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Abstrakt  
 
Hlavním tématem diplomové práce je rozbor demografického chování imigrantů ve Francii 
a Německu na  přelomu 20. a 21. století. To je vztaženo k uplatňovaným imigračním politikám 
těchto zemí a porovnáno s reprodukčními vzorci domácí populace. První část práce je věnována 
migračním teoriím a vývoji imigrační politiky, následuje nástin populačního vývoje Francie, 
Německa a největších zdrojových zemí imigrace. Stručně je také zmíněna problematika 
statistiky migrantů. Ve stěžejní části diplomové práci je provedena analýza demografického 
chování přistěhovalců v cílových zemích. Na základě prognóz pro Francii a Německo a studie 
OSN týkající se náhradové migrace je posouzen vliv procesu migračního salda na budoucí 
demografický vývoj těchto zemí. V závěru práce jsou pak stručně shrnuty výsledky analýzy, 
které dokázaly, že imigranti se svými reprodukčními vzorci od domácí populace sice liší, ale 
tento rozdíl se v čase zmírňuje bez ohledu na aktuální imigrační politiku hostitelských zemí.  
 
Klíčová slova: imigranti, demografické chování, Francie, Německo 
 

Abstract 
 
The main theme of my thesis is an analysis of immigrants’ demographic behaviour in France 
and Germany at the turn of 20 and 21st century. This is related to the applied immigration 
policy of these countries and compared to the reproduction patterns of domestic population. 
The first part focuses on migration theories and immigration policy development, it is followed 
by the outline of population development in France, Germany and other biggest source 
countries of immigration. Problems of migrants statistics is mentioned briefly too. The main 
part of the thesis includes the immigrants´ demographic behavior analysis in the target 
countries. Based on both the prediction for France and Germany and a UN study concerning 
replacement migration, the influence of migration balance on the future demographic 
development of these countries is considered. 
In the final part results of the analysis are summarized briefly. It was proved that though the 
immigrants´ reproduction patterns differ from the domestic population, the difference decreases 
in the course of time, regardless of the topical immigration policy of the host countries. 
 
Key words: immigrants, demographic behavior, France, Germany  
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Kapitola 1 

Úvod  

Téměř všechny vyspělé evropské státy si dnes stále zřetelněji uvědomují důsledky 
demografického stárnutí spojeného s dlouhodobými reprodukčními deficity v ekonomickém 
a sociálním vývoji svých zemí a snaží se je v řadě případů řešit cílenou migrační politikou. Po 
dlouhodobých zkušenostech s přistěhovalectvím a imigranty si tradiční přistěhovalecké státy, 
ale i ty, kde jsou zkušenosti s přistěhovalectvím masového charakteru kratší, začínají zřetelně 
uvědomovat problémy související s imigrací, která se stala pro mnohé z nich velmi ožehavou 
otázkou. Fenomén zahraniční migrace přitom není chápán pouze jako možnost kvantitativního 
vyrovnávání deficitu domácí populace produktivního věku přistěhovalci, ale úvahy o počtech 
přijímaných cizinců se týkají také jejich profesní struktury, etnické příslušnosti, geopolitických 
souvislostí apod. Nejedná se přitom zdaleka jen o imigraci z muslimských zemí, která 
převažuje ve Francii a Německu, ale tyto úvahy se týkají i rostoucích počtů imigrantů z jiných 
zemí odlišného kulturního prostředí.  
     V důsledku problémů spjatých s přistěhovalci první i druhé generace, které musely některé 
státy v poslední době řešit (např. nepokoje na pařížském předměstí v roce 2005), hledá 
evropská společnost nejvhodnější formu soužití s imigranty se zvýšeným úsilím. Populistické 
pravicové strany však často vidí příchozí pouze jako problémovou skupinu, která ohrožuje 
sociální a ekonomickou stabilitu státu, a proto je nezbytné vůči přistěhovalcům zaujmout krajně 
diskriminační postoj a pokud možno je vrátit do zemí původu. Většinový politický i veřejný 
diskurz takovéto názory sice nezastává, ale přesto bývá často poukazováno na silné sklony 
majoritní společnosti k asimilačnímu či naopak xenofóbnímu přístupu při řešení kulturních, 
etnických a národnostních odlišností (např. Geddes, A., 2006). Takovýto přístup je zároveň čím 
dál častěji umocňován médii, která mnohdy předkládají stereotypní obraz přistěhovalců, 
zejména těch z muslimských zemí, a představují je jako potencionální hrozbu pro Evropu. 
Přitom právě odmítavý a přezíravý postoj vůči minoritám přispívá ke ghetizaci etnických 
skupin, vytváření paralelních světů a s tím následně spojených problémů.  
     Imigrace znamená pro Evropu mnoho výzev, na jejichž řešení se musí podílet všechny 
zainteresované skupiny. Politici by měli vzít na vědomí, že v důsledku demografických změn 
v Evropě a politicko−ekonomických změn ve světě je nutné s imigrací počítat, a to nejen 
v krátkodobém, ale i dlouhodobém horizontu, a vytvořit proto takovou legislativu, která by co 
nejvíce eliminovala stávající problémy a předcházela případné destabilizaci společenských 
systémů. Domácí populace by se měly oprostit od neoprávněných obav z přílivu imigrantů, 
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naučit se vnímat cizince z jiných kontinentů jako obohacení tradiční evropské kultury 
a umožnit přistěhovalcům participaci na veřejném životě. A konečně imigranti sami musí mít 
zájem stát se součástí integrální evropské kultury, respektovat hodnoty západní civilizace  
a přijmout Evropu jako svou novou vlast.  
     Pokud předkládaná práce poskytne takové informace, které by mohly přispět do diskuze 
týkající se fenoménu migrace a pomůže tím lepšímu porozumění imigrantům, nebylo její 
vypracování zbytečné. 
     Téma diplomové práce bylo zvoleno především na základě osobních zkušeností autorky  
z pobytu ve Francii a Maroku a z její dlouhodobé spolupráce s nevládními organizacemi 
zabývajícími se imigranty v České republice. 
     Text práce je členěn do sedmi kapitol, z nichž úvod a závěr tvoří logický rámec práce. 
Teoretické zasvěcení do problematiky poskytuje kapitola číslo dvě, kde je prezentován stručný 
přehled migračních teorií, možné ekonomické a sociologické aspekty migrace a stanoveny 
pracovní hypotézy. Ve třetí kapitole je čtenář seznámen s vývojem imigrační politiky 
a s aktuální legislativou v obou zemích. V kapitole číslo čtyři je popsán populační vývoj 
v průběhu 90. let a na přelomu tisíciletí s důrazem na aktuální stav v obou sledovaných státech 
a stručně i v největších zdrojových zemích imigrace a dále jsou zdůrazněna největší úskalí ve 
francouzské a německé statistice migrace. Stěžejní částí je kapitola číslo pět, kde je 
analyzováno reprodukční chování imigrantů v hostitelských zemích a pomocí srovnávací 
analýzy posouzeny diference v demografickém chování imigrantů a majoritních populací.  
Kapitola šest je věnována populačním prognózám ve Francii a Německu a předpokládanému 
vývoji migračního salda v několika nejbližších letech. V závěru práce jsou pak stručně shrnuty 
výsledky analýzy a posouzena platnost stanovených hypotéz. 
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Kapitola 2 

Teoretická východiska a stanovení hypotéz 

Dle definice OSN je migrací označován proces prostorového přemisťování osob přes 
mezinárodně uznávané hranice, spojený se změnou místa bydliště na dobu delší než rok. 
     Ačkoli se mnozí domnívají, že migrace přímo souvisí s industriální společností, pravda je ta, 
že se ve skutečnosti jedná o jeden z nejstarších a nejpřirozenějších pohybů lidské populace 
v prostoru. Dle archeologických poznatků migrovali již nejstarší předkové lidí, z čehož je 
zřejmé, že je to neodmyslitelná součást struktury lidské společnosti. Přesto se dnes migrace 
týká „pouze“ 3 % lidí planety. Proč tedy 97 % lidí popírá svou přirozenost? Změnilo se od 
základů naše chování vlivem neolitické revoluce? Pokud ano, co tedy vedlo 175 milionů lidí 
i v dnešní době k tomu, že opustilo svůj domov a vydalo se mnohdy přes půl světa do cizí 
země? Vědci vytvořili nejrůznější teorie – či spíše teoretické koncepty – příčin a důsledků 
migrace. Ačkoli cílem této práce není studium migračních teorií, byla by studie neúplná, 
kdybychom zde alespoň nejvýznamnější z nich, které se studovanou problematikou přímo 
souvisí, nezmínili, neboť nám nastiňují nejen proč, ale i jací lidé se stěhují.  

2.1 Migrační teorie 

Vzhledem k tomu, že migrace se považuje za multifaktorový jev s komplexním charakterem, 
neexistuje (a pravděpodobně nemůže ani existovat) jedna všeobjímající teorie, jež by 
vysvětlovala všechny její aspekty a zároveň splňovala kritéria verifikovatelnosti a vnitřní 
konzistence. Nejedná se proto o teorie v pravém slova smyslu, ale spíše o teoretické koncepty. 
Avšak v této práci budeme i nadále používat pojmu „teorie“, především z důvodu jeho častého 
užití v relevantní literatuře.  
     Migrace je, jak již bylo řečeno, souhrnným fenoménem, má tedy schopnost komplexně 
měnit strukturu společnosti, a to jak v zemi zdrojové tak i v zemi cílové na všech úrovních. 
Z tohoto důvodu je nezbytné na migrační teorie pohlížet též z úhlu mikro-, mezo- 
a makropodmíněností.  
     Některé z teorií jsou navíc zatíženy ideologickým viděním světa, což spolu s nedostatečnou 
spoluprací jednotlivých vědních disciplín studujících fenomén migrace může být příčinou, proč 
jedna a tatáž skutečnost je často vysvětlována mnohdy i zcela protichůdnými důvody a proč tak 
doposud nebylo zformulováno žádné paradigma. Přesto nashromážděné poznatky a snaha 
o jejich explikaci má nezastupitelné místo při objasňování příčin a dopadů migrace. 
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     Migrační teorie můžeme rozdělit do několika kategorií, např. ekonomické, sociologické, 
politické apod. Nejčastěji je ale používáno dělení Douglase Masseyho, který je uspořádal do 
čtyř skupin, jež odpovídají čtyřem aspektům přemisťování se (Massey, 2001, cit. dle Rabušic, 
Burjánek, 2003, upraveno). 
1) strukturální síly, které podporují vystěhování z určité oblasti 
2) strukturální síly, které přitahují do určité oblasti 
3) motivace osob, které reagují na tyto strukturální faktory a stanou se migranty 
4) sociální a ekonomické síly, které vznikají, aby spojily zdrojové a cílové oblasti 

2.1.1 Teorie push – pull modelu 

V rámci migračních teorií nelze opomenout zmínit pravděpodobně nejzákladnější a nejstarší 
migrační teorii1, která  je vystavěna na premise, že pro migraci se jedinec rozhoduje po zvážení 
všech pro a proti, tedy na základě tzv. push a pull faktorů a která by se dle Masseyho rozdělení 
dala zařadit jak do první, tak i do druhé skupiny. Vzhledem k tomu, že je často považována za 
„předchůdce“ neoklasické teorie ekonomické rovnováhy, bývá častěji zařazována do první 
kategorie. 
     Za push faktory jsou v ní považovány ty podněty, které nás nutí opustit místo bydliště, 
naopak pull takové, jenž nás lákají dostat se do nové země. Nejčastějším důvodem k migraci 
jsou ekonomické motivy, kde se do push faktorů nejvíce promítá nízký životní standart a špatné 
sociální podmínky, naopak mezi pull faktory hraje největší roli prosperující ekonomika 
hospodářsky vyspělých států. V tomto bodě je třeba zmínit tzv. liberální doktrínu H.J. 
Hoffmanna-Nowotného (Hoffmann-Nowotny, In: Koslowski, 1997), která vidí za hlavní 
příčinu migrace šíření evroamerického životního stylu především díky informačním 
technologiím a konzumu. Tento životní styl typický pro „západní společnosti“ je poměrně 
pohodlný, a tedy pro mnohé velmi lákavý, avšak je také značně finančně nákladný a pro 
většinu lidí zbývajícího světa zcela nedostupný. Ti tak mají tři možnosti: 1) s danou situací se 
smířit a dál žít v chudobě, 2) bojovat proti západní civilizaci ve snaze ji zničit, 3) emigrovat do 
těchto bohatých zemí a získat tak alespoň část z jejich blahobytu (Hoffmann-Nowotny, In: 
Koslowski, 1997). Ale jak zdůrazňuje Drbohlav: „...mezinárodní migrace nevyvěrá 
z nedostatku ekonomického rozvoje, ale z rozvoje samotného“, protože je pro ni důležitá 
informovanost (Drbohlav, 2001, In: Šišková, 2001). 
     Neméně významným motivem pro migraci je politická situace, v níž jako push faktor působí 
nedodržovaní základních lidských práv a svobod a na druhé straně jako pull faktor pak 
demokratický systém v cílové zemi. Právě totalitní režim a občanské války v původní zemi jsou 

                                                
1 Jako první sepsal jisté zákonitosti migrace E.G. Ravenstein v roce 1885 (Laws of Migration), kde 
stanovil na základě svých výzkumů 8 zákonů: 1) většina migrantů cestuje na krátkou vzdálenost 
a s prodlužující se vzdáleností jejich počet klesá, 2) migrace se objevuje ve vlnách a oblast prázdná po 
vystěhovalých je zaplněna nově příchozími, 3) proces rozptýlení emigrace je v protikladu k absorpci 
imigrace, 4) většina migrací je dvoucestný pohyb: pohyb do a pohyb ven, 5) čím je vzdálenost větší, tím 
je větší pravděpodobnost, že skončí ve velkém centru průmyslu nebo služeb, 6) pravděpodobnost 
migrace obyvatel z měst je menší než u obyvatel venkova, 7) ženy migrují více uvnitř státu, kde se 
narodily, muži migrují více do ciziny, 8) ekonomické důvody jsou nejdůležitějšími faktory migrace 
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nejčastějšími důvody pro nucenou migraci, kterou ale téměř všechny teorie snažící se vysvětlit 
její příčiny opomíjejí. 

2.1.2 Neoklasická migrační teorie 

Do první skupiny vedle teorie push-pull modelu patří zejména neoklasická migrační teorie, 
jejíž základní premisou pro mikroúroveň je tvrzení, že jedinec migruje v očekávání zlepšení 
celkové kvality života, tedy že zisky z trvalého přesídlení převáží nad ztrátami, a to jak 
z krátkodobého tak i z dlouhodobého hlediska (Sjaastad, 1962). 
     Na makroúrovni je migrace vysvětlována rozdílem mezi nabídkou a poptávkou. Tento rozdíl 
je vyrovnáván právě díky migračním tokům z rozvojových oblastí s nadbytkem pracovní síly 
do bohatých oblastí s pracovními příležitostmi. Zdůrazňována je tak aktivní role jedince, který 
reaguje na podmínky a příležitosti na trhu práce, důležitou roli zde sehrává i tzv. sociální 
kapitál. 
     K nedostatkům této teorie patří zejména to, že se soustřeďuje výhradně na pracovní migraci, 
přeceňuje roli jedince a opomíjí vnější prostředí. Člověka považuje výhradně za homo 
economicus, neboť je automaticky předpokládáno, že jedinec má maximální možný přístup 
k informacím a že se rozhoduje na základě maximalizace zisku, což však nemusí být v realitě 
potvrzeno. 
     K zastáncům této teorie patří např. Da Vancová, která kritiku vyvrací s tím, že tento 
teoretický model je schopen zahrnout i jiné motivace než pracovní a odstranit tak jednostranný 
ekonomický pohled (Castels, 2003). Dále říká, že je možné do teorie zahrnout i určitý stupeň 
neinformovanosti. Tím by se však stala neoklasická migrační teorie tak složitým konceptem, že 
by ho pravděpodobně nebylo možno interpretovat. 

2.1.3 Teorie nové ekonomiky domácností 

Tato teorie a jí blízké koncepty jsou zařazovány do druhé skupiny, neboť na rozdíl od teorií 
patřících do první skupiny, které se soustředí výhradně na jedince, vychází z přístupu, že 
rozhodnutí migrovat není individuální záležitostí, ale odehrává se v rámci rodiny, někdy i celé 
komunity. V zemích, kde neexistují institucionální mechanismy, rodina vysílá své členy na 
různé pracovní trhy do zahraničí, čímž se migrace stává nástrojem diverzifikace rodinných 
příjmů. Důvodem nemusí být pouze maximalizace zisku, ale i minimalizace risku (Drbohlav, 
2001, In: Šišková, 2001). 

2.1.4 Teorie dvou trhů práce 

Zcela jiný úhel pohledu na migraci mají teorie spadající do třetí skupiny, protože zdůrazňují  
faktory v cílové zemi, a to zejména na pracovním trhu. Vycházejí z předpokladu, že 
mezinárodní migrace je živena z pohybu a z neustálé poptávky po integrační pracovní síle ve 
společnosti, v níž existují dva sektory. První pro místní populaci – tedy dobře placená pracovní 
místa s kariérním růstem – a druhý pro imigranty, na které zbyla práce, kterou nikdo 
z domácího obyvatelstva nechce vykonávat. Jedná se o tzv. zaměstnání tří D, jež vystihují 
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adjektiva špinavá, obtížná, nebezpečná (dirty, difficult, dangerous) a dalo by se doplnit i málo 
placená. Výše mzdy je lákavá pouze pro imigranty, pro něž jsou nízké platy i tak dost vysoké 
ve srovnání s těmi, které mohou za stejnou práci dostat ve své původní zemi. 
     Tomuto konceptu lze ale vytknout, že popisuje jen situaci imigrantů ze „třetích zemí“ 
a zcela pomíjí motivaci VIP migrantů.  

2.1.5 Teorie historicko – strukturalistické perspektivy 

Teorie historicko–strukturalistické perspektivy spadají do čtvrté skupiny teorií, někdy 
nazývaných teoriemi světového systému. Migraci zkoumají především z hlediska toků 
migrantů, a tudíž se pohybují na úrovni makropodmíněností. Vycházejí z marxistického vidění 
světa, a proto migraci vysvětlují v souvislosti s obecnými makromodely socioekonomického 
a politického vývoje. Za zásadní považují úlohu tržní kapitálové ekonomiky, jež způsobuje 
výraznou sociální a ekonomickou nerovnováhu. Prvky marxismu jsou obsaženy zejména 
v tvrzení, že státy tzv. jádra – tedy hospodářsky vyspělé země – „vysávají“ státy periferie. Tyto 
teorie dále poukazují na nerovnoměrné rozložení světového bohatství a příležitostí, v čemž 
spatřují hlavní důvod migračních toků. Jejich „sílu“ určují rovněž země nacházející se v oblasti 
tzv. jádra pomocí svých ekonomických politik. Úloha jedince je pouze pasivní. 
     Dalo by se téměř říci, že tyto teorie se nacházejí na opačném konci spektra k neoklasické 
ekonomické teorii. Odpůrci konceptů světových systémů jim vytýkají především eliminaci 
migrační motivace a opomíjení různých specifik a modelů, zájem jen o pracovní migraci 
a apriori negativní stanovisko vůči kapitalismu.  

2.1.6 Teorie sociálního kapitálu, teorie institucionální a teorie kumulativních 
příčin 

Kromě těchto čtyř popsaných kategorií Massey vyděluje ještě další tři teorie, které podle něj již 
nevysvětlují příčiny migrací, ale dobu jejich trvání. Jednou z nich je i teorie sociálního 
kapitálu (Network theory), která klade důraz na vazby mezi již usazenými krajany a nově 
příchozími. Tyto vazby mohou být za jistých okolností velmi důležitým „kapitálem“ 
usnadňujícím migraci, a tak přímo i nepřímo zvyšovat pravděpodobnost  příchodu dalších 
přistěhovalců. 
      Dalším konceptem, který nespadá do prvních čtyř skupin, je i institucionální teorie, 
popisující důležitost a vlivy institucionálních subjektů, jež významně ovlivňují chování 
a názory v oblasti migrace příchozích i domácí populace. Tyto subjekty mají často snahu 
migrační toky spíše posilovat, neboť z nich ať přímo či nepřímo těží (např. různá sociální 
zařízení, humanitární organizace, ale i mafiánské struktury). 
      Poslední z těchto teorií je teorie kumulativních příčin, která říká, že „migrace mění 
individuální motivace a sociální struktury takovým způsobem, že činí další migraci progresivně 
pravděpodobnou“ (Massey, cit. dle Rabušic, Burjánek, 2003). Každý uskutečněný migrační 
pohyb se tedy mění v sociální kontext a migrace „plodí“ migraci.  



