání ani věk 

nejsou v tomto ohledu jiţ tak důleţité. 

Třetí část studie (kapitoly 10 a 11) je věnována zkoumání vybraných individuálních 

souvislostí rodičovství spojených v intenzitou narození druhého dítěte u českých ţen 

z generací 1951-1987. Sledovány byly vybrané determinanty, které ovlivňují 

pravděpodobnost narození druhého dítěte. 

Zkušenosti z dětství a charakteristiky orientační rodiny stejně tak jako náboţenské vyznání 

jsou významnými determinantami narození druhého dítěte v české společnosti. Ţeny s více 

sourozenci spíše zakládají větší rodiny a vstupují do rodičovské fáze dříve. Nejniţší intenzitu 

narození druhého dítěte mají ţeny, které vyrůstaly bez sourozenců (případně pouze s jedním 

sourozencem). 

V analytických modelech je akcentována především perspektiva kalendářních období, 

nicméně ve vybraných modelech byla zkoumána také generační plodnost, neboť tento přístup 

umoţňuje při zkoumání generačních intenzit plodnosti prvního i druhého pořadí kontrolovat 

vliv ostatních individuálních charakteristik sledovaných ţen.  

Efekt kalendářního období koresponduje s hlavními socio-ekonomickými změnami 

v České republice, ke kterým došlo v průběhu posledních 15 let, stejně tak jako s pobídkami 

rodinné politiky zaměřenými na zpomalení poklesu porodnosti na počátku 70. let, kdy je 

patrný také nárůst intenzity narození druhého dítěte. Od druhé poloviny 70. let následovalo 

dlouhé období poklesu intenzity narození druhého dítěte. Zlom v tomto trendu nastal 
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v polovině 90. let, neboť zatímco úhrnná plodnost ještě řadu let setrvávala pod úrovní 

„nejniţší nízké plodnosti“, pravděpodobnost narození druhého dítěte se od roku 1996 začala 

postupně zvyšovat.  

Početné generace ţen z poloviny 70. let vykazují diferencovanější vzorce rodinného 

chování a výrazný posun rodičovství do vyššího věku. Počínaje generacemi z první poloviny 

70. let pozorujeme výrazný pokles intenzity narození prvního dítěte v mladším věku 

a u nejmladších sledovaných generací je patrný zcela jiný vzorec vstupu do rodičovství, bez 

ohledu na vliv dalších individuálních charakteristik sledovaných ţen. Při analýze narození 

druhého dítěte vykazují základní posun generace ţen narozených v letech 1971-1975, u nichţ 

je nejvyšší intenzita koncepce druhého dítěte posunuta na pozdější dobu od narození prvního 

dítěte.  

Kapitola 11 zahrnuje diskusi dvou klíčových charakteristik a jejich vlivu na plodnost -  

vzdělávání a partnerské historie. Partnerské souţití a jeho forma představuje v tomto ohledu 

významnou determinantu. Téměř dvojnásobnou intenzitu narození druhého dítěte vykazují 

ţeny ţijící s novým partnerem v partnerství vyššího pořadí (v porovnání se ţenami ţijícími 

v prvním partnerství se stejným muţem, se kterým měly své první dítě).  

V případě České republiky byla rozdílnost vstupu do fáze rodičovství v závislosti na 

vzdělání spolu s výrazným odkladem narození prvního dítěte v 90. letech u vysoce 

vzdělaných ţen analyzována Kantorovou (2004). Vzdělané ţeny čelí v dnešní době rostoucím 

nákladům ztracených příleţitostí v souvislosti a rodičovstvím a fází péče o malé děti a řeší 

tuto situaci odkladem zaloţení rodiny, často aţ do věku přesahujícího třicítku. Analýzy 

prezentované v této studii nicméně ukazují, ţe tato diferenciace patrná v časování narození 

prvního dítěte do dnešní doby nevedla k výraznému prohloubení rozdílů v plodnosti druhého 

pořadí v závislosti na dosaţeném vzdělání. Z hlediska analýzy ţivotní dráhy nebyly mezi 

ţenami, které jiţ ukončily své studium, zjištěny ţádné významné rozdíly v pravděpodobnosti 

druhé koncepce v závislosti na výši jejich vzdělání.  
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Summary of the Ph.D. Thesis 