Alena Nouzová: Vývoj demografického chování imigrantů ve Francii a Německu na přelomu 20. a 21. století 
 

 17 

2.2. Ekonomické a sociální aspekty migrace  

Než se začneme zabývat ekonomickými a sociálními dopady migrace, ať ve zdrojové či cílové 
zemi, je nutné si uvědomit i její časové hledisko, tedy jak dlouho imigrant v hostitelské zemi 
setrvává a dále jaký statut tento člověk získal v nové zemi. Toto rozlišení je velmi důležité, 
neboť se promítá do nákladů a zisků státu, kam migrant přišel.  
      Podíváme-li se na migraci z hlediska času, pak již samotná definice migranta může být 
problém, neboť dle definice OSN je za něj považován člověk, který přebývá v hostitelské zemi 
více než jeden rok. Ovšem toto vymezení je pouze doporučené nikoli povinné, a tak ne všechny 
státy se jím řídí (viz podkapitola 4.4 a 4.5).2  
     V současnosti lze navíc pozorovat trend, že je za migranta stále častěji považována osoba, 
která se stěhuje i na poměrně krátkou dobu a která by dříve do statistik migrace nebyla  
zahrnuta. 
      Získaný statut, důvod a délka pobytu mají vliv na to, jakých práv imigrant v nové zemi 
požívá a zda se může v cílové zemi ucházet o práci. Vzhledem k tomu, že ekonomické důvody 
jsou nejčastější příčinou migrace, je zřejmé, že možnost získání místa na pracovním trhu spolu 
s výší výdělku jsou klíčovými faktory v rozhodovacím procesu migrovat – zůstat. 
      V analýzách ekonomických dopadů migrace je stěžejní otázkou, zda a eventuelně do jaké 
míry se migrační proces odráží v hospodářství cílové země a nakolik doplácí země původu 
imigranta. V mikropohledu se pak můžeme analogicky ptát, zda si imigrant svou ekonomickou 
situaci skutečně vždy zlepší. To, zda migranti ekonomicky získávají nebo ne, závisí na tom, 
jaké jsou rozdíly ve mzdách za práci v přijímající zemi a zemi původu a také na tom, jak jsou 
tyto země geograficky vzdáleny (velká vzdálenost přináší i velké náklady na stěhování). 
Výsledky výzkumů naznačují, že pokud jsou náklady na emigraci nízké, neboť země jsou si 
geograficky nablízku a pokud také kulturní (a jazykové) rozdíly nejsou příliš velké, tok 
migrantů je obvykle větší a migrují i lidé s nižší kvalifikací. Pokud jsou ale cílová země a země 
mateřská od sebe značně vzdáleny, migrační proud bývá obvykle slabší a migrují především 
lidé s vyšší kvalifikací a vzděláním (Smith 2001, cit. dle Rabušic, Burjánek, 2003). 
      Vzhledem k tomu, že mnohdy chybí detailní ekonomické analýzy pracovního trhu a často 
i základní ekonomická data o migrantech, není snadné na dané otázky odpovědět. Důležitým 
prvkem v hodnocení je totiž i fáze ekonomického cyklu, ve které se cílová země nachází. 
Výsledek navíc nebude pochopitelně stejný v xenofóbní společnosti jako v prostředí vysoce 
tolerantním vůči cizincům. 
      Obecně se lze ale ze zkušeností mnohých vyspělých států domnívat, že imigranti 
hospodářství nové země spíše podporují. I pro domácí obyvatelstvo jsou přistěhovalci mnohdy 
výhodou, neboť vykonávají na pracovním trhu podřadná zaměstnání, o která má málokdo 

                                                
2 V České republice se pobyt cizinců řídí zákonem č. 326/1999 Sb. a zákonem č. 325/1999 Sb. ve znění 
pozdějších úprav. Cizinci se primárně dělí do třech kategorií: občané EU a vybraných evropských zemí, 
občané zemí mimo EU a cizinci bez ohledu na hranice EU (zejména registrovaní žadatelé o azyl). 
Udílení občanství se řídí zákonem č. 40/1993 Sb. ve znění pozdějších úprav, zejména podle novely 
č. 46/2006. 
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z místních zájem – jedná se o špatně placenou nebezpečnou práci s nízkým sociálním statusem 
(viz např. teorie dvou trhů práce). 
      Migranti též vytvářejí nová pracovní místa, ať již v rámci humanitárních organizací 
poskytujících pomoc uprchlíkům či jako vysoce kvalifikovaní odborníci, kteří jsou schopni 
zaměstnávat domácí obyvatelstvo. Stát může přistěhovalectvím získat vysoce kvalifikovanou 
sílu, aniž by předtím vydával prostředky na její vzdělání. Nicméně ne vždy musí mít populace 
z imigrace prospěch – zejména pokud zákony dovolí degradovat pracovní trh dumpingovými 
cenami či zhoršit sociální podmínky v zaměstnání (Rabušic, Burjánek, 2003). Navíc vždy bude 
v populaci jistá skupina lidí, pro níž je imigrace  nevýhodná. Jedná se o ty, kteří na trhu práce 
„soupeří“ s imigranty (a kteří z důvodů ochoty imigrantů pracovat za nižší mzdy prohrávají). 
Stejně tak bývají postiženi příchozí z dřívějších imigračních vln, kteří mají rovněž v nových 
imigrantech konkurenci v boji o pracovní místa (Smith 2001, cit. dle Rabušic, Burjánek, 2003).  
      Na imigraci proto nejvíce profitují nejbohatší vrstvy obyvatelstva a velké firmy. Do hry 
kromě toho vstupují i ilegální pracovníci, kteří nejsou pochopitelně ve statistikách zachyceni, 
avšak kteří se na vytváření hrubého domácího produktu (HDP) také podílejí.  
      Zdálo by se tak, že cílová země jako celek imigrací spíše získává, protože do ní přicházejí 
lidé, kteří, aby se na trhu práce prosadili, musí být schopní a pracovití. Tomu ale oponuje např. 
G. Borjas, který poukazuje na silný vliv sociálního státu, a tvrdí, že již samotná existence 
sociálních dávek  láká k migraci i osoby, u nichž není jisté, že v nové zemi získají zaměstnání. 
Poukazuje též na fakt, že kvalifikovaní a schopní jedinci jsou s to se prosadit na domácím trhu 
práce a nemají tedy důvod emigrovat. Podle něj tak země původu nemusí v žádném případě 
nutně ztrácet, naopak odchod vlastních lidí pro ni může být výhodný, neboť se „zbavuje“ osob 
z problémových oblastí s vysokou nezaměstnaností. Borjas proto spatřuje v této skutečnosti 
možnou budoucí příčinu sociální nestability evropského státu, protože se zvyšují počty lidí 
nárokujících si dávky, aniž by před tím přispívaly do státní pokladny. Navíc se mění 
i rozvrstvení společnosti – relativně se snižuje zastoupení střední třídy oproti nárůstu 
nejchudších vrstev (podle G. Borjase, 1990, cit. dle Rabušic, Burjánek, 2003). 
      Mnohé státy proto přijaly restriktivní legislativní opatření a různé kvóty a bodovací systémy 
pro přijímání imigrantů. To ovšem řeší problém jen částečně, protože mnozí přistěhovalci tyto 
zákony obcházejí a žijí v zemi nelegálně. Nemají tak sice nárok na žádné sociální dávky, ale 
např. v případě ohrožení jejich života je stát nucen se o ně postarat. I jejich vyhoštění ze země 
znamená finanční zátěž, kterou v konečném důsledku zaplatí daňoví poplatníci.  
     Evropská unie si již několikrát vytyčila za svůj cíl přísnější kontroly cizinců a snaží se 
o navázání spolupráce s „třetími zeměmi“, odkud imigranti přicházejí. Dle stanoviska 
Evropského hospodářského a sociálního výboru (Úřední věstník Evropské komise, 8.8.2006) 
by kooperace mezi těmito zeměmi měla vést ke snížení migrace celkově nebo alespoň ke 
zkrácení pobytu přistěhovalců, což by mělo být prospěšné pro obě strany. Tzv. kruhová 
migrace by následně totiž zamezila „odlivu mozků“, protože „přistěhovalci by se po práci v EU 
vraceli do své země původu a přinášeli by s sebou znalosti a zdroje“ (Úřední věstník Evropské 
komise, 8.8.2006), čímž by se minimalizovaly případné hospodářské ztráty zdrojových zemí 
z předchozích let. 
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      Realita je ale zcela jiná, než si stanovil Evropský hospodářský a sociální výbor. Podle 
nejnovějších odhadů Evropské komise (květen 2007) pobývá na území států Evropské unie 4,5 
až 8 miliónů nelegálních přistěhovalců a pokud se situace výrazně nezmění, bude jich každým 
rokem 350 až 500 tisíc přibývat.  
      Kromě ekonomických důsledků má migrace dopady i sociokulturní, proto jí věnují poměrně 
velkou pozornost sociologové. V USA se počátkem 20. století dokonce formovala tzv. 
Chicagská škola v čele s R. Parkem, E. Burgessem či W. Thomasem. Jejich velkým tématem 
výzkumu byla sociologie města (u nás se tímto tématem pod vlivem Chicagské školy zabýval 
hlavně J. Musil) a zkoumání včleňování imigrantů do většinové společnosti. Např. W. Thomas 
ve svém díle „The polish peasant in Europe and America“ vydaném v roce 1918 zkoumal 
polskou menšinu po příchodu do USA. Na základě svých výzkumů mj. tvrdil, že vzrůst 
kriminality v Chicagu úzce souvisí se špatnou integrací přistěhovalců do americké společnosti.  
      R. Park si ve svém článku publikovaném již v roce 1915 kladl i dnes aktuální otázky 
„Odkud přichází obyvatelstvo do města? Jaká část je dána migrací cizinců? Je rozdělení 
obyvatelstva ve městě ovlivněno příslušností k rase?“ a v kapitole nazvané „Kolonie 
a segregované oblasti“ si na ně částečně odpovídá: „…naproti tomu izolovanost  kolonií 
přistěhovalců…, tzv. gheta, ještě stupňují důvěrnost a solidaritu skupin místních obyvatel, 
zvláště jde-li o rasové předsudky. Citové vzdálenosti se navzájem posilují…a spolu s vlivem 
příslušnosti k určité rase a společenské třídě působí na vývoj sociální organizace.“(Park, In: 
Musil, 1966).  
     Představitelé Chicagské školy se domnívali, že po příchodu imigranta do nové země dochází 
ke čtyřem fázím: k soupeření, konfliktu, akomodaci a asimilaci. Asimilace jako konečná fáze 
procesu pro ně byla ideálním stavem, kterého by se měly všechny menšiny snažit dosáhnout. 
Tato teorie byla nazvána asimilační a do značné míry na ní navazuje tzv. model tavícího kotle, 
jehož představa je jakési „roztavení“ původních etnik v jeden národ.  
      Jak se však zjistilo, imigranti ve skutečnosti téměř nikdy absolutně neopustili svou etnicitu 
a kulturní zvyklosti, a tak byl vytvořen nový model, tzv. salátové mísy. Ten je založen na 
premise, že v daném státě vedle sebe existují jak etnické skupiny, tak i majoritní společnost 
a nikdy nedojde k jejich absolutnímu propojení. Konečná fáze procesu podle konceptu salátové 
mísy není tedy asimilace, ale strukturální integrace, v níž dosáhnou imigranti rovnoprávnosti 
s majoritní společností, aniž by se museli vzdát své kulturní identity. 
      To, jaké stanovisko zaujme imigrant vůči majoritní společnosti a vůči své vlastní etnicitě 
shrnul Berry do čtyřech možností soužití (podle Drbohlava, 2001, In: Šišková, 2001):  
 
1) pokud si imigrant udržuje vztahy s ostatními etnickými skupinami a zároveň si zachovává 

svou kulturní identitu, jedná se o integraci 
2) pokud si udržuje kontakt s ostatními, ale svou kulturní identitu popírá, jedná se o asimilaci 
3) jestliže se s ostatními etnickými skupinami nestýká, ale svou kulturní identitu si 

zachovává, jedná se o separaci 
4) pokud imigrant neudržuje vztahy s ostatními etnickými skupinami ani nezachovává svou 

kulturní identitu, jedná se o marginalizaci 
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      Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících postavení přistěhovalců ve společnosti je 
státní imigrační politika dané země. Jak uvádí Drbohlav (Drbohlav, 2001, In: Šišková, 2001), 
ve světě se dnes vyskytují tři základní typy (modely) přístupů:   
 
1) Diskriminační model uznává začlenění imigranta pouze v některých společenských oblastech 
– zejména na pracovním trhu – ale nepřiznává mu práva majoritní společnosti, tzn. nemá nárok 
získat občanství, nesmí se účastnit voleb apod. Ve svém důsledku přistěhovalce 
socioekonomicky znevýhodňuje a působí tak jako prevence proti silné imigraci. Jeho snahou je 
pouze dočasný pobyt cizince a jeho pozdější návrat do vlasti. 
2)  Asimilační model je téměř opakem diskriminačního, neboť jeho cílem je rychlá adaptace 
imigranta, ovšem za cenu zřeknutí se svých etnických specifik a přijetí kulturních vzorců 
majoritní společnosti. Cizinec má poté možnost získat práva, povinnosti i občanství daného 
státu. 
3) Multikulturální (pluralitní) model je jakýmsi kompromisem mezi asimilačním 
a diskriminačním modelem, protože od imigrantů neočekává vzdání se své kulturní identity, ale 
ani jim neodepírá práva a možnost účastnit se veřejného života ve všech společenských sférách. 
V důsledku tak vedle sebe koexistují minoritní a majoritní společnost, které se liší kulturou 
a často i jazykem. 
 
      Důležité je ovšem poznamenat, že v praxi neexistuje stát s ryze jedním typem imigrační 
politiky, ale jedná se vždy o kombinaci prvků těchto modelů, z nichž pouze jeden více či méně 
převažuje. Oficiální přístup státu k imigrantům se také může výrazně změnit s nastupující 
vládou po volbách (např. obecně liberální přístup levice versus konzervativní přístup pravice), 
ačkoli vztah většinové společnosti k přistěhovalcům se mění spíše pozvolna a souvisí hlavně 
s ekonomickou situací státu. 3  
      Modelem integrace cizinců se zabýval také Alejandro Portes. Jeho koncept je založen na 
státní politice cílové země, veřejném mínění a velikosti imigrační komunity. Na základě 
kombinace těchto prvků sestavil síť (viz obr. č. 1), která určuje postavení imigranta. Receptivní 
přístup uplatňuje vláda vůči těm imigrantům, kterým byl udělen azyl, neutrální vůči legálním 
přistěhovalcům a nepřátelský vůči ilegálním přistěhovalcům. Zatímco u imigrantů s azylem se 
následně vytváří buď silná či slabá komunita - závisí pouze na státních orgánech, komu azyl 
udělí, přičemž kritéria jsou velmi přísná - ve zbývajících případech existuje ještě mezistupeň 
mezi slabou a silnou. Zda se jedná o silnou či slabou komunitu, rozlišuje Portes nejen podle 
počtu lidí a jejich vztahů, ale i podle zaměstnanecké struktury a podle geografické koncentrace. 

                                                
3 Na vnímání cizinců majoritní společností mají ve vyspělých státech velký vliv jednotlivé fáze 
ekonomických cyklů. Pokud se země nachází v hospodářském růstu či na vrcholu ekonomického cyklu, 
jsou lidé obecně vůči imigrantům tolerantnější (nízká nezaměstnanost, vysoká životní úroveň domácího 
obyvatelstva), oproti tomu s poklesem výkonnosti ekonomiky a následnou ekonomickou krizí se zvyšují 
xenofóbní nálady ve společnosti (obviňování  imigrantů, že jsou příčinou špatné životní úrovně). Podle 
sociologických průzkumů hrají stále větší roli v percepci cizinců i masmédia a jejich vyobrazení 
přistěhovalců. 



Alena Nouzová: Vývoj demografického chování imigrantů ve Francii a Německu na přelomu 20. a 21. století 
 

 21 

Pro ilegálního imigranta je proto v xenofóbní společnosti velmi důležité mít zázemí a podporu 
silné komunity jako určitou ochranu před nepřátelským okolím. Nejvýhodnější pozicí pro 
imigranta je tedy pozice číslo 3 eventuelně číslo 7, nejméně výhodná pozice číslo 10. 

Obr. 1: Model integrace cizinců 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Rabušic, Burjanek, 2003 

     Při hodnocení sociologických i ekonomických aspektů migrace a pozici imigranta v nové 
zemi musíme mít také na paměti politické úmluvy, zejména Ženevskou konvenci z roku 1951 
a New Yorský protokol z roku 1967. Tyto dva dokumenty definují migranta, který může být 
považován za uprchlíka4, vymezují jeho práva a zavazují všechny státy, jež tyto smlouvy 
podepsaly, k ochraně každé osoby, která má na statut uprchlíka nárok.  
     Poněkud paradoxní zůstává, že ačkoli je takový člověk společností vnímám povětšinou 
pozitivně, je jeho pobyt  z hlediska výdajů státu ekonomicky nejvíce nákladný, naopak ilegální 
imigranti, kteří v důsledku zvyšují HDP dané země a se kterými má stát výdaje pouze v případě 
jejich oficiálního vyhoštění, jsou všeobecně  vnímáni velmi negativně. 
 
 
2.3 Stanovení hypotéz, cíl práce a použité metody 

Zájem o porozumění demografickému chování imigrantů v hostitelské zemi, zejména pak 
v souvislosti s imigrační politikou, byl hlavním motivem pro sepsání této práce. Pro výzkum 
byly záměrně vybrány státy Německo a Francie, neboť ačkoli měly z hlediska imigrační 
politiky k přistěhovalcům po dlouhou dobu odlišný přístup, ve výsledku se potýkají 
s obdobnými problémy. Navíc tyto dvě země jsou migračně silně ziskové a v rámci Evropské 

                                                
4 Definice Ženevské konvence: Uprchlík je v souladu s mezinárodním právem, konkrétně článkem 1A 
Úmluvy o postavení uprchlíků z roku 1951 definován jako osoba, která se nachází mimo svou vlast a má 
oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských, národnostních nebo 
z důvodu příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo za své politické názory, a která se proto 
nemůže nebo nechce vrátit zpět do vlasti. Ženevská konvence je pro signatářské země závazná a měla by 
tvořit rámec vnitrostátního azylového práva. (MVČR) 
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unie mají největší zastoupení muslimské menšiny. I z demografického hlediska se zdály být 
nejvhodnějšími kandidáty pro analýzu, jelikož se jejich populační vývoj v posledním desetiletí 
značně liší. Proto bylo zajímavé odlišné reprodukční chování domácích populací dát do 
protikladu s reprodukčním chováním imigrantů. Zatímco Francie se s problémy depopulace 
zatím nepotýká hlavně díky přirozeným přírůstkům, Německo s tímto jevem „bojuje“ od 
počátku 70. let minulého století, a to zejména vlivem nízké intenzity porodnosti.  
     Dosavadní znalosti a informace o této problematice vedly autorku k vytvoření následujících 
pracovních hypotéz: 
 

1) Imigranti zejména z muslimských zemí mají odlišné reprodukční chování než domácí 
populace, především co se týče vývoje  úhrnné plodnosti a naděje dožití. 

2) Vzhledem k imigrační politice uplatňované ve Francii a charakteristikám 
reprodukčního chování francouzské populace, se imigranti budou svými reprodukčními 
vzorci více blížit Francouzům než Němcům, zejména v ukazatelích plodnosti 

3) Podíl počtu narozených smíšeným párům a imigrantům bude v Německu vyšší než ve 
Francii 

4) Imigrace nemůže ani v jedné zemi zastavit proces stárnutí obyvatelstva 
 
      Cílem této práce je analyzovat současné reprodukční chování imigrantů ve Francii 
a Německu, posoudit možné souvislosti uplatňování rozdílných typů imigrační politiky 
s vývojem reprodukčního chování imigrantů a zjistit, zda a do jaké míry mají vzorce 
reprodukčního chování  tendenci se přibližovat majoritní populaci. 
      Vzhledem k tomu, že migrace je v centru pozornosti vědců z různých oborů – od 
antropologů, sociologů, geografů, ekonomů až po psychology a filozofy, je zřejmé, že každá 
vědní disciplína upřednostňuje v rámci teoretických přístupů jeden, který je v metodologii 
upřednostňován před ostatními. Zatímco například v psychologii je snaha o hermeneutické 
a behaviorální pojetí s důrazem na jedince, v ekonomii je tomu spíše naopak, tedy filozoficko–                               
–metodologickým aparátem se většina odborníků přiklání k pozitivizmu. Demografie 
a statistika jako vědy zabývajícími se hromadnými jevy také povětšinou využívají  
pozitivistický přístup, u něhož je předpoklad neutrality vědeckého poznání a který se snaží 
o maximální objektivitu, ačkoli je zřejmé, že absolutní nezaujatost při interpretaci výsledků 
neexistuje, protože se do ní zákonitě promítají historicko kulturní podmínky badatele. I přes 
řadu kritik pozitivistického přístupu5 se ani tato práce tomuto přístupu nevyhýbá a je  postavena  
zejména na metodologii pozitivizmu. Částečně se opírá i o strukturalizmus, a to především 
v předpokladu existence struktur ve společnosti, které působí jako faktor determinující 
a ovlivňující chování jednotlivce.   
     Při interpretacích některých výsledků je z migračních teorií nejčastěji odkazováno na teorii 
push-pull modelu a teorii kumulativních příčin. Srovnávací analýza se opírá především 
o základní demografické ukazatele, rozdíly v úrovni úmrtnosti byly studovány i pomocí 
                                                
5 Pravděpodobně největší kritiku pozitivizmu provedl Thomas Kuhn ve svém díle Struktura vědeckých 
revolucí 
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Rogersových multiregionálních tabulek podle místa narození, jejichž výpočet je podrobněji 
popsán v příloze této práce.  
          Data za Francii a Německo jsou většinou přebírána z národních statistik či Eurostatu, pro 
zdrojové země z publikací OSN a WHO (viz seznam zdrojů dat).  
     Veškerá citovaná a použitá literatura včetně odkazů na webové stránky, z nichž bylo také 
čerpáno, je uvedena v Seznamu použité literatury zařazeném na konci diplomové práce. 
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Kapitola 3 

Imigrační politika 

Pro analýzu současného demografického chování imigrantů je výhodné znát historii migrace 
daného státu, tedy kdo a za jakým účelem do země přicházel, zda se zde imigrant usazoval na 
trvalo nebo spíš jen dočasně, zda přicházel sám nebo s celou rodinou, jaký byl vztah majoritní 
společnosti k cizincům a jakou imigrační politiku zastávala soudobá vláda v daném období. 
Znalost těchto faktů a vzájemné souvislosti mezi nimi nám mohou pomoci k pochopení příčin 
nynějšího stavu přistěhovalectví studovaných zemí. 

3.1. Imigrační politika Francie a její vývoj 

Ačkoli se imigrace týká všech států Evropské unie, Francie představuje zemi, která s ní má  
bohaté a dlouholeté zkušenosti. Jak píše Zimová: „Zabývat se imigranty, to je zabývat se 
Francií.“ (Zimová, 2006). 
       První velká vlna v moderní době přišla do Francie v druhé polovině 19. století, a to ze 
sousedních států v důsledku průmyslové revoluce a nedostatku pracovních sil po 
napoleonských válkách. Jednalo se především o dělníky, kteří pomáhali s budováním železnice 
nebo pracovali ve stavebnictví. Špatné existenční podmínky v hostitelské zemi podnítily 
sdružování imigrantů do okrajových čtvrtí ve městech, což mělo za následek, že v některých 
regionech – zejména v průmyslových oblastech na severu – převyšoval počet zahraničních 
dělníků místní obyvatelstvo. Francie se v této době stala zemí s nejnižší mírou porodnosti 
v Evropě, ale s nejvyšším počtem imigrantů. Koncem 19. století začali italští dělníci 
představovat početně tak významnou složku populace, že to způsobilo napětí vztahů mezi Italy 
a Francouzi a přinutilo francouzskou vládu v roce 1880 k přijetí prvních represivních 
imigračních zákonů. I během následujícího desetiletí byla zaváděna opatření6, která měla 
omezit příliv cizinců do země. 
      První světová válka značně pozměnila zastoupení přistěhovalých podle země původu. 
Zatímco v 19. století se jednalo výhradně o imigranty z Evropy, během války musela Francie 
„hledat“ pracovní sílu jako náhradu za muže povolané na frontu v koloniích. I po skončení 

                                                
6Dekret ze 3. 8. 1893 nařizoval každému přistěhovalci prokázat své zaměstnání a zapsat se do imatrikulačního 
registru cizinců na obecním či městském úřadě. Ostatní vydané zákony směřovaly především k ochraně veřejné 
činnosti. Jediné nerepresivní ustanovení je zákon z  26. 7. 1889, který umožňoval naturalizaci dětem cizinců 
narozeným  již ve Francii - v den dosažení plnoletosti mohly požádat o francouzské občanství. 
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války do země stále přicházely statisíce cizinců ročně a na počátku 30. let se jejich počet 
odhadoval okolo tří milionů. To mělo za následek, že se Francie opětovně stala státem 
s největším zastoupením přistěhovalců v Evropě, k čemuž nemalou měrou přispěla i poměrně 
vstřícná imigrační a azylová politika ve 20. letech. Díky tomu do Francie již nepřicházela jen 
nekvalifikovaná pracovní síla, ale např. i ruská elita donucená odejít kvůli politickým poměrům 
ve vlasti spolu s arménskými rodinami prchajícími před tureckou genocidou. 
     Razantní obrat v přístupu vůči cizincům nastal s hospodářskou krizí a nárůstem 
nezaměstnanosti ve 30. letech. Ve společnosti začaly vzrůstat projevy antisemitismu 
a xenofobie umocněné nástupem fašismu v Německu. Poté, co oficiální výsledky sčítání 
uskutečněného roku 1931 ukázaly, že v zemi žije přes 6 % cizinců, byly pod tlakem veřejnosti 
velmi zpřísněny imigrační zákony7. Populisté a zastánci represivního přístupu upozorňovali na 
fakt, že zatímco přes 330 tisíc Francouzů nemá práci, stát povolí zaměstnávat více než 1 milion 
cizinců a že pokud by přistěhovalci odešli, problém nezaměstnanosti by byl vyřešen. 
S nástupem vichistického režimu roku 1940 byli cizinci vykázáni ze všech míst ve státním 
sektoru a o rok později byli ti z nich, kteří měli židovský původ, deportováni do koncentračních 
táborů. Mnoho imigrantů proto během 2. světové války dobrovolně vstoupilo do francouzského 
odboje a tento fakt hrál po skončení války důležitou roli při tvorbě imigračních zákonů.  
      V roce 1945 vláda zřídila Národní kancelář pro imigraci (ONI) a snažila se přistěhovalectví 
do země podporovat, aby se kompenzovaly válečné ztráty obyvatelstva, tak jako tomu bylo po 
roce 1918. Do země však přicházeli převážně lidé ze zaostalých regionů jižní Itálie, kteří byli 
většinovou společností vnímáni jako nepřizpůsobiví a nežádoucí. Vláda tedy prosazovala 
kroky, proti nimž stálo veřejné mínění Francouzů.  
      Velký vliv na vývoj imigrace ve Francii měla dekolonizace v období tzv. Čtvrté republiky, 
jejíž důsledky pociťuje země dodnes. V tomto ohledu byla Francie méně úspěšná než např. 
sousední Velká Británie, která fází dekolonizace prošla také. Ačkoli získání nezávislosti 
Maroka a Tuniska proběhlo bez problémů (především díky P. M. Franceovi8), kritickou se stala 
otázka nezávislosti Alžírska, které bylo přímou součástí francouzského území a kde žilo přes 
milion Francouzů. Proto alžírská válka byla zároveň konfliktem vnitrofrancouzským, který vedl 
k vnitřním nepokojům v zemi a v důsledku i k vytvoření Páté republiky. Alžírský boj za 
nezávislost trval od roku 1954 až do roku 1962, kdy byly podepsány Evianské dohody9 a Národní 
osvobozenecká fronta přinutila odejít většinu lidí evropského původu spolu 
s „profrancouzskými“ muslimy. Ze země hromadně odcházeli i alžírští Židé, z nichž většina 
                                                
7 10. 8. 1932 přijal parlament jednohlasně zákon, který dovoloval odmítnout pobyt cizince, pokud neprokázal 
nezbytná kritéria pro udělení povolení k pobytu či zamítnout prodloužení povolení k pobytu cizince, jehož lhůta již 
vypršela. Byly stanoveny kvóty, které umožňovaly najímaní cizí pracovní síly v každém podniku. Zákon přijatý 
19. 7. 1934 potvrdil, že přijaté diskriminační prostředky se týkají i cizinců, kteří už dostali francouzské občanství. 
 
8 Pierre Mendes France – ministerský předseda ve Francii v letech 1954-55 

 
9 Smlouvy mezi francouzskou vládou a alžírskou Frontou národního osvobození (FNO), uzavřené 18.3.1962  ve 
francouzském městě Evianu ukončily alžírskou národní osvobozeneckou válku z let 1954–1962. Obě strany se 
dohodly na zastavení palby, propuštění zajatců a vězňů, uskutečnění referenda o nezávislosti Alžírska do šesti 
měsíců a ustavení prozatímní francouzsko-alžírské správy pro přechodné období. Francie uznala právo Alžířanů na 
sebeurčení a zavázala se poskytnout nezávislému alžírskému státu technickou, hospodářskou a kulturní pomoc. 
(www.cojeco.cz) 
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nemigrovala do Izraele ale do Francie (především do Paříže a do Provence), kde po příchodu 
automaticky obdrželi státní občanství.   
      Francie až do ropné krize v 70. letech zažívala silný hospodářský růst, který si vynucoval 
i nábor pracovních sil. Do země nadále přicházeli Evropané ze sousedních států, zejména ze 
Španělska a Portugalska, ke kterým se přidali i azylanti z „Východního bloku“. Neméně 
početně zastoupeni byli i imigranti pocházející z dekolonizovaného Magrebu a z „černé“ 
Afriky, kde v roce 1960 získalo nezávislost na Francii 14 bývalých kolonií. Podle sčítání lidu 
v roce 1975 žilo ve Francii téměř 3,58 milionu cizinců (asi 6,2 % populace) a Alžířané se stali 
druhou nejpočetnější menšinou. Po pádu Frankova režimu ve Španělsku se většina Španělů 
vrátila zpět do vlasti, a tak již v 80. letech začali přistěhovalci z Afriky a ostatních zemí (hlavně 
z Kambodži a Laosu) početně převažovat nad imigranty evropského původu.  

Obr. 2: Struktura cizinců podle národnosti v letech 1921 až 1990 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: INSEE 

     Nárůst nezaměstnanosti po ropné krizi se od roku 1974 odrazil ve vzrůstajících projevech 
xenofobie a ztěžování podmínek integrace. Byla přijata nová opatřená, která určila odlišný 
směr vývoje imigrační politiky oproti předchozím letům. Největší změnou byla maximální 
snaha o snížení počtu přistěhovalců, objevil se i návrh vyplácet imigranty za jejich návrat do 
vlasti, který se ale nikdy neuskutečnil. Ekonomická motivace imigrantů byla v době 
hospodářské recese potlačena a přijímáni byli hlavně žadatelé o azyl a ti, kteří jako důvod 
imigrace udávali slučování rodiny. S novou vládou F. Mitterranda došlo k určitému zmírnění 
represivní politiky, jejíž snahou bylo podporovat integraci a asimilaci již usazených 
přistěhovalců tím, že se zvýšil počet udělení francouzského občanství. Vzhledem k pouhým 
dílčím úspěchům této strategie zejména v oblasti začleňování do majoritní společnosti byla o tři 
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roky později legislativa opět zpřísněna, tentokrát především u imigrantů, jejichž hlavním 
důvodem příchodu do Francie bylo rodinné slučování. Poněkud nelogicky v tomto kontextu 
působí fakt, že imigranti zdržující se legálně na území Francie měli právo se zde definitivně 
usídlit, nezávisle na ekonomické situaci, což se vysvětlovalo jako boj proti nelegálnímu 
přistěhovalectví. Jak uvádí např. D. Zimová, paradoxem také zůstávalo, že „francouzská 
společnost dospěla k citlivé změně v přístupu k cizí populaci během toho, co po dlouhou dobu 
někteří politici nepřestali předstírat, že imigrace byla zastavena a problém nezaměstnanosti je 
řešen.“ (Zimová, 2006). 
     Ve sčítání uskutečněném v roce 1990 Evropané tak tvořili pouze 36 % cizinců, přičemž byl 
zaznamenán značný nárůst imigrantů z Afriky. Situace v 90. letech se na poli imigrace 
vyznačovala zejména rodinným slučováním jako hlavním důvodem vstupu do země. Šlo 
především o rodiny alžírského, marockého a tuniského původu. Tento fakt hrál velmi důležitou 
roli ve změně věkově pohlavní struktury cizinců. Dokud byly nejvýznamnější motivací 
ekonomické faktory, mezi imigranty značně převažovali mladí muži. Po oslabení těchto faktorů 
a nástupu již zmíněných, započala tzv. feminizace přistěhovalectví, tzn. že poměr pohlaví se 
začal vyrovnávat a do země nepřicházely pouze osoby v produktivním věku. 
     Další, neméně důležitá skupina cizinců, byli žadatelé o azyl, a to zejména ze států bývalých 
francouzských kolonií ve střední Africe, které se v této době potýkaly s politickou nestabilitou, 
v některých případech i s občanskou válkou. Vzhledem k vstřícné azylové politice, 
z jazykových i historických důvodů patří Francii první místo na žebříčku žádostí o azyl 
v Evropě, přičemž jejich absolutní počet se odvíjí od geopolitické situace ve světě.  

Obr. 3: Vývoj počtu imigrantů pocházejících ze zemí Magrebu, roky 1982, 1990, 1999 a 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: INSEE 

     Počet žádostí o azyl začal být na počátku 21. století natolik alarmující, že se tato 
problematika stala i nedílnou součástí politických diskuzí a veřejné debaty. Francouzský deník 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

1982 1990 1999 2002

P
oč

et
 (v

 ti
sí

cí
ch

)

Alžířané

Maročané

Tunisané



Alena Nouzová: Vývoj demografického chování imigrantů ve Francii a Německu na přelomu 20. a 21. století 
 

 28 

Le Figaro poté, co zjistil jejich nárůst  mezi lety 1999 a 2002 o 36 %, dokonce obvinil ministra 
sociálních věcí ze záměrného zatajování skutečných údajů veřejnosti (Le Figaro 14.7.2004). 
I v roce 2004 patřila Francie k nejžádanějším zemím světa, ale podle zprávy Úřadu Vysokého 
komisaře pro uprchlíky OSN, zaznamenaly státy EU rekordní pokles počtu žádostí, v některých 
případech až o 22 %. I přes toto markantní snížení žádalo Francii o politický azyl v roce 2007 
více než 26 tisíc osob, a to navzdory tomu, že jejich šance jsou velmi malé – kladně je vyřízeno 
pouze 8 % žádostí. S nástupem Nicolase Sakrozyho na prezidentský post je navíc 
pravděpodobné, že se azylová politika zpřísní a procento kladně vyřízených žádostí ještě 
poklesne. 

3.1.1 Současná přistěhovalecká politika Francie 

„Má-li dnes Francie skutečně vážný problém, a to nejen aktuální, ale zejména perspektivní, je 
to otázka budoucnosti dětí imigrantů. Zvláště těch muslimského náboženského vyznání. 
Francouzi si uvědomili, že pokud jde o příliv cizích etnik, jimž se jako bývalá koloniální 
velmoc nemohli vyhnout, existuje určitá hladina saturace, která – je-li překročena – přináší 
vážné problémy“ (Hospodářské noviny, 16.11.2007). Takto dnes hodnotí většina odborníků 
současný stav imigrace, v níž se Francie nachází. Z přistěhovalectví se stalo „politikum“ 
a v loňském volebním boji o místo prezidenta bylo jedním z nejdůležitějších témat. Vinu na 
tom mají především události, které se odehrály na podzim roku 2005 na pařížských 
předměstích, kdy se potomci imigrantů (převážně arabského původu) dostali do střetu s policií 
kvůli násilnostem v ulicích. Začaly se ozývat hlasy, že se „ukázala křehkost dnešní 
společnosti“, že „Francie doplácí na svoji otevřenost vůči imigrantům“ (Mladá Fronta Dnes, 
7.11.2005) či dokonce, že „jde o první džihád v historii sponzorovaný sociálními dávkami“ (M. 
Steyn, 2006). Tehdejší ministr vnitra, dnešní prezident, Nicolas Sarkozy se o výtržnících 
vyjádřil jako o sebrance, čímž vyvolal pobouření zejména mezi nevládními organizacemi. 
Pátrání po příčinách těchto nepokojů rozdělilo francouzskou odbornou i laickou veřejnost na 
dva tábory. Jeden viděl důvody ve špatné sociální situaci, v níž se mladí muslimové nacházejí, 
v nezaměstnanosti, kterou tzv. banlieues „trpí“ a především ve špatném přístupu státu 
k integraci a asimilaci do majoritní společnosti, což má za následek frustraci a pocit 
vykořeněnosti jak u první tak i druhé generace imigrantů. Druhá skupina lidí viděla naopak 
chybu v příliš liberálním přístupu k přistěhovalcům, ve vysokých sociálních dávkách, které 
nemotivují k hledání práce a mnohdy i v odlišném nábožensko kulturním prostředí těchto lidí, 
kteří oslabují kdysi tak silnou francouzskou kulturní identitu.  
      Vzhledem k tomu, že Francie má maximální snahu začlenit cizince do majoritní 
společnosti, snaží se jim „vštěpit“ francouzské kulturní a sociální rysy včetně tzv. laicité tzn. 
sekularizace zejména v oblasti školství. Tento přístup k imigrantům přinesl problémy např. 
v roce 2003 s tzv. šátkovou kauzou, kdy byly muslimské studentky vykázány z výuky, protože 
si odmítly sundat při vstupu do školy muslimský šátek. To vyvolalo ostré protesty ve 
francouzském Svazu islámských organizací. Přesto byl o rok později zaveden zákon, který 
zakazoval nošení zjevných náboženských symbolů ve státních školách a na úřadech. Kritici 
tohoto zákona poukazovali na nesmyslnost formulace „zjevný symbol“ a říkali, že de facto 
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žádný odklon církve od státu neexistuje, protože jsou ve školách slaveny svátky jako Vánoce či 
Velikonoce, ale již ne Chanuka nebo Ramadán a že se tedy jedná o zjevný útok na muslimské 
menšiny. Podle některých odborníků na francouzskou společnost (např. V. Nekvapil) se 
obdobné rozpory budou ve Francii objevovat čím dál častěji. Jako příklad uvádí problémy 
s výukou historie 2. světové války (období holocaustu) a Alžírské války za nezávislost 
v hodinách dějepisu či s vymezením státu Izrael v hodinách zeměpisu. Někteří geopolitici se 
dokonce obávají přenesení izraelsko palestinského konfliktu na území Francie, protože zde žije 
jak největší židovská komunita (0,5 milionů), tak v současnosti i největší muslimská komunita 
Evropě (5 milionů).10 

Obr. 4: Počet imigrantů z Třetích zemí , kteří přišli z důvodu rodinného slučování,  1995-2004 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: ANAEM 

      Nicolas Sarkozy jako zastánce pravicové politiky na základě selhání tehdejších politických 
snah o asimilaci cizinců v praxi předložil zákonodárcům v březnu 2006 návrh reformy 
imigrační politiky, který byl po bouřlivých diskuzích s opozicí v červnu 2006 přijat. Hlavním 
cílem Sarkozyho strategie je omezit tzv. „trpěné přistěhovalectví“, tedy imigraci na základě 
slučování rodin a naopak posílit VIP imigraci, tedy přistěhovalectví vysoce kvalifikovaných 
lidí. Proti tomu se ozvaly hlasy jak opozičních poslanců levice, tak i neziskových organizací 
zabývajících se problematikou migrace, které argumentovaly ohrožením základních lidských 
práv a svobod a právem na vzdělání. Naopak zastánci předkládali čísla ze statistik, z nichž je 
zřejmý pokles ekonomicky motivované migrace (z 28 % v roce 1997 na 7 % v roce 2005) 
a nárůst podílu příchodů z důvodu rodinného slučování, což je pro stát velikou zátěží, protože 