1. Introduction 

The social, political and economic transformations experienced by the former socialist 

countries of Central and Eastern Europe since the beginning of the 1990s have resulted in 

rapid changes in demographic trends the consequences of which, with regard to nuptiality and 

fertility, are significant. Since the introduction of a new labour market model in the Czech 

Republic after 1989, fertility and family behaviour have undergone profound change. The 

period since 1990 has witnessed far-reaching changes in the occurrence and timing of family 

life transitions among young adults. Family formation was postponed and total fertility rates 

(TFR) declined sharply from 1.89 to 1.18 between 1990 and 1996 and remained below the 

„lowest-low‟ threshold of 1.3 up to and including 2005. Recent data has revealed an increase 

in total fertility to 1.50 in 2008. 

The on-going transition to the late childbearing pattern can be illustrated by a sharp rise in 

the mean age of mothers at first childbirth. The Czech population in the 1980s had a relatively 

high fertility rate and, moreover, fertility at a young female age (20-24 years). Whereas in 

1992 the mean age of mothers at first birth was still 22.5, in 1995 it had risen to 23.3, and by 

2008 it had reached 27.3 years (almost five years later than in the early 1990s).  

Whereas cohorts born during the 1940s, 50s and 60s are characterised by early (and 

almost universal) marriage and family formation, the large cohorts of the mid-1970s exhibit 

more diverse patterns, characterised by a marked postponement of union formation and 

parenthood as well as higher rates of childlessness, maintaining single status and out-of-

wedlock births. A continuous postponement of childbearing commenced with cohorts born in 

the late 1960s; a large decline in first childbearing was observed among women born in the 

1970s. Those women were in their early 20s or even still in adolescence when the transition to 

the market economy began and a shift in their fertility behaviour is evident. Women born in 

the late 1960s and 1970s gradually reduced their young age fertility and the fertility rates of 

first birth order declined particularly in the age group 18-25.  

The most characteristic trend in terms of reproductive patterns during the socialist era was 

a strong orientation towards the two-child family model. The two-child family model was 

a distinctive feature of the post-war generations and was further strengthened among the 

generations of the late 1940s and 1950s by the decline in the proportion of women with only 

one child. The universality of the two-child family model in the socialist era is apparent from 

both fertility behaviour and research on the population climate. According to surveys focusing 

on family issues and plans with respect to reproduction, the mean number of children planned 

by young Czech women fluctuated between 2.1 (in 1956) and 2.41 (in 1970) and declined 

slightly afterwards to 2.03 (in 1985) and 2.02 (in 1991) (Kučera 1994: 128). For the whole 
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period, the mean number of children planned by women was above 2 and, conversely, the 

proportion of women planning to remain childless was very low (1-2%). 

Over the last twenty years reproductive behaviour has changed profoundly and the 

reproductive patterns of contemporary young adults differ significantly in terms of both the 

timing and sequencing of family related transitions to those of preceding generations. 

However, according to recent sociological surveys, the ideal of a two-child family still 

persists and the two-child family model has been identified consistently over the long term in 

various sociological studies (e.g. surveys carried out by the Research Institute for Labour and 

Social Affairs, CVVM 2003, Fialová et al. 2000, Hamplová 2000).  

The theme of this study is the two-child family model and second order births in the 

context of a changing Czech society. The author focuses primarily on the relationship 

between second births and other life domains (such as educational and partnership careers) 

and macro-structural conditions and investigates the determinants of having a second child in 

Czech society before the political changes of 1989, during the following period of 

fundamental structural change as well as the subsequent ten years or so under the conditions 

of a relatively established market economy. 

The study investigates the conditions and context surrounding the birth of a second child 

and the general values associated with children and focuses on selected factors associated 

with the decision-making process surrounding having a second child including the factors that 

a woman takes into account when deciding whether to have another child. Furthermore, the 

author studies the determinants of having a second child in Czech society and the relationship 

between the likelihood of the birth of a second child and different micro-level covariates and 

attempts to provide an explanation of the processes acting upon second childbearing through 

interaction with education and partnerships/union dynamics. 