                                                
10 Údaje se značně liší dle zdrojů – Wikipedie uvádí 0,5 milionu praktikujících židů a dalších 200 000 
národnostních, Jewish virtual library počítá s 400 tisíci celkem. U muslimské populace se čísla odlišují 
ještě víc: od 4 do 6 miliónů (Z. Muller), některé prameny udávají až 8 miliónů s odkazem na ilegální 
migranty (V. Nekvapil). 
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rodinní příslušníci po zlegalizování pobytu získávají automaticky nárok na čerpání sociální 
podpory.            
      Dalším sporným bodem se stala otázka nelegální migrace. Pravice nejvíce minulé vládě 
vyčítala generální pardon v roce 1997, při němž byl legalizován pobyt 80 tisícům ilegálních 
přistěhovalců, a poukazovala  na fakt, že stále nebyl zrušen zákon, který říká, že člověk žijící 
nezákonně na území Francie 10 let má po uplynutí této doby právo na obdržení dokladů 
k legálnímu pobytu. Na jeho základě bylo každoročně zlegalizováno více než 3 tisíce 
takovýchto případů. Podle Sarkozyho to byl a priori podnět k tomu, aby i další porušili zákon, 
protože se to ve výsledku vyplatilo. Navíc ve Francii je povoleno dětem ilegálních 
přistěhovalců navštěvovat školu spolu s ostatními, což mělo podle předkládaného zákonu 
skončit. To společně s navrhovanými deportacemi osob „bez papírů“ „mobilizovalo“ nevládní 
organizace v čele s RESF a  díky protestům a peticím se jim podařilo zákon zmírnit. 
      Sarkozyho strategie se snažila o změnu v imigrační politice především v otázce integrace 
do společnosti. „Integrace již není považována za žádoucí proces, který stát podporuje, ale za 
povinnost přistěhovalce, kterou stát vynucuje“ (Baršová, Barša, 2005). Nový integrační model 
je v současnosti uplatňován na všechny cizince, kteří přijdou do země s cílem se zde usadit. 
Příchozí musí podepsat smlouvu o přijetí a integraci, kterou se zavazuje k absolvování kurzu 
francouzské historie, občanské nauky zaměřené především na „hodnoty Republiky“ a odklon 
církve od státu. Dále je imigrant upozorněn na nutnost naučit se francouzsky a podle potřeby 
eventuelně složit i jazykovou zkoušku, což usnadňuje fakt, že jazykové kurzy jsou – na rozdíl 
od sousedních států – pro přistěhovalce zdarma. Porušení této smlouvy může být důvodem 
k neprodloužení pobytu, v krajním případě i k vyhoštění ze země. „Komu se ve Francii nelíbí, 
může odejít“, citovala na toto téma média samotného Sarkozyho (Baršová, Barša , 2005). 
      Naopak snahou nového zákona bylo přilákat do země vysoce kvalifikovanou sílu, která by 
stimulovala francouzskou ekonomiku. Imigrace podmíněná ekonomickými motivy silně 
ustupuje imigraci na základě rodinného slučování (ačkoli i u těchto osob hraje vyspělé 
hospodářství Francie klíčovou roli pro trvalé usídlení) jelikož ti, co do země přicházejí 
v současnosti, nemají dostatečné vzdělání na odborné pozice. VIP přistěhovalci obdrží nyní 
zvláštní průkaz s platností na tři roky, který je možné poté prodloužit. Pro zahraniční studenty 
bylo zavedeno také mnoho výhod, především možnost po skončení studia zůstat ještě 6 měsíců, 
během nichž si mohou hledat ve Francii pracovní místo a v případě úspěchu požádat o VIP 
průkaz k pobytu. 
      To se ovšem nesetkalo s kladnou odezvou u afrických států, kteří se bojí „odlivu mozků“. 
Francie byla nucena pod jejich tlakem přijmout řadu opatření týkajících se rozvojové 
spolupráce a slíbit, že pro studenty z „třetích zemí“ bude průkaz vydán maximálně na tři roky.  
      Skeptici ovšem oponují (např. Le Monde 15.5.2006), že důvodem, proč Francie 
hospodářsky zaostává za Velkou Británií a Německem a vyznačuje se nízkým počtem 
zahraničních kvalifikovaných pracovníků, je fakt, že vláda nedostatečně propaguje výuku 
francouzštiny v zahraničí spolu s tím, že angličtina není standardním jazykem na vědeckých 
pracovištích, jak je tomu zvykem např. právě v Německu. Dalším argumentem může být i to, 
že Francie stále zcela neotevřela svůj pracovní trh pro nové členské země EU. 
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      Nová přistěhovalecká politika je uzákoněna již více než rok, ale v praxi se zavádí pozvolna, 
proto je na její analýzu úspěšnosti stále krátká doba. Nicméně kroky Nicolase Sarkozyho 
v rámci imigrační politiky naznačují, že Francie bude i v budoucích letech nadále uplatňovat 
asimilační model, a to přísněji než v předchozích obdobích. Očekávat lze pokles počtu povolení 
pobytu na základě slučování rodin jakož i udílení politických azylů. To, zda nulová tolerance 
ilegální imigrace sníží počet osob nezákonně pobývajících v zemi, ukáže až delší časový 
horizont. 

3.2 Imigrační politika Německa a její vývoj 

Německo se po celé sledované období nacházelo v otázce migrace ve zcela jiné situaci než 
sousední Francie. Zatímco Francie je tradiční imigrační země s bohatými zkušenostmi 
s přistěhovalci, v Německu bychom mohli popsat jak imigrační tak i emigrační vlny. Příčiny 
lze spatřovat především historii Německa – tedy ve skutečnosti, že Německo vyvolalo obě 
světové války, že nikdy nebylo koloniální velmocí, i to, že po 2. světové válce bylo rozděleno 
na NDR a NSR. Přesto je dnes zemí se 7 miliony imigrantů a má obdobné problémy 
s přistěhovalectvím jako Francie. 
      Je všeobecně známou skutečností, že Německo následkem 2. světové války ztratilo asi 
7,1 milionu lidí. Již před jejím vypuknutím však mnozí ze země utíkali, a to hlavně do USA 
a Velké Británie, ale i do Francie. Naopak po jejím skončení se v důsledku často i násilných 
deportací z Polska, Československa, Sovětského svazu, Jugoslávie a dalších zemí vrátilo 
zhruba 13 milionů etnických Němců (Munz, Fassmann, 2005). Tito lidé vzhledem k jiné 
věkově pohlavní  struktuře ale nemohli nahradit válečné ztráty, a tak poté, co začalo Německo 
– konkrétně NSR – zažívat v 60. letech hospodářský vzestup, chyběla nekvalifikovaná mužská 
pracovní síla. Do země jako první přišli Italové, z nichž se však většina po zlepšení 
ekonomické situace v rodné zemi vrátila zpět. Vzhledem k tomu, že Německo nemělo na rozdíl 
od Francie žádné kolonie, z kterých by mohlo „lidské zdroje“ čerpat, bylo nuceno po odchodu 
italských přistěhovalců udělat v zahraničí cílený nábor lidí. 
      První smlouva o „dodání dělníků“ byla podepsána už v roce 1961 s Tureckem, následovala 
s Marokem v roce 1963 a o dva roky později s Tuniskem. Nejprve byli tito pracovníci najímáni 
na dva roky, později na dobu neurčitou. Odhaduje se, že v tomto období jich bylo najato 740 
tisíc. Lidé, kteří do Německa přicházeli na dělnické práce, byli často negramotní muži 
z „problémových“ oblastí své původní země. Další úskalí spočívalo v neznalosti němčiny, což 
např. ve Francii − vzhledem ke stálému používání francouzštiny jako úředního jazyka 
v bývalých koloniích  −  problémem nebylo. 
      S ropnou krizí v roce 1973 došlo k nárůstu nezaměstnanosti, a proto byl oficiálně vyhlášen 
„stop stav“ náborům pracovních sil v zahraničí a Německo začalo usilovat o návrat 
přistěhovalců do svých vlastí. Imigranti se ale do zemí původu vrátit nehodlali a dál setrvávali. 
V této době navíc začíná i imigrace, jejíž hlavním motivem bylo rodinné slučování, a tak do 
Německa přicházeli další lidé především turecké národnosti se snahou usadit se zde natrvalo. 
Německá vláda si však žádné problémy s imigrací nepřipouštěla a dál cizince prezentovala jako 



Alena Nouzová: Vývoj demografického chování imigrantů ve Francii a Německu na přelomu 20. a 21. století 
 

 32 

dočasnou pracovní výpomoc ze zahraničí. Proto se nijak nesnažila tyto osoby integrovat do 
majoritní společnosti. 
      Zatímco Francie provádí naturalizaci na základě principu ius soli, což znamená, že 
občanství je uděleno každému, kdo se v zemi narodí, Německo je zastáncem opačného principu 
ius sanguinis, tedy že občanství je závislé na původu předků. Pro Německo nebylo ve státním 
zájmu udělovat imigrantům občanství, a tak ani jejich děti, narozené již v Německu, se 
nemohly stát snadno německými občany. Přistěhovalci etnických minorit tak byli  „odsouzeni“ 
být cizinci ve vlastním státě. Podle zákonů získání občanství pro trvale usazené imigranty sice 
možné bylo, ale vzhledem k složitým procedurálním podmínkám bylo téměř nedosažitelné. 

3.2.1 Současná imigrační politika Německa 

I když Německo žádné násilné protesty imigrantů v ulicích zatím řešit nemuselo, má 
v konečném důsledku možná větší problém s přistěhovalci než Francie. Na území státu jich 
totiž dnes žije 7,3 milionu (podle některých odhadů až 10 milionů). Z nich však 0,5 milionu 
Turků již cizinci de facto ani nejsou, protože se narodili v Německu, u některých z nich i jejich 
rodiče; zemi, jejíž občanství mají, nikdy nenavštívili, a přesto až do roku 1999 nemohli získat 
automaticky německé občanství11. V roce 1999 byl však na nátlak veřejnosti přijat nový zákon 
o občanství, který je v určitých ohledech více inklusivní než francouzská legislativa. Například 
dítě, které se narodí přistěhovalcům legálně pobývajícím v zemi alespoň 8 let, se automaticky 
po narození stává německým občanem, zatímco ve Francii by muselo na nabídku 
francouzského občanství čekat až do své plnoletosti (www.migraceonline.cz). Německo totiž 
preferovalo diskriminační model imigrační politiky, což znamená, že přistěhovalci neměli 
právo podílet se na politickém životě – volit ani být voleni, byli socioekonomicky 
znevýhodněni apod. Vláda se problémem vzrůstající turecké menšiny však nezabývala, protože 
i na konci 90. let bylo oficiálně prohlašováno, že Německo není imigrační země a že 
„gastarbeitři“ jsou ve státě jen dočasně. Neexistoval žádný rezort, který by se problematikou 
imigrantů zabýval, v praxi se problémy spojené s přistěhovalectvím řešily na jednom 
z 5 ministerstev, přičemž jejich pravomoce nebyly vymezeny ani v rámci cizineckého práva. 
Otázka imigrace byla záměrně opomíjena, což situaci jen zhoršovalo. 
     V současnosti můžeme bez nadsázky říci, že v Německu existují dvě paralelní společnosti – 
 – majoritní německá a minoritní přistěhovalců, přičemž problém se týká především turecké 
menšiny. Ta se vyznačuje vysokým stupněm izolovanosti bez motivace pro asimilaci. Někteří 
turečtí přistěhovalci žijící ve velkých komunitách etnických čtvrtí německých velkoměst 
(Frankfurt, Berlín apod.) nemají příliš snahu se začleňovat do společnosti, ačkoli zde pobývají 
již několik let. Situaci vystihuje citát z Lidových novin: „Problém je, že jsme tady v jednu 
chvíli přivítali příliš mnoho imigrantů…a že tady žijí stejně, jako žili ve své vlasti. Nemají 
práci a ani si ji nehledají“ (Lidové noviny, 3.8.2007). Německý imigrační systém nevyžaduje – 
oproti francouzskému, který se snaží o maximální integraci přistěhovalců do společnosti, aby 

                                                
11 V Německu dnes žije 2,4 milionu Turků, z nich ale pouze 700 tisíc obdrželo německé občanství. 
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děti cizinců chodily do německých škol, mohly tak navštěvovat vzdělávací instituce, kde výuka 
probíhala v turečtině, eventuelně jiném jazyce.   
      Německo v porovnání s Francií je jako stát dle ústavy nábožensky neutrální. Přesto se 
nesnaží prosazovat princip laicité, který je striktně Francií dodržován. V tomto kontextu zní až 
paradoxně, že žáci mají povinnou křesťanskou náboženskou výuku. Konfliktům ohledně formy 
vzdělání a výchovy ve školách se tak Německo rovněž nevyhnulo. I zde proběhla diskuze 
týkající se nošení šátku u muslimských dívek, ale nejvyšší soud, k němuž se tento problém 
dostal, rozhodl, že je to věcí  federálních zemí. Všechny spolkové země povolily nošení šátků 
studentkám, ale pouze tři ze šestnácti i učitelkám. Nejpřísnější stanovisko zaujalo Hesensko, 
kde je zakázáno nošení náboženských symbolů ve všech státních funkcích. Protože školství 
v Německu není sekularizované, bylo nutno též vyřešit, zda žáci muslimského vyznání musí 
navštěvovat lekce náboženství. Nakonec bylo rozhodnuto, že studenti jiné než křesťanské víry 
budou z výuky osvobozeni. V poslední době si tak německá společnost začíná čím dál častěji 
uvědomovat problémy s (ne)integrací minorit a problémy s tím spojené a po dlouhém období 
jejich přehlížení je nucena je řešit, často i v rovině náboženské tolerance. Jak píše německý 
týdeník Die Zeit: „Spor o postavení islámu v Německu se vyostřil. A to je dobrá zpráva. …to, 
co bylo v zemi dosud považováno za toleranci, byla ve skutečnosti jen lhostejnost“ (Die Zeit, 
14.7.2007). A dále konstatuje, že obě strany se teprve učí vzájemnému dialogu. Již ve starším 
čísle ale kriticky hodnotí, že „Německo nedokázalo tureckou imigraci dobře integrovat a její 
pokračování v dosavadní podobě a rozsahu není perspektivní ani financovatelné. Především 
proto, že mezi původními gastarbeitry, ale i v generaci jejich dětí vychovaných v nové vlasti 
panuje dvakrát vyšší nezaměstnanost než ve zbytku společnosti. Dosavadní politika vůči 
přistěhovalcům byla podle týdeníku v mnohém neúčinná a chybná“ (Die Zeit, cit. dle Literární 
noviny, 3/2005). 
     Vážnost situace začala v roce 2004 řešit i spolková vláda a v parlamentu byl schválen nový 
zákon o přistěhovalectví s platností od ledna 2005. Ten je výsledkem dlouhých jednání mezi 
vládou a opozicí a řeší čtyři základní okruhy otázek, které mají přispět k integraci nových i již 
usazených imigrantů do společnosti.  
      První okruh se týká uprchlíků, tedy migrace z humanitárních důvodů. Poté, co Německo 
zažilo velký nápor počtu žadatelů o azyl během války v bývalé Jugoslávii a i dnes mu patří 
druhé místo v Evropě (podle některých zdrojů dokonce první), bylo zřejmé, že si i tato oblast 
vynutí novelu legislativy. Největší změnou v zákonu bylo uznání statutu uprchlíka nejen 
z důvodu politického pronásledování, čímž se Německo přiblížilo k požadavkům azylové 
politiky EU. Další bod, který byl odsouhlasen, je nárok na trvalý pobyt, pokud se ani po 
18 měsících situace v zemi uprchlíka nezlepší a i nadále tam přetrvává porušování Listiny 
základních lidských práv a svobod. 
      Druhý okruh se zabývá kriminalitou přistěhovalců a nově i jejich vyhoštěním ze země, 
které může vydat zemský nebo spolkový úřad a to v případě, že osoba představuje tzv. reálnou 
pravděpodobnost ohrožení. Tato část zákona12 je bezprostředně namířena proti osobám 

                                                
12 Konkrétně se jedná o § 58a/2005. 
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podporujícím terorismus a proti tzv. Hassprediger, tedy extremistickým duchovním hlásajícím 
náboženskou nesnášenlivost. 
      Třetí oblast je zaměřena na integraci imigrantů. Ačkoli Německo neopouští svůj 
diskriminační model imigrační politiky, je tento nový zákon poměrně velkou změnou 
v pohledu na problematiku přistěhovalectví. Německá vláda si poprvé připustila, že má vážný 
problém s tureckou menšinou stojící stranou majoritní části obyvatelstva. Proto se nyní snaží 
o maximální začlenění imigrantů. Měl by tomu napomoci i nově vytvořený Spolkový úřad pro 
migraci a uprchlíky, jehož úkolem jsou integrační kurzy pro cizince. Obdobně jako Francie 
i Německo zavádí tímto zákonem povinné absolvování jazykových a  „občansko vzdělávacích“ 
kurzů. Neúčast na nich může být důvodem k neprodloužení pobytu. Jedním z bodů tohoto 
zákona je v rámci integrace a asimilace i rozhodnutí, že „děti narozené cizincům na území 
Německa získají automaticky německé státní občanství, pokud alespoň jeden rodič pobývá na 
území státu legálně minimálně 8 let“ (Stojarová, 2004). 

Obr. 5: Počty imigrantů jednotlivých národností podle místa narození, Německo, 2006 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Zdroj: Statistisches Bundesamt Deutschland 

     Čtvrtá oblast se týká pracovní imigrace, kde největší změnou je propojení pracovního 
povolení s povolením k pobytu. Cizinecká policie dostala oprávnění rozhodovat o obou 
otázkách zároveň. Klíčovou roli při udělování hraje nejen kvalifikace žadatele, ale i země 
původu, což bylo mnohými nevládními organizacemi kritizováno. Německo si od tohoto 
rozhodnutí, stejně jako Francie, slibuje příchod vysoce kvalifikovaných pracovníků, kterých je 
v zemi stále nedostatek. Pokud bude Německo chtít hospodářsky konkurovat USA, bude 
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nezbytné přijmout pracovní sílu nejen z okolních zemí v rámci Evropské unie, ale 
i z rozvojových zemí. Těmto cizincům však budou muset být vytvořeny lepší podmínky pro 
integraci než tomu bylo v 60. a 70. letech, jinak se budou problémy, s kterými se v oblasti 
přistěhovalectví  potýká Německo nyní, za několik let opakovat. 
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Kapitola 4 

Migrace a populační vývoj sledovaných zemí 

4.1 Nástin současného populačního vývoje Francie 

Ačkoli bychom u Francie jako hospodářsky velmi vyspělé země očekávali obdobný populační 
vývoj a demografické ukazatele, jaké jsou typické pro současnou západní Evropu, vykazuje 
tento stát v porovnání se svými sousedy poněkud odlišné trendy. Jedná se zejména o vývoj 
intenzity plodnosti, úrovně přirozeného přírůstku a v důsledku toho i poněkud mírnější postup 
demografického stárnutí. Počet obyvatel Francie od ukončení 2. světové války rostl 
a v současnosti zde žije téměř 64 miliónů obyvatel. Příčinou růstu počtu obyvatel je nejen 
kladné migrační saldo, které si Francie udržuje od počátku 20. století, ale především přirozený 
přírůstek, který vykazuje od roku 1945 až do současnosti. 
       V roce 2007 přibylo přirozenou měnou 280 tisíc osob, což činí 3,5 ‰ z celkové populace 
a Francie se touto hodnotou zařadila mezi 27 státy Evropské unie na čtvrté místo. Podílí se na 
tom především na evropské poměry vysoká intenzita porodnosti, která je způsobena dvěma 
faktory. Jednak relativně silnými ročníky v produktivním věku a zejména tradiční pronatalitní 
politikou Francie. Dalším faktorem příznivě ovlivňujícím úroveň plodnosti je i dlouhodobě 
poměrně stabilní hospodářská situace, která přispívá i k sociální stabilitě a tím i příznivému 
populačnímu klimatu. 

Tab.1: Vývoj přirozeného přírůstku a migračního salda, Francie, 1996-2006, v tisících   
Ukazatel 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Přirozený 
přírůstek 220,0 218,7 237,1 237,1 243,9 239,8 226,3 217,4 258,3 247,0 276,6 

Migrační 
saldo  38,0  43,0  50,0  61,0  71,0  87,0  97,0 102,0 105,0  92,0  90,0 

Přírůstky 
celkem 258,0 261,7 275,1 298,1 314,9 326,8 323,3 319,4 363,3 339,0 366,6 

Zdroj: INED 

Tab.2: Vývoj počtu narozených a zemřelých, Francie, 1999-2006   
Ukazatel 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Narození  774 791 774 782 770 945 761 464 767 434 767 816 774 600 796 896 
Zemřelí 537 661 530 864 531 073 535 144 549 987 509 429 527 533 520 300 

Zdroj: INED 

     Úhrnná plodnost vykazovala na evropská měřítka poměrně vysoké hodnoty a navíc, 
s výjimkou let 2001 a 2002, od poloviny 90. let stoupá. Někteří francouzští demografové 



Alena Nouzová: Vývoj demografického chování imigrantů ve Francii a Německu na přelomu 20. a 21. století 
 

 37 

v tomto kontextu mluví o současném baby-boomu (např. Pison, 2008). Přesto však ani 
ve Francii nedosahuje úrovně 2,1 dítěte na jednu ženu, což je hranice pro početní obnovu 
populace přirozenou měnou. Co se týče úrovně konečné plodnosti, i zde se Francie nachází 
na předních místech Evropy. Např. pro generaci žen narozených v roce 1964 činí tento ukazatel 
2,04 dítěte na jednu ženu, přičemž vyšší hodnotu z evropských zemí vykazuje pouze Irsko 
(2,33 dítěte na jednu ženu). 

Tab. 3: Vývoj hodnot vybraných ukazatelů, Francie, 1996-2006 

Ukazatel 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Úhrnná plodnost 1,73 1,73 1,76 1,79 1,87 1,88 1,86 1,87 1,90 1,92 1,98 
Průměrný věk 
matky při porodu 29,0 29,1 29,3 29,3 29,3 29,3 29,4 29,5 29,5 29,7 29,7 

Průměrný  věk  38,2 38,4 38,6 38,7 38,9 39,0 39,2 39,3 39,5 39,6 39,8 

Mediánový věk 36,7 36,8 37,0 37,2 37,5 37,9 38,30 38,6 38,8 39,0 39,1 
Pozn.: Hodnota průměrného věku matky při porodu počítána za všechny porody  
Zdroj: INED 

     I přes poměrně vysokou intenzitu plodnosti, tak jako celá Evropa, Francie zažívá stárnutí 
populace. Přispívá k němu klesající úroveň úmrtnosti a tedy i prodlužující se naděje dožití, 
především díky zkvalitňování zdravotní péče a zdravějšímu životnímu stylu. To dokládají 
i hodnoty v následující tabulce. Naděje dožití při narození pro ženy ve Francii patří k nejvyšším 
v Evropě a také pro muže dosahuje ukazatel vysokých hodnot. Během let 1999 až 2006 se 
naděje dožití u mužů zvýšila o 2,15 roku a u žen o 1,28 roku. Ačkoli je u žen hodnota ukazatele 
stále vyšší, muži zaznamenali větší přírůstky. Rychleji rostla naděje dožití i u starších mužů než 
žen, např. u mužů ve věku 50 let o 1,8, u žen o 1,4 roku. 

Tab. 4: Vývoj hodnot ukazatelů úmrtnosti, Francie,1999-200613 
Ukazatel   1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Naděje dožití při narození 74,94 75,25 74,42 75,70 75,80 76,68 76,70 77,09 
Naděje dožití ve věku 50 28,20 28,60 28,70 28,80 28,80 29,60 29,50 30,00 
Naděje dožití ve věku 65 16,60 16,80 17,00 17,00 17,00 17,70 17,70 18,20 
Naděje dožití ve věku 75 

Muži 

10,11 10,26 10,38 10,47 10,38 10,89 10,90 11,40 
Naděje dožití při narození 82,77 82,77 82,87 82,99 82,88 83,79 83,70 84,05 
Naděje dožití ve věku 50 34,50 34,80 34,80 34,70 34,40 35,40 35,30 35,90 
Naděje dožití ve věku 65 21,20 21,40 21,50 21,30 21,00 22,10 22,00 22,60 
Naděje dožití ve věku 75 

Ženy 

12,91 13,13 13,26 13,26 13,09 13,90 13,80 14,40 

Hrubá míra úmrtnosti nestand. 9,17 9,01 8,97 8,97 9,18 8,40 − − 
Hrubá míra úmrtnosti  standard. 6,30 6,14 6,08 6,05 6,14 5,61 − − 

Pozn.: Hodnoty hrubé míry úmrtnosti za roky 2005 a 2006 nejsou k dispozici; použit evropský standart 
Zdroj: EUROSTAT, WHO 

 

                                                
13 Hodnoty se mohou dle jednotlivých zdrojů mírně lišit (např. EUROSTAT, CIA, INED apod.) 
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Obr. 6: Věková struktura Francie v porovnání s členskými státy bývalé Evropské unie (bez Francie), 
v %, 2005 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: EUROSTAT, vlastní výpočty 

     Při porovnání věkové pyramidy Francie a 14 členských států bývalé Evropské unie (bez 
Francie) je patrné, že francouzská populace má mladší věkové složení, věková pyramida 
Francie odpovídá stále stacionární populaci, neboť oproti těmto členským zemím má relativně 
větší zastoupení dětské složky a menší zastoupení postproduktivní složky. Proto podílem osob 
starších 65 let Francie zaujímá mezi 15 členskými státy bývalé Evropské unie až 8. místo. Ale 
vlivem  relativně většího počtu dětí má méně příznivé hodnoty indexu ekonomického zatížení 
než většina evropských zemí. Hodnoty tohoto indexu se budou v nejbližších letech ještě 
zvyšovat, tentokrát však kvůli postproduktivní složce obyvatel, neboť již nyní má Francie osob 
v důchodovém věku více než dětí do 15 let a nezmění-li se hranice důchodového věku, vlivem 
vstupu populačně silných ročníků do poproduktivního věku v příštích 3-5 letech podíl rentiérů  
v populaci vzroste. Francie tak bude muset řešit obdobné problémy se stárnutím obyvatelstva 
jako ostatní evropské státy. 

4.2 Nástin současného populačního vývoje Německa  

Při porovnání populačního vývoje Německa a Francie v posledním desetiletí je zřejmé, že se 
demografická situace v těchto zemích velmi liší. Zatímco Francie vykazovala od 2. světové 
války přirozené přírůstky obyvatelstva, zaznamenávalo Německo od počátku 70. let úbytky 
počtu obyvatel přirozenou měnou. Tato země by se dala s trochou nadsázky označit za 
průkopníka demografických trendů v Evropě, neboť Německo jako první zaznamenalo 
přirozené úbytky, jako první vykázalo v roce 1985 hodnotu úhrnné plodnosti pod 1,3 dítěte na 
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1 ženu a v současnosti má nejvyšší průměrný věk obyvatelstva nejen v Evropě, ale dokonce na 
světě.  
      Díky vysokým počtům imigrantů, kteří do Německa přicházeli, byly přirozené úbytky po 
celou dobu kompenzovány a Německo bylo celkově populačně ziskové. To se však změnilo 
po roce 2003, kdy počet nových imigrantů již nedokázal zastavit úbytek obyvatelstva 
a Německo zažívá celkovou depopulaci, která je v současnosti již poměrně znatelná. Počet 
narozených dětí se stále snižuje a vlivem legislativních změn represivního charakteru a celkové 
hospodářské situace ve světě počty přistěhovalců nedosahují zdaleka hodnot z přelomu 
tisíciletí. Kromě nižších počtů přistěhovalých má Německo i relativně vyšší podíl 
vystěhovalých osob, neboť z Německa se část bývalých imigrantů vrátila zpět do vlasti. 

Tab. 5: Vývoj přirozeného přírůstku a migračního salda, Německo, 1996-2006, v tisících   
Ukazatel 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Přirozený 
přírůstek -86,8 -48,2 -67,3 -75,6 -71,8 -94,1 -122,4 -147,2 -112,6 -144,4 -148,9 
Migrační 
saldo 282,2 93,6 47,1 202,0 167,1 272,7 219,3 142,6 82,5 78,9 22,8 
Přírůstek 
celkem 195,4 45,4 -20,2 126,4 95,3 178,6 96,9 -4,6 -30,1 -65,5 -126,1 

Zdroj: Statistisches Bundesamt Deutschland 

Tab. 6: Vývoj počtu narozených a zemřelých, Německo, 1999-2006   
Ukazatel 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Narození  770 744 766 999 734 475 719 250 706 721 705 622 685 795 672 724 
Zemřelí 846 330 838 797 828 541 841 686 853 946 818 271 830 227 821 627 

Zdroj: Statistisches Bundesamt Deutschland 

      Ačkoli úhrnná plodnost v Německu není nejnižší v Evropě, vykazuje od počátku 90. let 
velmi nízké hodnoty. V roce 1991 dokonce úroveň úhrnné plodnosti klesla v některých 
spolkových zemích bývalého NDR na hodnotu 0,98 dítěte na jednu ženu, pro federaci byla 
nejnižší hodnota dosažena v roce 1994, a to 1,24 dítěte na jednu ženu. Od té doby sice úhrnná 
plodnost mírně vzrostla, ale přesto zdaleka nedosahuje úrovně 2,1, která je nutná pro početní 
obnovu populace přirozenou měnou. V praxi to tedy znamená, že populace bude postupně 
vymírat a tento trend nemůže zastavit ani plodnost imigrantek.  

Tab. 7: Vývoj hodnot vybraných ukazatelů, Německo, 1996-2006  
Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Úhrnná plodnost 1,31 1,37 1,36 1,36 1,38 1,34 1,34 1,34 1,36 1,34 1,32 
Průměrný věk 
matky při porodu 28,36 28,51 28,57 28,65 28,74 28,81 28,97 29,13 29,31 29,45 29,56 
Průměrný věk 40,0 40,1 40,3 40,8 40,9 41,2 41,5 41,8 42,2 42,5 42,7 
Mediánový věk 39,5 39,8 39,9 40,3 40,8 40,9 41,1 41,3 41,7 42,2 42,6 

Pozn.: Hodnota průměrného věku matky při porodu počítána za všechny porody  
Zdroj: Statistisches Bundesamt Deutschland 

     Také vzrůstající hodnoty mediánového a průměrného věku dokládají stárnutí německého 
obyvatelstva. Hodnotou průměrného věku 42,6 drží Německo dokonce světové prvenství. 
Avšak co se týče hodnot naděje dožití, nevykazuje Německo v Evropě nejvyšší hodnoty. Při 



Alena Nouzová: Vývoj demografického chování imigrantů ve Francii a Německu na přelomu 20. a 21. století 
 

 40 

porovnání se sousední Francií vidíme, že v případě mužů jsou hodnoty ukazatele srovnatelné, 
avšak hodnoty naděje dožití při narození žen v Německu jsou o 1,65 roku nižší. Přesto, stejně 
jako Francie, zaznamenalo Německo v letech 1999 až 2006 také nárůst hodnot tohoto 
ukazatele, a to nejen při narození. 
     Významné rozdíly v hodnotách mezi nestandardizovanou a standardizovanou hrubou mírou 
úmrtnosti dokládají  vliv věkové struktury obyvatelstva na tento ukazatel. Mírný pokles během 
sledovaného období je především důsledkem zlepšující se zdravotní péče, neboť počty 
zemřelých mezi lety 1999–2004 spíše stagnovaly, tak jako v případě Francie. Přesto hrubá míra 
úmrtnosti, a to standardizovaná i nestandardizovaná, je v Německu vyšší. Hodnoty naděje 
dožití v obou zemích  mají zvyšující se tendenci. Zatímco naděje dožití při narození mužů je ve 
Francii i Německu téměř shodná, naděje dožití žen je ve všech věkových kategoriích po celé 
sledované období (tedy mezi roky 1999-2006) až o dva roky vyšší ve Francii než v Německu; 
například ve věku 75 let v roce 2006 ve Francii dosahovala hodnoty 14,4 roku, ale v Německu 
pouze 12,5 roku. 

Tab. 8: Vývoj hodnot  ukazatelů úmrtnosti, Německo,1999-200614 
Ukazatel   1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Naděje dožití při narození 74,80 75,10 75,60 75,70 75,80 76,50 76,70 77,20 
Naděje dožití ve věku 50 27,50 27,80 28,10 28,20 28,20 28,80 29,00 29,30 
Naděje dožití ve věku 65 15,60 15,80 16,10 16,20 16,20 16,70 16,90 17,20 
Naděje dožití ve věku 75 

Muži 

9,50 9,70 9,90 9,80 9,80 10,20 10,30 10,60 
Naděje dožití při narození 81,00 81,20 81,40 81,30 81,30 81,90 82,00 82,40 
Naděje dožití ve věku 50 32,60 32,80 33,00 32,90 32,80 33,30 33,40 33,80 
Naděje dožití ve věku 65 19,40 19,60 19,80 19,60 19,50 20,10 20,10 20,50 
Naděje dožití ve věku 75 

Ženy 

11,80 12,00 12,00 11,90 11,70 12,20 12,20 12,50 
Hrubá míra úmrtnosti nestand. 10,31 10,21 10,06 10,20 10,35 9,92 - - 
Hrubá míra úmrtnosti  standard. 6,93 6,76 6,58 6,61 6,65 6,28 - - 

Pozn.: Hodnoty hrubé míry úmrtnosti za roky 2005 a 2006 nejsou k dispozici; použit evropský standart 
Zdroj: EUROSTAT, WHO 

     Při porovnání věkové pyramidy Německa se čtrnácti zbývajícími státy původní Evropské 
unie je vidět, že se země nachází v režimu zúžené reprodukce a vykazuje tak deficit dětské 
složky v populaci. Z věkové struktury je také velmi dobře patrné, že Německo se v trendu 
zúžené reprodukce nachází již téměř 35 let (zdrojová data v grafu jsou z roku 2005) a ani 
příznivější věkové složení imigrantů není schopno tomuto trendu zabránit. Od 70. let nejsou 
ve věkové struktuře žádné hluboké zářezy ani jiné odchylky, které by mohly v budoucnu 
znamenat závažný problém v sociálním systému, oproti tomu početná generace osob 
narozených v letech 1934 až 1944 způsobuje výraznou nepravidelnost, která se projeví ve 
zvýšených nárocích na zdravotní péči i v sociální sféře. 

 

 

                                                
14 Hodnoty se mohou dle jednotlivých zdrojů mírně lišit (např. EUROSTAT, CIA, INED apod.) 
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Obr. 7: Věková struktura Německa v porovnání s členskými státy bývalé Evropské unie (bez 
Německa), v %, 2005  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: EUROSTAT, vlastní výpočty 

 
4.3 Problematika statistiky migrace a definic vymezení imigranta 

Ačkoli již roku 1922 byl na konferenci Mezinárodní organizace práce přijat první soubor 
doporučení o opatřeních nutných pro srovnatelnost údajů o mezinárodní migraci, ani na 
počátku 21. století nemůžeme říci, že by byla problematika srovnatelnosti migrační statistiky 
vyřešena. Naopak i dnes je neporovnatelnost dat mezi zeměmi jednou z největších překážek při 
výzkumu migrace.  
      Již samotná definice migranta vzhledem k délce pobytu je jednotlivými zeměmi vymezena 
rozdílně, a to i přesto, že OSN se snažila prosadit jednotné časové vymezení jednoho roku 
pobytu v cizí zemi. A tak ani v rámci Evropské unie není toto doporučení dodržováno všemi 
zeměmi – např. Nizozemsko považuje za imigranta osobu zdržující se na jeho území již po šesti 
měsících, ve Španělsku dokonce po třech. V rozvojových zemích je situace ještě 
nepřehlednější,  často zcela chybí i základní data o imigrantech, publikovaná čísla jsou většinou 
pouze odhady mezinárodních institucí. Přitom sběrem dat se zabývá hned několik institucí 
(např. EUROSTAT, OECD, UNHCR apod.). Avšak ani ony neposkytují ucelená data 
srovnatelná navzájem. Navíc fakt, že v každé zemi se migrací zabývá jiné ministerstvo, 
nepřispívá k harmonizaci údajů. 
      Dalším nedostatkem, jenž můžeme pozorovat v oblasti mezinárodní statistiky migrace, je 
nekomplexnost dat a jejich nedostatečné propojení mezi státy. Zcela jiná čísla uvádí např. 
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Maroko v počtu emigrantů ve Francii než Francie zde žijících Maročanů. Vyvstává zde tedy 
otázka serióznosti poskytnutých informací. Některé státy navíc imigranty se statutem uprchlíka 
a žadatele o azyl uvádějí vně oficiálních statistik a zařazují je do zvláštní kategorie. K tomu je 
nutné započítat i chybějící data o ilegálních migrantech, kterých je jen v Evropské unii 
odhadem 4,5 až 8 milionů. 
      Největší problémy z hlediska statistiky přináší udělování občanství, neboť člověk, který se 
stane občanem daného státu, přestává být často započítáván do kategorie cizinec (imigrant). 
Pokud je tedy stát liberální při naturalizaci, bude vykazovat méně imigrantů pobývajících 
na svém území než stát, jehož imigrační politika je spíše diskriminační a který nemá zájem 
rozšiřovat počet občanů. To se promítá i do demografických a socioekonomických analýz, 
které tím mohou být ve větší či menší míře ovlivněny. 
      Na poli mezinárodní spolupráce zejména mezi členskými státy Evropské unie se situace 
pomalu zlepšuje především díky snaze o sjednocení způsobu sběru dat a jejich následnou 
analýzu. Jedním z posledních doporučení, které bylo v rámci EU přijato, je Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní 
ochrany (Komise evropských společenství, 2005). Zde se mimo jiné v důvodové zprávě uvádí, 
že: „…se v členských státech velmi liší způsob vypracovávání statistik o migraci a také 
definice osob považovaných pro statistiku za migranty. Situace týkající se potřeb různých typů 
statistik v oblasti migrace a dostupnosti různých zdrojů údajů není statická“ (Komise 
evropských společenství, 2005). Zpráva dále upozorňuje na potřebu sjednocení všech definic 
v oblasti migrace a na eliminaci dopadů z toho vyplývajících a zdůrazňuje potřebu lepších – ve 
smyslu detailnějších – demografických dat o přistěhovalcích. Je však nezbytné si uvědomit, že 
je to poměrně dlouhodobá záležitost, protože se často týká i změny legislativních předpisů 
jednotlivých států a větší kooperace mezi národními statistickými úřady a Eurostatem. Na 
světové úrovni se jedná i přes snahu OSN o proces ještě složitější a s delším časovým 
horizontem. 
       V souhrnu bychom tedy mohli konstatovat, že statistika mezinárodní migrace je nekvalitní 
a nedostatečná a data tudíž vždy neodrážejí skutečnou situaci. Na druhou stranu nemáme jiné 
informace o procesu migrace, a tak je nutné pracovat s takovými daty, která jsou k dispozici, 
a snažit se odhalit souvislosti mezi poskytnutými údaji a eventuelní chybovostí. Hlubší znalosti 
studovaného jevu by nám pak měly pomoci při interpretaci příčin a důsledků statistických chyb 
a při výběru matematických modelů při eventuelních dopočtech. 

4.4 Statistika imigrantů ve Francii 

Z důvodů nastíněných v předchozí kapitole, ani ve Francii statistika migrace nemůže 
postihnout všechny migrující osoby. Pro tuto práci je však důležitější soustředit se na jedince 
přicházející do země než na ty, kteří ji opouštějí. Podle francouzských kritérií je cizinec každý, 
kdo se zdržuje na území Francie a nemá francouzskou národnost. O ni však může požádat a stát 
se za určitých podmínek francouzským občanem. Zvláštní privilegium v tomto mají děti 
narozené ve Francii rodičům, kteří nemají francouzské občanství. Obecně je i takovéto dítě 
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cizincem, ale vzhledem k uplatňovanému principu ius soli, má dítě v případě, že jeho oba 
rodiče bydlí ve Francii, právo automaticky získat francouzskou národnost. Této výsady se 
rodiče dítěte mohou vzdát čestným prohlášením, ale v praxi tomu tak bývá velmi zřídka, 
naopak, této francouzské výsady je spíše zneužíváno, neboť dítě tímto může sloužit jako důvod 
k získání trvalého pobytu.   
     Oproti tomu imigrant je posuzován podle dvou kritérií, a to jak podle národnosti, tak i podle 
místa narození. Podle definice, která byla přijata v roce 1991, je imigrant ten, kdo má trvalý 
pobyt ve Francii, ale narodil se v zahraničí rodičům, z nichž ani jeden nebyl občanem Francie. 
Statut imigranta je tedy tvořen dvěma komponentami, z nichž jedna (občanství) se může 
změnit, a druhá, místo narození, je neměnná.  
     V důsledku tohoto vymezení tedy cizinec nemusí být imigrant a především imigrant nemusí 
být cizincem, jako tomu bývá ve většině evropských zemí, ačkoli i ve Francii tomu tak ve 
značné míře je.  
     Francie je proto jedna z mála zemí, která má údaje o přistěhovalých i poté, co obdrželi státní 
občanství. Máme tedy k dispozici informace jak o počtu těch, kteří jsou pouze cizinci, tak 
i těch, kteří jsou pouze imigranti, v kombinaci s údaji zahrnujícími oba statuty. Podle 
posledního censu bylo ve Francii evidováno 3,26 miliónu cizinců a 4,31 miliónu imigrantů. 
Skutečnost, že ve Francii žilo více imigrantů než cizinců, poukazuje na dosud poměrně 
liberální přístup k získání francouzského občanství. Těch, kteří byli cizincem i imigrantem 
zároveň, bylo sečteno přes 2,75 miliónu. Imigranti tak tvořili v roce 1999 7,4 % populace 
a přibližně třetina z nich měla francouzské státní občanství. 