Both the period and cohort approaches are employed in the study. The period perspective 

makes it possible to observe the shift towards later childbearing and to analyse the prevailing 

fertility pattern according to distinct periods. The cohort approach is important for evaluating 

period changes in a time of massive fertility postponement and under conditions of 

a transformation in childbearing patterns. In this study the author employs both aggregate data 

methodology and the viewpoint of an individual‟s decision-making and life-course 

perspective. 

2. Aims of the study 

Given the currently low fertility rate, changing fertility and family behaviour and the 

continued postponement of childbearing to a later age amongst younger cohorts of women 

and, more particularly, the increase in the interval between the first and second birth, the 
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important question is whether the proclaimed aspirations for a two-child family will be 

fulfilled and whether the tendency will be for women to actually have a second child. Will 

women continue to realise the two-child model, albeit later in life, or will they, for the most 

part, have only one child? 

Chapters 7 and 8 focus on fertility plans and this topic raises one important question - to 

what extent plans differ from actual realisation and whether women have the planned number 

of children during the life course. The author examines the following issues in chapter 7: 

o What aspirations concerning fertility are held by the current “younger middle” generation 

of women? What role do the values associated with children play within individual groups 

of women?  

o  What circumstances affect women‟s decisions about having (additional) children? What 

factors are associated with their decisions as to having a second child?  

o  Can one speak in terms of a group or groups within the younger middle generation of 

Czech women that behave differently when making decisions about having a second 

child? Who are the women who do not share the ideal of the two-child family model?  

Chapter 8 analyses the issue to what extent reproductive plans and childbearing intentions 

differ from the actual realisation thereof and whether the planned number of children is in fact 

fulfilled. Chapter 8 analyses and discusses four principal and closely interrelated research 

topics: 

o To what extent have different childbearing intentions “resulted in” childbirth over a three 

year period? 

o What kind of childbearing intentions are more likely to be realised?  

o Which individual characteristics play a role in the realisation or non-realisation of time-

specific fertility intentions? 

o What is the level of stability of such intentions should they not be realised? The author 

will study the stability of childbearing intentions with regard to those respondents who did 

not experience childbirth during the time period studied.  

Chapters 10 and 11 subsequently focus on an analysis of the conditions and context 

surrounding the birth of a second child and on discovering the relationship between the 

second birth risk and different micro-level covariates. More particularly, an investigation is 

made of the processes of second childbirth in terms of interactions with education and 

partnerships/union dynamics.  

Entry into motherhood was only one of the many life events that underwent profound 

change after 1990. Moreover, specific questions arose which might be studied not only with 

regard to the first birth, but also concerning higher birth orders: 
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o How do early life course experiences and family background characteristics (such as the 

number of siblings or the family situation of the parents) influence the risk of a second 

birth? 

o How important a role do personal characteristics such as education and partnership history 

play in the planning and timing of a second birth?  

o How do changes in population/family policy and the socio-economic changes of the 1990s 

influence real family behaviour and how has the risk of a second birth changed over the 

last 35 years? 

3. Data and methods 

The data used in this study was chosen in order to illustrate both the macro and micro 

(individual) perspectives of reproductive behaviour in the Czech Republic. The macro 

perspective represents the analysis of period and cohort fertility trends in the Czech Republic 

during the second half of the 20th century and the early years of the 21st century (chapter 5). 

The main source of data was the Czech Statistical Office (CZSO) and the Human Fertility 

Database. The Czech Statistical Office, since it provides data on the economy, education, 

labour etc., also serves as a data source for chapter 4 which deals with societal changes in the 

Czech Republic.  

Chapters 7-11 focus on the micro perspective and are based on data from sociological 

surveys. The main data source consists of a unique data set taken from a survey that combines 

a prospective (carried out in two waves) and retrospective (ascertaining historical information 

on respondents) approach. The data used in this study is taken from the Generations and 

Gender Survey (GGS) carried out in the Czech Republic in 2005 and 2008 as part of the 

Generation and Gender Programme international project coordinated by the United Nations 

Economic Commission for Europe. The GGS consisted of a panel survey of a nationally 

representative sample of 18-79 year-olds in each participating country with at least three panel 

waves and an interval of three years between each wave. As far as the Czech Republic is 

concerned, the sample survey “Men and Women in the Czech Republic: Life Courses and 

Intergenerational Relationships” [Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy] 

formed part of the research project “Family, Fertility and demographic ageing: Generations 

and Gender” [Rodina, partnerství a demografické stárnutí: Generace a gender].  