Obr. 8: Rozlišení cizinců a imigrantů ve Francii, počty v roce 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozn.: Do kategorie osob narozených v zahraničí nespadají ti, kteří se narodili rodičům s francouzskou národností 
Zdroj: INED 

      Největším problémem francouzské statistiky v posledních letech byla dvojí změna 
v legislativě mezi lety 1990 a 1999 týkající se dětí narozených ve Francii rodičům cizincům. 
V důsledku toho bylo 410 tisíc nezletilých zařazeno ve sčítání v roce 1999 chybně a počet 
cizinců byl touto chybou zvýšen z 3,26 milionu na 3,67 milionu, což je v relativním počtu 
6,3 % místo 5,6 % z celkové populace (INSEE). 
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Tab. 9: Obyvatelé podle národnosti a místa narození, Francie, 1999, v tisících  
Místo narození 

Národnost ve Francii v zahraničí Celkem 

Celkem 52 650 5 870 58 520 
Z toho: rodilí Francouzi 51 340 1560 52 900 
              získané občanství      800 1 560   2 360 
              cizinci     510 2 750   3 260 
Imigranti   4 310   

Zdroj: INSEE 

      V roce 2003 bylo uděleno téměř 145 tisíc francouzských občanství. Více než polovina 
z tohoto počtu byla uskutečněna přes tzv. prohlášení (fr. decret), zejména naturalizací. Poměrně 
značnou část (30 %) tvořili nezletilí, kteří obdrželi občanství díky naturalizaci svých rodičů. 
Sňatkem s rodilým Francouzem (Francouzkou) získalo francouzské občanství 23 % osob. To je 
oproti roku 1995 nárůst přibližně o 50 %, což se samozřejmě neobešlo bez následných dílčích 
represivních úprav v legislativě.15 Přesto převažují ti, kteří jsou evidováni jako cizinci, a to 
64 % oproti 36 % imigrantů, kteří se stali francouzskými občany. Po celé sledované období 
bylo občanství udělováno častěji ženám než mužům, v roce 1999 podle údajů ze sčítání činil 
rozdíl 7 procentních bodů, přičemž platí, že s rostoucím věkem se rozdíl  zvětšoval (INSEE). 
      Diference však nejsou pouze podle pohlaví, ale i podle země původu imigranta. Největší 
šanci získat občanství mají již dlouhodobě osoby přicházející z jihovýchodní Asie, ze 
Španělska a Itálie. Naproti tomu u imigrantů tureckého původu je pravděpodobnost 
naturalizace poměrně malá, ačkoli během devadesátých let stoupla. Nejvyšší nárůst mezi lety 
1990 a 1999 byl však zaznamenán u Alžířanů a Maročanů, jejichž šance se téměř 
zdvojnásobily. Důležité je si však uvědomit, že se změnily nejen procentuelní 
pravděpodobnosti získání občanství, ale také počty imigrantů podle zdrojových zemí.  

4.5 Statistika imigrantů v Německu 

V Německu používají pro osobu, která nemá německou národnost výraz „Ausländer“, což 
doslovně znamená „člověk vně zemi“, tedy toho, kdo se narodil mimo Německo. Tento pojem 
tak v sobě zahrnuje všechny imigranty a cizince dlouhodobě žijící na území Německa. První 
úskalí ovšem nastává, když Ausländerem nazýváme ve statistikách i člověka, který se 
v Německu narodil, ale nemá německé státní občanství. Oproti tomu potomek německých 
rodičů, který se narodil v zahraničí, kde i žije, může být ve statistikách veden jako Němec. 
Německo totiž definuje národnost  prvotně podle principu ius sanguinis, tedy ne na základě 
toho, kde se člověk narodil, ale podle toho, jaké národnosti jsou jeho rodiče. Proto obyvatele 
dělí do třech kategorií, a to rodilí Němci, Němci narození v zahraničí a imigranti. Němci 
narození v zahraničí ovšem představují v současnosti v celkovém počtu obyvatel poměrně 

                                                
15 Také vzrůstající počet udělených občanství dětem imigrantů narozeným ve Francii si vynutil v roce 
1999 změnu zákona.   



Alena Nouzová: Vývoj demografického chování imigrantů ve Francii a Německu na přelomu 20. a 21. století 
 

 45 

zanedbatelné číslo, proto se s touto kategorií ve výstupech publikovaných Německým 
federálním statistickým úřadem téměř nesetkáme. 
      Každý imigrant je veden ve statistice Centrálního registru cizinců, kam je zapsán poté, co 
obdrží povolení k pobytu. Poněkud paradoxní je, že v tomto registru mohou být vedeny i děti 
přistěhovalců, které se narodily v Německu, ale nedostaly německé občanství.  
     Z počtů udělených občanství podle země původu imigranta ho nejčastěji obdrželi imigranti 
z Turecka, a to v počtu několikanásobně převyšujícím ostatní. Zde je ovšem nutné si uvědomit, 
že v Německu žije 1,7 milionu Turků, tedy počet udělených občanství je pouhým zlomkem 
z celku (tab. č. 10). Navíc se často jedná o narozené děti, které podle nového zákona 
o občanství z roku 1999 mají automaticky nárok na udělení občanství, pokud jejich rodiče 
pobývají v zemi alespoň 8 let. S přijetím tohoto zákona, který se snaží naturalizaci ulehčit, 
v mnohém Německo předstihuje i francouzskou legislativu, která je při udělování občanství 
obecně mnohem liberálnější.  
     Především se však přijetí tohoto zákona způsobilo, že se Německo začíná přibližovat 
skutečnému početnímu stavu imigrantů zde žijících, neboť se snižuje počet těch, kteří ve 
skutečnosti imigranty nejsou.  

Tab. 10: Počty udělených občanství podle 5 nejčastěji zastoupených zemí původu imigranta, roky 
2004, 2005 a 2006 
Rok 2004 2005 2006 
Turecko 44 465 3 2661 33 388 
Polsko   7 499  6 896   6 907 
Rusko   4 381  5 055   4 679 
Ukrajina   3 844  3 363   4 536 
Izrael  3 164  2 871   4 313 
Muži   64 560               59 923  63 049 
Ženy   62 593  5 318  61 517 
Celkem 127 153             117 241             124 566 

Zdroj: Statistisches Bundesamt Deutschland           

4.6 Základní demografické ukazatele největších zdrojových zemí 
imigrantů  

Pro pochopení demografického chování imigrantů pocházejících převážně z neevropských 
zemí je nutné znát tamější demografickou situaci, neboť přistěhovalci se i v hostitelské zemi 
řídí  –  alespoň zpočátku –  reprodukčními vzorci toho regionu, odkud přišli. Vzhledem k tomu, 
že v Německu i ve Francii žijí cizinci z nejrůznějších států světa, není možné v rámci této práce 
analyzovat podrobně demografickou situaci všech zdrojových zemí. Byly tedy vybrány pouze 
ty státy, z nichž pochází nejvíce imigrantů. Pro Spolkovou republiku Německo bylo zvoleno 
Turecko, pro Francii Alžírsko a Maroko. Dalším důležitým faktem pro výběr těchto zemí, 
u kterých budeme sledovat reprodukční chování populace, je, že tyto státy na rozdíl od většiny 
ostatních rozvojových zemí, z nichž pocházejí imigranti v Německu a ve Francii, uvádějí 
alespoň základní demografické ukazatele.  
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      Jak Turecko, tak Alžírsko i Maroko jsou islámské země. Ačkoli v Turecku je náboženství 
striktně odděleno od státních záležitostí, smýšlení lidí a tedy i jejich každodenní chování je 
pravidly tohoto náboženství ovlivněno. Obdobná situace je i v Maroku a Alžírsku, i když tyto 
státy nejsou „laicité“, tedy neplatí zde odluka církve od státu. Nicméně i tyto dvě země patří 
v rámci islámských zemí k proreformním a proevropským, což je dáno zejména historickým 
vývojem. Ovšem více než koloniální minulost nebo vliv náboženství na chod státních 
záležitostí se do reprodukčního chování populace promítá ekonomická situace země, 
gramotnost obyvatelstva, postavení žen ve společnosti a možnosti seberealizace mladých lidí. 
V této rovině jsou si sledované země poměrně blízké, ačkoli Turecko, jehož snahou je vstoupit 
do Evropské unie, vykazuje nejprogresivnější změny a je na tom ve všech zmiňovaných bodech 
nejlépe.16 Přesto i v rámci Turecka existují velké rozdíly mezi městy na západním pobřeží 
a venkovskými oblastmi na východě. Cílem této práce ale není analyzovat regionální 
diferenciaci zdrojových zemí evropských imigrantů, proto budeme tento fakt povětšinou 
opomíjet a na demografické ukazatele nahlížet jako na výpovědi o celé zemi bez vnitřních 
geografických odlišností.        

Obr. 9: Přírůstek počtu obyvatel v Alžírsku, Maroku a Turecku v letech 1950-2005 ( v % ke stavu 
v roce 1950) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: U.S. Census Bureau, vlastní výpočty 

                                                
16 Alžírsko: HDP 2 730$/ ob. (přes paritu kupní síly: 5 900$/ ob.), primární gramotnost: 70,1 % 
    Maroko: HDP 1 740$/ ob. (přes paritu kupní síly: 4 100$/ ob.), primární gramotnost: 44,1 % 
    Turecko: HDP 4 750 $/ ob. (přes paritu kupní síly: 6 800$/ ob.), primární gramotnost: 85,4 % 
OSN odhaduje, že primární gramotnost žen v zemích severní Afriky je přibližně o 20 procentních bodů      
nižší  než u mužů, Turecko:  primární gramotnost mužů: 94 %, žen: 77 %  
Zdroj: OSN, rok 2005 
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Obr. 10: Věková struktura,  Alžírsko, 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: U.S.Census Bureau 

Podíváme-li se na vývoj počtu obyvatel všech tří zmiňovaných států, zjistíme, že jejich 
populace rostla po celé sledované období, přitom od konce 70. let do první poloviny 90. let 
zrychleným tempem. To bylo a stále je způsobeno vysokým přirozeným přírůstkem, který však 
v posledních letech prudce klesá, jak je patrné i z věkových pyramid.  

Obr. 11. Věková struktura, Maroko, 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: U.S.Census Bureau 
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     Ty byly donedávna klasického progresivního tvaru, tedy se širokou základnou a úzkým 
vrcholem, konkávními stěnami a pravidelné formy bez zjevných nerovností. Takovéto populace 
se vyznačují vysokým podílem dětské složky oproti minimálnímu zastoupení osob 
důchodového věku a jsou typické pro rozvojové země.  
     Jak lze ale vidět u všech tří zemí, progresivní vývoj již ustal a změnil se ve stagnaci 
v případě Maroka a v regresní typ v případě Turecka a zejména Alžírska, kde počty narozených 
každým rokem klesají a procentuelní zastoupení osob do 15 let věku se snižuje na úkor 
produktivní složky obyvatel. Všechny námi sledované země tedy prošly první demografickou 
revolucí, což ovšem neznamená, že demografické ukazatele dosahují hodnot typických pro 
evropské státy. Patrné je to nejen v podílu jednotlivých věkových skupin na celkové populaci, 
ale i např. z mediánového věku, který se sice od sedmdesátých let zvyšuje, ale ani v případě 
Turecka nedosahoval v roce 2005 hodnoty mediánového věku evropské populace v roce 1950.       

Obr. 12: Věková struktura, Turecko, 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: U.S.Census Bureau 

     Pro pochopení reprodukčního chování imigrantů v hostitelské zemi jsou ale důležitější 
charakteristiky úmrtnosti a porodnosti, zejména rozložení úmrtnosti a plodnosti podle věku 
a průměrný věk matky při prvním porodu. Takovéto informace bohužel národní statistiky 
neposkytují, k dispozici jsou pouze odhady publikované v mezinárodních statistických 
databázích (OSN, U.S. Census Bureau, WHO apod.). Pouze Turecký statistický úřad uvádí 
aktuální hodnotu průměrného věku matky při porodu – 27,2 let (rok 2005), pro Maroko udává 
OSN hodnotu z roku 1999: 33,3 roku a pro Alžírsko dokonce z roku 1996: 31,3 roku. 
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Tab. 11: Vývoj hodnot mediánového věku, Alžírsko, Maroko, Turecko, země Evropské unie (25 zemí), 
1950 – 2005 

Rok Alžírsko Maroko Turecko EU (25 zemí) 

1950 19,9 17,7 19,4 29,7 
1955 19,3 17,6 19,8 30,1 
1960 18,2 17,5 19,5 30,7 
1965 16,7 17,2 18,8 31,1 
1970 15,8 16,3 19,0 31,8 
1975 16,2 16,3 19,0 32,1 
1980 16,9 18,5 19,5 32,7 
1985 17,3 18,9 20,5 33,7 
1990 18,2 19,7 21,8 34,8 
1995 19,5 20,9 23,2 36,1 
2000 21,8 22,5 24,8 37,6 
2005 24,0 24,3 26,7 38,9 

Zdroj: OSN   

Obr. 13: Vývoj specifických měr plodnosti, Alžírsko, Maroko, Turecko, 1995 a 2005  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Zdroj: OSN, vlastní výpočty 
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tohoto ukazatele v zemích severní Afriky pohybují přibližně v rozmezí 23 až 25 let (World 
Fertility Report 2003, OSN). Co se týče Turecka, bude tato hodnota s největší 
pravděpodobností v rámci námi sledovaných zdrojových zemí nejvyšší a bude patrně 
překračovat i uvedenou hodnotu 25 let. 
      Z obrázku, kde jsou znázorněny Populační divizí OSN odhadované věkově specifické míry 
plodnosti, je zřejmá podobnost Alžírska a Maroka, ale Turecko v tomto ohledu vykazuje 
poněkud odlišný vývoj. Zatímco v severoafrických zemích je zřejmý pokles plodnosti u všech 
věkových kategorií, Turecko zaznamenává ve sledovaném desetiletí stagnaci. Bez zajímavosti 
není ani skutečnost, že ačkoli klesá absolutní počet narozených i hodnoty úhrnné plodnosti, 
není tento pokles spojen s odkládáním mateřství do vyššího věku, jako jsme tomu svědky 
v případě evropských států. Dalším faktem je, že i když se Turecko svými demografickými 
charakteristikami nejvíce přibližuje zemím Evropské unie, svým rozložením plodnosti 
s maximem ve věkovém intervalu 20 – 24 let se jim v tomto ohledu nepodobá. 
      Jediným indikátorem plodnosti, který uvádějí i národní statistiky, je ukazatel úhrnné 
plodnosti. Přesto byly i tyto hodnoty převzaty od OSN, a to především z důvodu srovnatelnosti 
dat a pro možnost sledovat jejich vývoj od roku 1950. Z časové řady je zřejmé, že úhrnná 
plodnost začínala ve sledovaném období z dnešního pohledu téměř na enormně vysokých 
hodnotách, a to u všech tří států, v případě Alžírska dokonce v 60. letech i vzrostla, avšak po 
tomto mírném vzestupu strmě klesala až hranici pod  2,38 živě narozeného dítěte na jednu ženu 
u Maroka a Alžírska, v případě Turecka dokonce na hodnotu 2,14, což se již blíží hodnotě 
nutné pro zajištění stávajícího početního stavu populace.  

Tab. 12: Vývoj úhrnné plodnosti, Alžírsko, Maroko, Turecko, 1950-2005 
Stát 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 

Alžírsko 7,28 7,28 7,38 7,38 7,38 7,18 6,49 5,29 4,13 2,89 2,53 2,38 
Maroko 7,18 7,18 7,15 7,09 6,89 5,90 5,40 4,45 3,66 2,97 2,52 2,38 
Turecko 6,90 6,60 6,19 5,70 5,30 4,72 4,15 3,28 2,90 2,57 2,23 2,14 

Zdroj: OSN  

      Pokud jde o dostupné ukazatele úmrtnosti, k dispozici jsou hodnoty naděje dožití při 
narození, kojenecká a mateřská úmrtnost. Ovšem co se týče hodnot kojenecké a především 
mateřské úmrtnosti, jsou to indikátory, které odrážejí kvalitu zdravotnictví a hygienické 
a kulturní podmínky (dostupnost nezávadné vody apod.) ve zdrojové zemi, pro pochopení 
demografických vzorců chování imigrantů z těchto zemí žijících v Evropě jsou tedy tyto 
ukazatele irelevantní.  
      Obdobně lze nahlížet i na naději dožití při narození. Zde však můžeme eventuelně připustit, 
že v tomto ukazateli nejsou „zahrnuty“ pouze stávající zdravotní podmínky panující v dané 
zemi, ale že se do něj může promítat i zdravotní stav populace předchozích generací. Pro naše 
účely je samozřejmě výhodnější porovnávat hodnoty naděje dožití ve věku, v němž emigruje ze 
země nejvíce lidí. 
     Při porovnání hodnot naděje dožití žen a mužů v Alžírsku, Maroku a Turecku, které byly 
převzaty z WHO (tab. č. 13) je vidět, že nejvyšší naděje dožití při narození pro muže byla 
v roce 2005 v Alžírsku, zatímco pro ženy v Turecku. Všechny tři země však vykazují pro 



Alena Nouzová: Vývoj demografického chování imigrantů ve Francii a Německu na přelomu 20. a 21. století 
 

 51 

všechny věkové skupiny hodnoty o 7 až 10 let nižší, než mají námi sledované cílové země – 
Francie a Německo (tab. č. 4  a 8). 