Event history analysis methodology is used to investigate the determinants of having 

a second child. The object of study of event history analysis is the individual, more 

specifically the life course of the individual. Using this methodological approach it is possible 

to study the sequence of socially defined events and roles that the individual undergoes during 

his/her lifetime. It allows the study of how a particular event (whether of a family, economic 
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or other nature) experienced by an individual changes the probability of another event 

happening over his/her lifetime. 

In the first stage, the second birth model is estimated separately with the next stage 

addressing the question of whether any selection effect could be detected amongst Czech 

women. In order to investigate this issue, the author proceeded in a manner suggested by 

Kravdal (2001) and first and second birth probability was estimated from a joint model to 

which a common unobserved heterogeneity factor was added. 

In mathematical terms, the specifications for first (1), and second (2) births are as follows: 
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For the transition to the first child, h
(1)

(t) is the hazard of occurrence at time t; y
(1)

(t) is the 

baseline hazard. The baseline duration used is age, measured from when the woman turned 

age 15. For the transition to the second child, h
(2)

(t) is the hazard of occurrence at time t; 

y
(2)

(t) is the baseline hazard. The baseline duration consists of the time since the first birth (i.e. 

the age of the first child).  

In both equations, xij form the time constant covariates and wik the time varying covariates; 

β1 and β2 represent respective coefficients for the effect of the time constant and time varying 

covariates on the log risk of a first and a second conception. The symbol ε represents the 

unobserved heterogeneity factor that is the same for both birth parities. ε is assumed to be 

normally distributed with mean 0 and a variance of σ2.  

The baseline log-hazard is a piecewise-linear spline (also known as a generalized 

Gompertz function). Parameters are estimated using aML software (Version 2.09). This 

software allows the insertion of continuous covariates (in this case a woman‟s age at first birth 

and period) as a piecewise linear functions. A linear spline is a flexible way of representing 

the effect of a continuous independent variable. Apart from using a log baseline and one or 

more covariates represented as a linear spline, aML also allows for interaction between 

exploratory variables and to control for unobserved heterogeneity. Data preparation involved 

the use of Stata statistical software. 
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4. Results and discussion 

The gradual decline in second-order fertility at a younger age (notably between the ages of 20 

and 25) began as early as at the beginning of the 1980s when the pro-natal policy measures of 

the mid-1970s ceased to be effective in advancing and creating a short-term increase in 

second-order fertility. During the early 1990s the declining trend of second-order fertility 

intensified even though the rapid decline in the fertility rates of young women in this case 

(aged 20-24) began two years later than for first-order fertility due to the sequential character 

of the process of postponement of childbearing. A recovery in the case of second-order 

fertility commenced among women aged 30-34 around the year 2000 and in recent years a 

recovery has been noticeable among women over 35. However, the recovery of second-order 

fertility at higher ages has yet to match the level of first-birth recuperation.  

The two-child family model was a distinctive feature of the post-war generations and was 

further strengthened among the generations of the late 1940s and 1950s. A decline in second 

birth intensities occurred among generations born in the late 1960s. This shift indicates that 

a change in reproductive patterns and a postponement of childbearing to a later age occurred 

even among those women who, in many cases, already had one child at the time of profound 

social change having adhered to the young age pattern of entry into motherhood. Therefore 

the decline in second births among these women was a direct response to developments in the 

first half of the 1990s.  

Analysis revealed that, compared to a strong tendency towards recovery in the case of first 

births, the recuperation of second births among those cohorts that postponed, to a large extent, 

their first births is less intensive. The recuperation of delayed childbearing among cohorts 

which experienced massive fertility postponement can be seen initially in the transition to first 

birth and subsequently becomes apparent in the progression to second birth. Therefore 

catching up effects have to date been less pronounced in the case of second births. 

The results of parity-cohort analysis confirm these findings. The prolongation of birth 

intervals in the early 1990s had an effect on second-birth progression ratios. Important shifts 

can be observed in shorter durations, e.g. up to 5 years after the first birth, 63 per cent of 

mothers from the mid-1980s had a second child whereas only 46 per cent of 1993 first-time-

mothers did likewise. Mothers giving birth for the first time just before 1989 and in the first 

half of the 1990s displayed a trend to significantly reduce the frequency of second births in 

the subsequent three years. Changes in duration-specific rates in the first half of the 1990s 

were, apparently, not fully compensated for and the effect of decreasing fertility in shorter 

birth intervals was not counterbalanced by higher second-birth rates over longer durations. 