Tab. 13: Naděje dožití v jednotlivých věkových skupinách, 2005  

Stát 0 1-4 10-14 20-24 30-34 40-44 50-54 60-64 

Muži 69,9 71,1 62,7 53,2 43,8 34,5 25,5 17,4 
Alžírsko Ženy 71,9 73,4 65,0 55,3 45,8 36,4 27,4 19,0 

Muži 69,0 70,8 62,4 52,9 43,5 34,1 25,2 17,2 

Maroko Ženy 73,5 74,9 66,3 56,6 46,9 37,4 28,2 19,6 

Muži 69,0 69,9 61,3 51,7 42,5 33,3 24,6 16,8 

Turecko Ženy 73,6 74,5 65,9 56,1 46,5 37,1 28,0 19,5 
Zdroj: WHO 

      Rozdílem hodnot porodnosti a úmrtnosti je přirozený přírůstek, který je ve všech 
zdrojových zemích kladný. Alžírsko s Marokem se opět svými hodnotami velmi přibližují 
(v letech 1991-1996 udává Maroko nárůst o 1,9 % z celkové populace a Alžírsko 1,8 %), 
Turecko vykazuje hodnotu o něco nižší: nárůst o 1,5 %. Ve všech případech se tedy počet 
obyvatel zvyšuje, což může být i jedním z push faktorů vyvolávajících migrační proces.  
      Z hlediska tématu práce je zajímavé porovnat údaje o vývoji migračního salda, které uvádí 
OSN za pětileté období 1995 až 2000 a od roku 2000 do roku 2005. Pokud si země byly ve 
svých demografických charakteristikách doposud blízké, v procentuelním úbytku svých 
obyvatel v důsledku emigrace se velmi liší. Nejvyšších hodnot dosahovalo Maroko – OSN 
odhaduje pro první pětileté období ztrátu 3,6 ‰ obyvatel, pro druhé 3,7 ‰. Pro Alžírsko jsou 
hodnoty poněkud nižší: 1,0 ‰ a 0,9 ‰. Na opačné straně ohledně migračních úbytků vůči 
Maroku se nachází Turecko, které v druhé polovině 90. let dokonce zaznamenalo migrační 
přírůstky a to 0,3 ‰. Od roku 2000 je odhadovaná hodnota sice mírně záporná – 0,1 ‰, ale 
vzhledem k celé populaci je to ztráta téměř zanedbatelná. Je tedy zřejmé, že ani jedna 
z uvedených zdrojových zemí není pouze emigrační, ale také imigrační , a to především pro lidi 
pocházející z ještě chudších států či z oblastí zmítaných válečnými konflikty. U vystěhovalých 
z Alžírska, Maroka a Turecka lze předpokládat, že značná většina těchto emigrantů směřuje do 
Evropské unie, a to s největší pravděpodobností do Francie, Španělska, Itálie a Německa. 
      Pro možný budoucí vývoj demografického chování imigrantů v Evropě, konkrétně 
v Německu a ve Francii, je důležité znát i populační prognózy zdrojových zemí. Pouze turecký 
statistický úřad však uvádí na svých internetových stránkách budoucí počty obyvatel a některé 
vybrané demografické ukazatele. Z tohoto důvodu byly pro porovnání použity opět údaje 
prognózované Populační divizí OSN.      
      Z očekávaných hodnot vývoje věkového mediánu podle OSN je zřejmé, že ve všech třech 
zemích dojde ke stárnutí populace. Hodnoty, kterých dosáhne mediánový věk v roce 2050, jsou 
blízké těm, které vykazují země Evropské unie nyní. Lze tedy očekávat, že obdobné problémy, 
s nimiž se potýkají evropské státy v současnosti, zejména růst ekonomického zatížení populace, 
budou nuceny v budoucnu řešit i tyto země. Hlavní příčinou vzrůstu hodnot mediánového věku 
bude další pokles úrovně plodnosti.  
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Tab. 14: Očekávaný vývoj mediánového věku, 2010-2050,  střední varianta prognózy 

Rok Alžírsko Maroko Turecko 

2010 26,2 26,2 28,5 
2015 28,3 28,0 30,3 
2020 30,3 29,8 32,0 
2025 32,3 31,6 33,7 
2030 34,2 33,3 35,5 
2035 35,5 34,8 37,1 
2040 36,9 36,2 38,5 
2045 38,1 37,5 39,4 
2050 39,4 38,8 40,7 

Zdroj: OSN  

     Úhrnná plodnost bude mít klesající tendenci po celé budoucí období. V Maroku a Alžírsku 
se očekává  pokles její hodnoty pod záchovnou hranici reprodukce 2,1 dítěte na 1 ženu mezi 
lety 2020 až 2025, od tohoto období se obě populace budou pravděpodobně nacházet v režimu 
zúžené reprodukce. Turecko se pod hladinu této hodnoty dostane již po roce 2010.  

Tab. 15: Očekávaný vývoj úhrnné plodnosti, 2010-2050,  střední varianta prognózy 

Rok Alžírsko Maroko Turecko 

2010 2,38 2,38 2,14 
2015 2,26 2,26 2,06 
2020 2,16 2,16 1,98 
2025 2,07 2,07 1,91 
2030 2,00 1,99 1,86 
2035 1,93 1,92 1,85 
2040 1,87 1,86 1,85 
2045 1,85 1,85 1,85 
2050 1,85 1,85 1,85 

Zdroj: OSN 

    Pro nás je ale užitečnější znát očekávané rozložení měr plodnosti podle věku než úhrnnou 
plodnost. Z prognózovaných údajů publikovaných OSN pro roky 2010 a 2015 je zřejmé, že 
u tureckých žen k žádné výrazné změně v rozložení plodnosti podle věku pravděpodobně 
nedojde (obr. č. 14). I nadále bude nejvyšší míra plodnosti mezi věky 20 až 25 let. Oproti tomu 
v Maroku i Alžírsku dojde k poklesu intenzity plodnosti, v případě Maroka bude nejvyšší v 25 
letech věku ženy, zatímco ještě v roce 1995 (obr. č. 13) to bylo v celém věkovém intervalu 25 
až 30 let. To bude s největší pravděpodobností způsobeno poklesem počtu narozených vyššího 
pořadí, což se podle OSN projeví také v snížení intenzity plodnosti ve věkovém intervalu 31-35 
let, ačkoli již ne tak výrazně. 

  . 
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Obr. 14: Očekávané specifické míry plodnosti, 2010 a 2015, střední varianta prognózy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zdroj: OSN, vlastní výpočty 

     Budoucí věkově pohlavní struktury jednotlivých zdrojových států jsou nejlépe 
představitelné z tzv. věkových pyramid. Ty byly sestrojeny na základě hodnot střední varianty 
prognózy sestavené Populační divizí OSN.  

Obr. 15: Očekávaná věková struktura, Alžírsko, 2020, střední varianta prognózy 
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Obr. 16: Očekávaná věková struktura, Maroko, 2020, střední varianta prognózy 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: OSN 

Obr. 17: Očekávaná věková struktura, Turecko, 2020, střední varianta prognózy 
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     Z věkových pyramid je patrná rozdílná budoucí struktura populace jednotlivých států. 
Zatímco Turecko i Maroko budou mít věkově pohlavní strukturu bez hlubokých zářezů, 
Alžírsko bude vykazovat ve věkové pyramidě zářezy způsobené prudkým poklesem počtu 
narozených z přelomu tisíciletí a posléze jeho dočasného nárůstu. U všech třech zemí je ale 
zřejmé, že oproti roku 2005 (obr. č. 10, 11 a 12) dojde k početnímu navýšení osob starších 60 
let věku, a tedy i Alžírsko, Maroko a Turecko začnou zaznamenávat dopady stárnutí svých 
populací. 

Tab. 16 : Očekávaný vývoj migračního salda 2006-2050, střední varianta prognózy, v % a absolutních 
počtech, hodnoty za pětileté období 

 Alžírsko Maroko Turecko 
v % -0,8 -2,2 0,1 

2006-2010 absolutně -28 000 -75 000 6 000 
v % -0,7 -1,8 -0,1 

2011-2015  absolutně -28 000 -65 000 -10 000 
v % -0,4 -1,5 -0,1 

2016-2020 absolutně -18 000 -55 000 -10 000 
v % -0,4 -1,3 -0,1 

2021-2025 absolutně -18 000 -50 000 -10 000 
v % -0,4 -1,3 -0,1 

2026-2030 absolutně -18 000 -50 000 -10 000 
v % -0,3 -1,2 -0,1 

2031-2035 absolutně -16 000 -50 000 -10 000 
v % -0,3 -1,2 -0,1 

2036-2040 absolutně -16 000 -50 000 -10 000 
v % -0,3 -1,2 -0,1 

2041-2045 absolutně -16 000 -50 000 -10 000 
v % -0,3 -1,2 -0,1 

2046-2050 absolutně -16 000 -50 000 -10 000 
Zdroj: OSN 

     Relevantní pro evropské země, které jsou cílem převážné většiny emigrantů z vybraných 
států, je, jaké jsou očekávané počty vystěhovalých. Takové informace nejsou bohužel 
k dispozici, je tedy nutné je odhadovat na základě migračního salda. Vzhledem k tomu, že 
vývoj migrace patří k nejproblémovějším částem prognózování,  protože je závislé na mnoha 
legislativních opatřeních i jiných faktorech, očekávané migrační saldo se značně liší podle 
statistických zdrojů. Pro srovnatelnost byly opět použity údaje poskytnuté OSN, přičemž stále 
platí, že tato čísla v sobě skrývají jak imigraci, tak emigraci. Jak je vidět, odhadované počty 
jsou, s výjimkou období 2006-2010 v případě Turecka, záporné, což znamená, že všechny tři 
země budou vykazovat migrační úbytky, u Maroka po celé prognózované období poměrně 
významné. To, zda se tyto představy vývoje v oblasti migrace vyplní, bude záležet na politické 
a hospodářské situaci nejen v Evropě, kam směřuje většina emigrantů z těchto států, ale 
zejména v námi vybraných zdrojových zemích.    
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Kapitola 5 

Demografické chování migrantů 

5.1 Demografické aspekty migrace 

Dopady migrace na věkově pohlavní strukturu obyvatelstva jsou jedním z nejdiskutovanějších 
témat na poli problematiky přistěhovalectví. Zejména stárnutí obyvatelstva v zemích Evropské 
unie a neúnosnost financování stávajícího důchodového systému v budoucích desetiletích nutí 
nejen politiky, ale i sociology, ekonomy, demografy apod., stále častěji klást si otázku, zda 
může být imigrace „lékem“ na zmíněné problémy. Kolik cizinců může stát přijmout, aby 
nedošlo k sociálním problémům ve společnosti? Za jakou dobu se generace cizinců přizpůsobí 
svým reprodukčním chováním majoritní společnosti? A měl by se stát snažit tuto dobu 
prodloužit nebo naopak zkrátit a co nejdříve imigranty asimilovat? Odpovědi na tyto otázky 
nejsou snadné a každá země skrze svou imigrační politiku usiluje o prosazení svých konceptů 
řešení. Je nutné ale přiznat, že často do hry vstupuje „politikum“ a veřejné mínění, které nemusí 
být vždy v souladu s nejlepší variantou vhodnou pro daný okamžik. 
      Stěžejní pro analýzu demografických aspektů migrace je vědět, kdo, na jak dlouho 
a v jakém věku přichází (eventuelně odchází). Vzhledem k tomu, že převážná část migrace ve 
vyspělých zemích je podmíněna ekonomickými důvody, je zřejmé, a údaje migrační statistiky 
to i potvrzují, že migrují především lidé v produktivním věku, a to jak v případě mužů tak i žen. 
Často se však jedná o jedince, kteří přicházejí sami, bez svých rodinných příslušníků. Ačkoli 
jsou z hlediska ekonomiky velmi výhodní, v případě, že se nevrátí v postproduktivním věku 
zpět do své vlasti a zůstanou v hostitelské zemi, stanou se ve výsledku stejnou sociálně 
ekonomickou zátěží jako domácí obyvatelstvo. S ohledem na tyto skutečnosti je 
z demografického hlediska vyspělých států výhodnější imigrace z důvodu rodinného slučování, 
protože do země přicházejí povětšinou také lidé v produktivním věku, jejichž jediným cílem 
není pouze zvýšit si životní úroveň, ale vstupují sem i jako rodinní příslušníci, nejčastěji jako 
partneři osob již usazených v nové zemi. To zvyšuje pravděpodobnost založení rodiny a tedy 
zvýšení intenzity porodnosti daného státu. Zvláště jedná-li se o osoby z rozvojových zemí, kde 
je zvykem mít víc dětí než v zemích Evropské unie. Důležitý je i fakt, že druhá generace 
imigrantů se do původní vlasti svých rodičů vrací jen zřídkakdy, hostitelský stát tak získává 
nové občany (v případě naturalizace dle principu ius soli) a potencionální pracovní síly. Jinou 
skupinou imigrantů jsou uprchlíci či žadatelé o azyl. Ti nejen že nemusí vůbec být 
v produktivním věku, byť tomu tak často bývá, ale především, alespoň zpočátku, není jejich 
úmyslem v zemi zůstat natrvalo. Po odeznění problémů v domovině se mohou vrátit zpět, 
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v případě neudělení azylu jsou ale nuceni stát opustit, tedy se svým reprodukčním chováním na 
obnově populace nijak nepodílí. Pokud azyl obdrží a usadí se v nové zemi natrvalo, jsou 
z pohledu problematiky stárnutí populace stejným přínosem nebo později přítěží jako 
ekonomicky motivovaní imigranti. 
      Avšak jak u ekonomického přistěhovalce, tak i u osoby, která získala politický azyl, je 
nutno mít na zřeteli, že pokud se jedná o sňatkuschopného jedince, vstupuje na sňatkový trh, 
a tak se stává potenciálním aktérem demografických událostí daného státu. Smíšená manželství 
jsou toho důkazem a zároveň jsou jedním z ukazatelů integrace imigrantů do majoritní 
společnosti, nebo, pokud k nim dochází jen zřídka, naopak známkou uzavřenosti určité 
národnostní menšiny posilované často i xenofobním přístupem domácího obyvatelstva.  

Tab. 17: Přírůstky (úbytky) na 1000 obyvatel, 25  států Evropské unie, průměr let 2000-2005   

Stát Celkový přírůstek/úbytek  Přirozený přírůstek/úbytek Migrační saldo 

EU 25   4,1   0,7 3,4 
Belgie   4,1  1,0 3,1 
Česko -0,4 -1,3 0,9 
Dánsko   2,4  1,4 1,0 
Estonsko   0,5 -1,4 1,9 
Finsko   2,7   1,5 1,2 
Francie   5,3   3,9 1,4 
Irsko 17,5   7,9 9,6 
Itálie   5,3 -0,3 5,6 
Kypr 18,9  4,2 14,7 
Litva -6,3 -5,2 -1,1 
Lotyšsko -5,3 -2,9 -2,4 
Lucembursko   9,2  3,8 5,4 
Maďarsko -2,3 -3,7 1,4 
Malta 10,7  2,4 8,3 
Německo   0,5 -1,4 1,9 
Nizozemsko   4,9  3,7 1,2 
Polsko -0,5 -0,1 -0,4 
Portugalsko   6,1  0,8 5,3 
Rakousko  5,5  0,2 5,3 
Řecko   3,1 -0,1 3,2 
Slovensko -0,3  0,1 -0,4 
Slovinsko   1,3 -0,6 1,9 
Španělsko 14,7  1,4 13,3 
Švédsko   3,3  0,3 3,0 
Velká Británie   4,4  1,5 2,9 

Zdroj: EUROSTAT 

      Při analýze demografických aspektů migrace je nutné brát v potaz i možnou diferenciaci 
naděje dožití mezi imigranty a domácí populací. Připustíme-li, že úmrtnost jedince je zčásti 
ovlivněna pravidelnostmi řádu vymírání země původu a z části hostitelské země, je na místě 
položit si otázku, zda a jaké dopady to může mít na socioekonomický systém státu. Uvážíme-li 
však, že předpokládané rozdíly v naději dožití budou spíše marginálního charakteru 
(ekonomická migrace se týká především dospělých mladých osob v dobrém zdravotním stavu), 
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na systém zdravotní a sociální péče by to bezprostřední vliv mít nemělo, i když naděje dožití by 
u těchto imigrantů byla dle předpokladů nižší než u domácí populace. Co se týče vlivu migrace 
na výdaje ve zdravotním a sociálním zabezpečení, museli bychom se tedy spíše zabývat 
zdravotním stavem přistěhovalců a následně jejich životním stylem a zvyklostmi ve vyšším 
věku (zda dávají přednost rodinné péči více nebo méně než majoritní společnost apod.), což by 
vyžadovalo velmi podrobná data, která nejsou u většiny zemí k dispozici a především výzkum 
zmiňovaného problému je nad rámec této práce. 
     Jak je však zřejmé z tab. č. 17, kde jsou vyčísleny jak přirozené, tak celkové přírůstky 
(eventuelně úbytky) na 1 000 obyvatel ve 25 státech Evropské unie, může hrát v některých 
případech migrační saldo poměrně významnou roli. Markantní je to zejména v případě Itálie 
a Německa, kde kladné hodnoty migračního salda mohou vyrovnávat přirozené úbytky 
obyvatelstva. Tyto hodnoty nám však neposkytují informaci o demografických 
charakteristikách ochozích a příchozích. 

5.2 Analýza demografického chování imigrantů ve Francii 

Jestliže za populaci imigrantů považujeme soubor lidí, kteří se na území Francie zdržují 
alespoň jeden rok a nejsou rodilí Francouzi, čítala tato skupina dle oficiálních statistik v roce 
1999 více než 4 miliony. O 6 let později se počet odhaduje v rozmezí 4,3 až 5 milionů osob. 
Jak jsme si ale ukázali v kapitole 4.4, tato suma zahrnuje i cizince, kteří již obdrželi 
francouzské státní občanství, ale nezapočítávají se do ní děti imigrantů, tedy 2. generace 
přistěhovalců, z nichž stále ne všichni jsou občany Francie.  

Obr. 18: Vývoj počtu přistěhovalých mužů a žen, 1911-2005 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj:  INED 
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     Pokud bychom počítali pouze osoby bez francouzské národnosti, které se narodily mimo 
území Francie, klesl by tento počet na 2,75 milionu lidí, což je asi 64 % z celkového počtu 
imigrantů. Přesto je to procentuelně největší zastoupení v historii země. Např. ještě v 50. letech 
tento podíl nepřesáhl 34 %. Pro naše účely analýzy demografického chování imigrantů je ale 
výhodnější posuzovat imigranty podle prvního vymezení. 
     Jedním z „trendů“ v současných migračních pohybech je feminizace migrace. To dokládá 
i vývoj počtu přistěhovalých mužů a žen do Francie. Zatímco po celé 20. století imigrovalo 
vždy více mužů než žen, v novém tisíciletí se tyto počty vyrovnaly. To přímo souvisí se 
změnou motivů imigrace, tedy s odklonem od ekonomických důvodů směrem k rodinnému 
slučování (viz blíže kap. 3.1).   

Tab. 18 : Procentuelní zastoupení imigrantů  podle věku a  země původu, 1999 
Oblast původu 0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 
Španělsko 0,9 1,6  4,8 16,1 16,9 18,4 41,3 
Itálie 0,8 1,1  3,4  9,4 16,8 18,9 49,5 
Portugalsko 2,2 3,7 18,8 26,0 25,1 16,4 7,9 
EU (15 zemí) 5,9 7,8 13,6 16,9 16,5 14,4 24,7 
Alžírsko 3,9 7,0 15,5 18,9 20,3 19,8 14,7 
Maroko 4,1    14,5 18,8 21,6 22,4 12,1  6,4 
Tunisko 2,6 5,8 12,8 23,0 24,7 15,2 15,9 
Ostatní státy Afriky 7,0    14,7 24,2 28,6 16,1  6,0 3,2 
Turecko 2,6 5,8 12,8 23,0 24,7 15,2 15,9 
Kambodža, Laos 4,5 8,9 22,1 24,8 19,1  9,1 11,5 
Ostatní státy Asie 7,7    15,3 24,1 26,7 14,6  5,8  6,0 
Amerika, Oceánie    14,8    14,6 18,7 23,0 15,7  6,6  6,7 
Populace imigrantů       4,3     8,4 16,2 20,4 19,2 13,7 17,8 
Francouzská populace    17,9   13,1 14,4 14,7 14,0  9,4 16,5 

Zdroj: INSEE 

      Velmi zajímavé je podívat se na věk imigrantů, kteří do Francie přicházejí podle zemí 
původu. Zde se vytvářejí dvě skupiny, z nichž první se vyznačuje vysokým podílem důchodců 
– imigrantů. Jedná se konkrétně o všechny země Evropské unie, z nichž dominuje Itálie 
a Španělsko. Výjimkou jsou pouze imigranti z Portugalska, pro něž je typické nejvyšší 
zastoupení přistěhovalců ve věkovém intervalu 35-44 let a kteří se tak zařadili do skupiny  
imigrantů z rozvojových zemí. Ačkoli do Francie stále přicházejí mladí, jejichž hlavní 
důvodem je vyspělá ekonomika země, rostoucí procento osob v důchodovém věku zvýšilo 
průměrný věk imigrantů mezi lety 1990 až 1999 o více než 2 roky (konkrétně z 43,7 na 45,9 
let, zdroj INSEE). 
     Stárnutí osob, jež do Francie každoročně přicházejí, je patrné i z věkové pyramidy, která 
relativně porovnává francouzskou populaci s populací imigrantů mezi lety 1990 a 1999. 
Zatímco v roce 1990 imigrovalo nejvíc lidí ve věku kolem 40 let, o deset let později došlo 
k rozšíření věkového intervalu nejčetnějšího zastoupení na interval 35-50 let.  
      Zaměříme-li se na diferenciaci plodnosti imigrantek a Francouzek, z údajů ze sčítání v roce 
1990 zjistíme, že konečná plodnost francouzských žen činila 1,65 dítěte na jednu ženu oproti 
hodnotě 2,5 dítěte  u cizinek žijících ve Francii, což je rozdíl 0,85 dítěte na ženu. Podle sčítání 
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v roce 1999 došlo u Francouzek k mírnému nárůstu ukazatele na 1,7 a k poklesu u imigrantek 
na 2,4. Rozdíl v konečné plodnosti mezi nimi byl tedy 0,7 dítěte.  