Whereas 10 years after the first birth 77 per cent of 1986 first-time-mothers had a second 

child, this figure fell to 67 per cent of the 1993 parity cohort. Today, it is clear that the late 
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1980s and early 1990s parity cohorts did not subsequently exhibit a full recovery in terms of 

second births.    

Despite the persistent low total fertility rate (TFR), opinions in the Czech population 

regarding the ideal number of children in a family have remained relatively consistent. GGS 

2005 data confirmed the prevalence of the ideal two-child family model. It also confirmed the 

long-term trend away from families with more children which had already been documented 

in various analyses of cohort fertility. However, the important feature in terms of fertility 

plans detected in the youngest generation was that the average number of children planned 

falls below the replacement level; on average, women aged 25 or below, i.e. those born in the 

1980s want fewer children than the replacement level for the population. A significant 

proportion of women of these generations also state that they do not intend to have any 

children.  

Though the mean expected family size was lower in younger age groups (partly due to 

a slightly increased percentage of young women who plan to remain childless), fertility 

preferences among women who intend to become a mother (or are already mothers) did not 

prove a higher tendency to plan only one child; indeed the declining expected number of 

children could be attributed primarily to the declining proportion of younger women who 

intend to have three or more children. 

An analysis of the factors that may affect childbearing preferences regarding number of 

children revealed a number of structural effects behind real (or planned) behaviour. In 

particular, the type of family ties and social network experienced during childhood in a large 

family was found to create a climate that supports plans for a higher number of children. 

Further important factors affecting preferences for a larger family consist of religious 

affiliation and the role of the local community, i.e. living in large towns strengthens the 

decision to have only one child. In addition, other factors determining childbearing 

preferences include partnership status and marriage; only married women differed 

significantly in their fertility plans from other women in that they are less likely to plan one 

child; conversely they are more likely to plan to have two, three or more children. 

Such results reveal the importance of social influences on fertility. The normative 

influences of the social environment on various aspects of parenthood, desired fertility timing 

and intended number of children represent an important mechanism concerning the extent to 

which social interactions affect fertility decisions. The importance of social norms in terms of 

the timing of childbearing (and demographic events in general) is one of a number of major 

issues in the life-course approach and both the results of the analysis focusing on childbearing 

preferences and the analysis of fertility at the micro-level provide empirical evidence on the 

relevance of the social environment and societal norms for important life (demographic) 

events. 
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Such social influences are important not only because of the effect on an individual‟s 

behaviour, but also because of the more general social multiplier effect. In this context Lutz et 

al. (2006) formulated the “low fertility trap hypothesis” which is based on the process of 

socialisation and the assumption that the ideal family size for younger generations is declining 

as a consequence of the lower level of actual fertility they see in previous cohorts. Lutz et al. 

(2006) argue that once the number of children experienced during childhood and adolescence 

falls below a certain level, an individual‟s own ideal family size will decline and this could 

result in a further decline in actual family size and thus the acceleration of the lowering of the 

ideal family size of subsequent generations. Therefore the multiplier effect could be based on 

changes in certain subpopulations (forerunners of the new behaviour) in response to new 

socio-economic conditions and the subsequent diffusion of modified values and 

a transformation in terms of prevailing social norms that affect fertility decisions and 

behaviour.  

During the transformation period in the Czech Republic uncertainty in the lives of 

individuals increased due to economic insecurity and hardship and at the same time economic 

transition increased the importance of education. Education is a key sociological and 

demographic characteristic and plays an important role in determining preferences, values and 

social behaviour and reflects the socio-economic and cultural capital of the individual. 

Therefore education is widely discussed as an important factor which could potentially 

influence both the fertility decision-making process and reproductive behaviour. The issue of 

the high opportunity costs associated with motherhood for highly-educated women adds to the 

question as to what extent the broader range of opportunities and the rising proportion of 

highly-educated women are likely to contribute towards the decline in both planned and actual 

numbers of children. 

Interestingly, analysis revealed very small differences in fertility plans according to level 

of education. A higher level of education does not increase the chances of planning to have 

only one child and does not decrease the odds of wanting to have a large family (more than 

two children) when controlling for other important personal characteristics. Therefore it has 

not been proved thus far that highly-educated women in the Czech Republic intend to have 

fewer children, neither was this proved for women who do not intend to remain childless, at 

least in terms of their aspirations. In reality, however, structural barriers could contribute to 

both increasing the proportion of women remaining childless and to reducing the real number 

of children born to highly-educated women. Women with university degrees in the Czech 

Republic are postponing conception to older age and feel that structural barriers in the labour 

market and limited opportunities for attaining the right work-life balance represent a high 

opportunity cost.  

The level of education intervenes when deciding whether to have a (another) child and 

women evaluate differently the importance of living conditions and their partners. Unlike 
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women who have received post-secondary education and women who are still studying, 

women with primary or secondary education emphasise the importance of living conditions, 

i.e. the financial and housing situations and employment, but also health and suitable 

childcare. Women with primary level education (along with students) also place greater 

emphasis on the importance of having a suitable partner, including his employment and health 

situation. In contrast, women with one child do not differ much in their assessments of the 

importance of objective living conditions and partner when deciding whether to have a second 

child. From the standpoint of values, the phase of life in which a woman finds herself 

(including whether or not she is living with a partner) and her life plans concerning family 

size appear to be the determining factors in this respect. Neither education nor age is 

considered as important in this regard. 

In the third part of the study (chapters 10 and 11) the author presents an analysis of 

second-birth intensity regarding which an investigation was conducted into the determinants 

of having a second child for Czech women in the 1951 to 1987 birth cohorts. 

In line with findings on second birth intensity in other countries it was found that family 

background and early life course experiences as well as membership of a religious community 

constitute important second birth determinants in Czech society. Women with siblings also 

have a greater tendency to establish larger families and have a higher second birth risk than 

those with no siblings. Religious belief i.e. whether a woman regularly attends religious 

services (at least once a month) was found to have a positive impact on the risk of a second 

birth.  

The author introduced the calendar period perspective into the event-history model. 

However the cohort perspective was also used in selected models in order to capture second 

birth patterns among the transition and post-transition generations.  

The calendar period corresponds with the main socio-economic changes in the Czech 

Republic which have taken place over the last 15 years as well as with important family 

policy incentives aimed at slowing down the decline in fertility at the beginning of the 1970s 

the effect of which is evident from the increase in second birth intensity in the first half of the 

1970s (during the pro-natal policy period). Subsequently, a long period of declining fertility 

levels is reflected in a decrease in second birth intensities (beginning in 1976). Recent years 

showed a turning point in the mid-1990s; whereas the total fertility rate remained at a level 

below the „lowest-low‟ threshold (1.1-1.2) until 2004, an increase in second births 

commenced as early as in 1996.  

The continuing postponement of childbearing of first and second parities can be seen in 

different birth cohorts. Starting with cohorts born in the first half of the 1970s, a large decline 

in first childbirth was observed. The youngest cohorts exhibited an entirely different first 
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childbirth pattern and a cohort shift in timing and intensity is evident in the case of second 

conceptions in the 1971 cohort and younger. 

Chapter 11 includes a discussion on two key fertility study variables - education and 

partnership history. Having a partner is one of the most important determinants influencing 

second conception; the second conception risk for married women is higher than for mothers 

in a non-legalised relationship or no union at all. In line with previous findings, there is an 

elevated risk of a second conception upon a new partner entering the family. 

As far as the Czech Republic is concerned, a stratification of the process of entry into 

motherhood by education and a marked first birth postponement during the 1990s among 

highly-educated women have been documented by Kantorová (2004). Highly-educated 

women today face increasing childbirth opportunity costs and solve the perceived problem of 

the non-availability of educational and employment opportunities by postponing family 

formation, frequently until their early thirties. However, the analysis presented in this study 

suggests that this differentiation in first birth timing has, to date, not led to widening 

differences in second-order fertility by level of education. From the life course perspective, no 

significant differences were detected in the risk of a second conception according to highest 

educational level attained by women who have completed their educational careers 

(controlling for other personal characteristics). 
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