Obr. 19: Relativní věková struktura  populace imigrantů  a obyvatel  Francie, 1990 a 1999 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: INSEE 

     Někteří demografové (např. Toulemont) však upozorňují, že tyto ženy uskutečňují svoji 
plodnost částečně již před svým příchodem do Francie. Proto zastávají názor, že význam 
plodnosti  imigrantek  je  často  přeceňován  (Toulemont, 2004).  Také  ne  všechny  imigrantky 

Tab. 19: Úhrnná plodnost imigrantek ve Francii podle země původu a úhrnná plodnost v zemi 
původu,  1999 
Země, oblast úp imigrantů ve Francii úp v zemi původu 
Španělsko 1,8 1,2 
Itálie 1,6 1,2 
Portugalsko 2,4 1,5 
Země EU (15 zemí) 1,9 1,4 
Ostatní země Evropy 1,7 1,4 
Alžírsko 2,7 2,4 
Maroko 2,8 2,4 
Tunisko 2,8 2,0 
Ostatní státy Afriky 2,8 5,9 
Turecko 2,8 2,1 
Kambodža, Laos, Vietnam 2,0 2,9 
Ostatní státy Asie 2,2 2,5 
Amerika a Oceánie 2,0 2,0 

Poznámky: úp – úhrnná plodnost, úp = ∑ fx, kde fx = Nv
x/ px žen 

                                Nv
x – počet živě narozených ženám ve věku x 

                                px žen  - počet žen ve věku x k 1.7. 
Zdroj: INSEE, OSN 
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vykazují vyšší plodnost než Francouzky – např. Italky mají úhrnnou plodnost pouze 1,6 dítěte 
na jednu ženu. Na druhou stranu nelze upřít, že například ženy z Tuniska nebo Turecka 
dosahují hodnot úhrnné plodnosti 2,8, což je o 1,0 dítěte víc než je u domácí populace. 
Nejzajímavější ale je, že imigrantky ve Francii mají více dětí, než by měly v zemi původu. To 
platí dokonce i pro již zmiňované Italky, které mají o 0,4 dítěte na jednu ženu více než je 
hodnota úhrnné plodnosti v Itálii. Největší rozdíl je v tomto ohledu u Portugalek - 0,9 dítěte. 
Také ženy z oblasti Magrebu a z Turecka vykazují vyšší plodnost, než je v jejich zemi původu.  

Obr. 20: Úhrnná plodnost imigrantek ve Francii, 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: INSEE 

Tab. 20: Úhrnná plodnost podle roku imigrace do Francie 
z toho ženy  přistěhovalé v období 

Země, oblast 
Úhrnná plodnost 

imigrantek ve Francii 1980-1989 1990-1999 
Země EU (15 zemí) 1,9 2,3 1,9 
Ostatní země Evropy 1,7 1,7 1,8 
Alžírsko 2,7 2,6 3,7 
Maroko 2,8 2,7 3,6 
Tunisko 2,8 3,0 4,0 
Ostatní státy Afriky 2,8 2,9 2,8 
Turecko 2,8 2,4 3,6 
 Kambodža, Laos, Vietnam 2,0 1,9 2,9 
Ostatní státy Asie 2,2 2,2 2,4 
Amerika a Oceánie 2,0 2,4 1,8 
Celkem 2,4 2,4 2,6 

Zdroj: INSEE 

      Rozdíly v úrovni úhrnné plodnosti jsou nejčastěji vysvětlovány nízkým dosaženým 
vzděláním žen, které do Francie přicházejí, protože obecně dle výsledků analýz diferenční 
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žena mít. Tedy čím vyššího vzdělání žena dosáhla, tím má méně dětí. Podle výzkumu INEDu 
(2005) tento rozdíl v diferenční plodnosti činil 0,7 procentních bodů  u všech žen, ale 2,2 
u imigrantek, z nich nejvíce u Tunisanek – 2,9 procentních bodů. To by jen potvrzovalo 
premisu Borjase (viz kap. 2.2) o tom, že do Evropy přicházejí především málo vzdělaní 
a nekvalifikovaní jedinci i v rámci své původní země, což ostatně prokazují i odlišné hodnoty 
v tabulce č. 20. 
     Na diference v hodnotách úhrnné plodnosti žen imigrantek nemá vliv pouze jejich dosažené 
vzdělání, ale i délka pobytu ve Francii. Přitom obecně platí, že čím déle v hostitelské zemi 
pobývají, tím mají v přepočtu méně dětí na jednu ženu. Ty, které přišly již v letech 1980-1989, 
vykazují úhrnnou plodnost o 0,2 nižší oproti těm, které imigrovaly o deset let později. Neplatí 
to však u všech národností, např. přistěhovalci ze „staré“ EU, tedy z původních 15 členských 
států a z oblasti Ameriky a Oceánie tyto změny v reprodukčním chování téměř popírají. Zde by 
bylo ovšem nutné znát, které sociální skupiny z daných regionů přicházely, navíc vymezená 
oblast Amerika a Oceánie v sobě zahrnuje velké množství států s různou úrovní vyspělosti 
ekonomiky. Je tedy pravděpodobné, že pokud bychom tento region podrobněji rozčlenili, 
imigrantky ze zemí s nízkým HDP přepočteným na 1 obyvatele by měly obdobnou strukturu 
úhrnné plodnosti jako např. Turecko či Tunisko. 
      Pokud bychom imigrantky dále rozdělili na ty, které již obdržely francouzské občanství 
a na ty, které jsou stále občankami původní země, bez ohledu na délku pobytu ve Francii, 
zjistili bychom další rozdíl v hodnotách úhrnné plodnosti. U žen, kterým bylo občanství 
uděleno, dosáhla úhrnná plodnost hodnoty 2,2 dítěte na jednu ženu, oproti zbývajícím, u nichž 
úhrnná plodnost činila 2,5 dítěte na jednu ženu (INED). Vysvětlením může být předpoklad, že 
ženy s vyšším vzděláním, které mají v průměru méně dětí, jsou adaptabilnější, a tak mají větší 
šanci získat francouzské občanství. 
     Největší intenzitu plodnosti měly v roce 1999 imigrantky ve věku 28 let. Ve srovnání 
s Francouzkami je to o jeden rok méně, ale v čase se tento rozdíl zmenšoval a stále zmenšuje. 
Jedinou výjimkou jsou v tomto ženy tureckého původu, u kterých je dlouhodobě nejvyšší 
intenzita plodnosti ve věku 24 let.  
      Bezdětné imigrantky tvoří více než pětinu příchozích. Za povšimnutí stojí, že podíl 
bezdětných žen přicházejících ze zemí mimo Evropskou unii byl v roce 1999 o tři procentní 
body vyšší než podíl bezdětných imigrantek ze zemí Evropské unie. Pokud však již ženy 
pocházející ze zemí mimo Evropskou unii (tedy převážně z rozvojového světa) děti mají, jsou 
z 50 % matkami třech a více dětí. Většina z nich se ženám narodila již před jejich příchodem do 
Francie, imigrantky tedy skutečně realizovaly svoji plodnost v zemi původu. 
       Z výsledků censu 1999 se dále jistilo, že každý(á) šestý(á) příchozí imigrant(ka) je již 
ženatý (vdaná). Avšak i zde existují rozdíly podle původu a také pohlaví. Obecně muži jsou 
častěji svobodní než ženy. To s největší pravděpodobností souvisí s důvody jejich migrace, 
neboť muži přicházejí spíše z ekonomických důvodů, u žen je hlavním motivem rodinné 
slučování. V případě svobodných matek může jít i o odchod ze země kvůli sociálnímu 
stigmatu, kterému se v tradiční islámské společnosti nevyhnou. Navzdory očekávání přibližně 
stejných charakteristik u imigrantů z Turecka a zemí Magrebu, eventuelně i jiných afrických 
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států, musíme konstatovat, že podobnost není žádná, naopak Turecko vykazuje výraznou 
odlišnost. Zatímco pouze polovina příchozích z Afriky jsou ženatí (vdané), v případě Turecka 
se jedná o tři čtvrtiny imigrantů.  
    Vzhledem k tomu, že islám povoluje muži mít až čtyři ženy, může se stát, že do Francie 
přijde rodina, která je polygynní. Ve Francii je však polygynie zakázána a platí, že v takovémto 
případě se sňatky všem ženám kromě první anulují. V praxi to znamená, že povolení k pobytu 
získá maximálně první manželka, ostatním není umožněno setrvání v zemi. Ačkoli se takovéto 
případy vyskytují velmi zřídka, v momentě, kdy se objeví, způsobují velké komplikace. Jedná 
se totiž většinou o ženy negramotné, které byly často nuceny se za manžela provdat, neznají 
svá práva ani povinnosti a v případě návratu do své vlasti bez muže se ocitají bez finančních 
prostředků na okraji společnosti. Výsledkem bývá to, že zůstávají ve Francii ilegálně. I když 
nevládní organizace na tento problém dlouhodobě upozorňují, legislativa se v tomto bodě ani 
s nástupem Nicolase Sarkozyho nezměnila.  
     Ve Francii je každoročně oddáno 250-300 tisíc párů. Přestože zcela jasně převládají páry, 
kde jsou snoubenci Francouzi, stále častější jsou i ty, v kterých jsou oba partneři imigranti. 
U smíšených sňatků převažují sňatky v kombinaci Francouzka – imigrant nad Francouz – 
imigrantka. I když je zřejmé, že imigranti nemusí být pouze přistěhovalci z islámských zemí, 
ale i z Evropské unie či USA, početní rozdíl lze přesto přičíst na úkor tradicím muslimské 
populace. Zatímco si totiž muž může vzít ženu jakéhokoli náboženského vyznání, žena se může 
provdat pouze za muslima.     .  

Obr. 21: Podíl ženatých (vdaných) imigrantů(ek) a podíl imigrantů(ek) alespoň s jedním dítětem ze 
všech příchozích do Francie dle země původu, 1999 
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Tab. 21: Vývoj počtu sňatků, Francie, 2000-2006 
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Francouz - Francouzka 256 787 241 129 226 758 220 598 220 649 225 425 220 644 
Imigrant - imigrant 6 550 7 281 7 892 8 565 8 326 8 382 8 303 
Francouz - imigrantka 15 387 17 397 18 822 19 539 18 505 18 710 17 263 
Francouzka - imigrant 19 148 22 448 25 615 27 261 24 118 23 786 21 050 

Zdroj: INSEE 

     Francouzský statistický úřad bohužel neuvádí průměrný věk při sňatku odděleně za domácí 
populaci a za imigranty. Nelze tedy posoudit, do jaké míry imigranti zvyšují či snižují hodnotu 
tohoto ukazatele. Avšak vzhledem k tomu, že značná část z nich přichází do Francie již jako 
ženatí (vdané), můžeme usuzovat, že vliv na hodnotu průměrného věku při sňatku je 
marginální. Jistým důkazem tohoto tvrzení nám může být vývoj hodnot průměrného věku při 
prvním sňatku mezi lety 1996 až 2006, kde jeho hodnoty vzrostla téměř o dva roky. 
Z obecných znalostí demografického chování imigrantů lze totiž předpokládat, že do 
manželství vstupují v nižším věku než domácí populace. 

Tab. 22: Vývoj průměrného věku při prvním sňatku, Francie, 1996-2006 
Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Průměrný věk nevěsty 
při 1. sňatku 27,4 27,6 27,7 27,8 28,0 28,1 28,1 28,5 28,8 29,1 29,3 
Průměrný věk ženicha 
při 1. sňatku 29,4 29,6 29,8 29,9 30,2 30,2 30,4 30,6 30,8 31,1 31,3 

Zdroj: INED 

Tab. 23: Podíl ženatých (vdaných) imigrantů(ek) a zastoupení imigrantů(ek) alespoň s jedním dítětem 
(ze všech příchozích do Francie, příslušného věku a pohlaví ( v %), 1999 

% ženatých, vdaných před migrací 
Věk imigranta Muži Ženy Celkem 
18-24 19 57 38 
25-29 54 80 67 
30+ 83 90 87 
Celkem 48 73 61 
  % ženatých imigrantů, vdaných imigrantek s dítětem narozeným před migrací 
18-24 6 24 16 
25-29 34 53 43 
30+ 68 78 74 
Celkem 32 49 41 

Pozn.: procentuelní hodnoty vypočteny ze 100 % základu 
Zdroj: INSEE   

     Ze sčítání lidu v roce 1999 se zjistilo, že každé deváté dítě (0-16 let) ve Francii nemá otce 
a matku rodilé Francouze, z toho u 46 % z nich pocházejí rodiče z oblasti Magrebu, u 16 % 
z ostatních států Afriky a u 8 % z Turecka. O čtyři roky později bylo provedeno dotazníkové 
šetření mezi osobami staršími 16 let a rozdílnost výsledků byla poměrně významná (Perrel, 
2006). 
     Z diagramů je vidět výrazná změna v profilu populace druhé generace imigrantů. Zatímco 
většina dospělých z této skupiny má rodiče pocházející ze států Evropy (58 % z nich), u jedinců 
ve věku 0-16 let to bylo v roce 1999 pouze 19 %. Vzhledem k tomu, že sčítání lidu ve Francii 
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proběhlo v roce 1999, lze se ze známých skutečností vývoje imigrace domnívat, že 
v současnosti je tento podíl ještě menší, naopak vzrostlo procentuelní zastoupení dětí, jejichž 
rodiče pocházejí z oblasti Magrebu.  

Obr. 22: Zastoupení imigrantů – rodičů dětí ve věku 0-16 let  podle země původu (v %), 1999  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zdroj: INED 

Obr. 23: Zastoupení imigrantů – rodičů osob starších 18  let věku podle země původu (v %), 2003 
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      Z počtů a struktury narozených v letech 1997, 2001 a 2005 je zřejmé, že více než čtyři 
pětiny stále tvoří děti narozené Francouzům a ačkoliv vzrostl zároveň počet i podíl dětí 
narozených smíšeným párům, je tento nárůst spíše marginálního charakteru. Můžeme tedy říci, 
že procentuelní zastoupení narozených rodilým Francouzům i párům, z nichž alespoň jeden je 
imigrant, se od poloviny 90. let  nijak výrazně nezměnilo. 

Tab. 24: Narození rodilým Francouzmů, imigrantům a smíšeným párům, roky 1997, 2001 a 2005 

Narození 1997 2001 2005 

Počet narozených celkem 726 768 770 945 774 355 
Z toho rodilým 
Francouzům 596 483 648 506 630 481 

Smíšeným párům 82 732 69 954  88 965 
Absolutní 

počty 

Imigrantům 47 553 52 485  54 909 
Z toho rodilým 
Francouzům  82,08   84,12   81,42 

Smíšeným párům  11,38    9,07   11,49 Složení v % 

Imigrantům  6,54    6,81    7,09 
Zdroj: INED 

     Významné odlišnosti byly zjištěny ve struktuře rodinných domácností imigrantů a domácí 
populace, přičemž za rodinnou  domácnost budeme  považovat  úplné  i neúplné  rodiny s dětmi 

Tab. 25: Ukazatelé rodinných domácností imigrantů včetně bezdětných párů, Francie, 1999 
Zastoupení osob 

(v %) 

Země původu osoby v čele 
domácnosti 

Počet 
všech 

rodinných 
domácností 

Průměrný 
počet členů 

Průměrný 
počet 

závislých 
dětí 

Podíl rodin 
se 6 a více 

členy  
mladších 

20 let 
starších 
60 let 

Španělsko 119 432 2,0 0,3 0,8 11,0 48,2 
Itálie 247 227 1,8 0,2 0,8 8,5 54,3 
Portugalsko 224 592 3,0 1,0 3,1 25,6 11,4 
Země EU (15 zemí) 127 535 1,8 0,3 1,0 17,7 29,8 
Ostatní země Evropy 114 545 1,9 0,4 1,7 17,6 33,8 
Alžírsko 223 025 3,4 1,4 18,5 33,8 13,4 
Maroko 192 852 3,9 2,0 27,1 42,5  6,4 
Tunisko 83 041 3,3 1,5 17,7 37,6 12,4 
Ostatní státy Afriky 138 799 3,5 1,7 17,4 46,9  3,2 
Turecko 63 928 4,1 2,0 20,2 43,0  4,2 
Kambodža, Laos, Vietnam 59 815 3,4 1,4 13,8 35,3 10,1 
Ostatní státy Asie 73 532 2,8 1,0 6,8 33,7  6,6 
Amerika a Oceánie 37 449 2,4 0,8 4,6 32,5  8,0 
Imigranti celkem  1 705 772 2,9 1,1 10,7 32,0 15,7 
Národ. smíš. domácnosti 956 035 3,2 1,1 4,9 30,4 15,1 
Francouzská  populace 21 246 467 2,3 0,8 1,6 23,9 21,6 
Celkem 23 908 174 2,4 0,7 2,4 24,9 20,8 

Zdroj: INSEE   
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 i bezdětné páry; zatímco v roce 1999 byla průměrná velikost domácností 2,9, osob na jednu 
domácnost, v průměrné francouzské rodině žilo o 0,6 osoby méně, tedy 2,3. Pokud ovšem 
pojem rodinná domácnost zúžíme na pár s dětmi, rozdíl mezi Francouzi a imigranty se 
prohloubí – 3,0 versus 3,9 osoby. 
      Ani ve skupině přistěhovalců však nejsou rodinné domácnosti stejně početné. Existují zde 
velké rozdíly zejména mezi Evropany a Afričany a Turky. Zatímco imigranti z evropských 
zemí, především Evropské unie (s výjimkou Portugalců), nedosahují hodnot ani průměrné 
francouzské rodiny, 20 % rodinných domácností imigrantů pocházejících z Turecka čítá více 
než šest členů. Nejvíce to ovlivňuje počet závislých dětí, tedy mladších 26 let. Rodiny domácí 
populace mají v průměru 0,8 závislého dítěte oproti 2 dětem připadajícím na rodinnou 
domácnost imigrantů pocházejících z Turecka nebo 1,7 závislého dítěte imigrantům z Afriky. 
Ovšem jako v předchozím případě i zde platí, že v domácnostech cizinců evropského původu je 
méně dětí mladších 26 let než v domácnostech francouzské populace. Počet dětí v rodině tak 
přímo koresponduje s úhrnnou plodností dle země původu.  
      Vedle porodnosti je dalším klíčovým demografickým procesem úmrtnost. Z hlediska 
posouzení její celkové úrovně je nejvhodnějším ukazatelem naděje dožití při narození. 
Vzhledem k tomu, že statistický úřad nepočítá a nepublikuje z důvodu nedostatečné datové 
základny tabulky života zvlášť pro domácí populaci a zvlášť za populaci imigrantů, natož 
tabulky života pro imigranty dle zemí původu, bylo nutné pro úrovně úmrtnosti imigrantů 
a domácí populace použít matematických modelů úmrtnostních tabulek. Pro posouzení rozdílů 
v úrovni úmrtnosti byly použity Rogersovy multiregionální tabulky dle místa narození. 
Hlavním důvodem pro použití tohoto modelu byl předpoklad, že ukazatel naděje dožití je 
ovlivněn jednak pravidelnostmi řádu vymírání země původu a jednak řádem vymírání cílové 
země, tedy že se do něj promítá jak faktor vlivu sociokulturního prostředí tak i genetických 
vlivů. Ačkoli se u imigrantů z rozvojových zemí, kteří přijdou do Francie, předpokládá zvýšení 
naděje dožití, přesto bude pravděpodobně nižší než u domácí populace. Protože není možné 
provést výpočet tabulek života pro všechny národnosti, které ve Francii žijí, bylo z důvodu 
země původu největšího počtu imigrantů vybráno Alžírsko, na kterém jsme diferenciaci 
v hodnotách naděje dožití demonstrovali.  
     Tabulky byly počítány pro pětileté věkové skupiny. Vstupními údaji do modelu 
Rogersových multiregionálních tabulek jsou: pravděpodobnost v regionu zemřít, 
pravděpodobnost přežít v regionu a pravděpodobnost se z regionu vystěhovat; pro poslední 
otevřený interval pak byla vstupním údajem míra úmrtnosti, a to za oba regiony (v našem 
případě země). Vstupní parametry jsou dále použity v tabulkových funkcích pro výpočet 
tabulkového počtu dožívajících v přesném věku x (lx), z nichž pak snadno dopočteme počty 
žijících v dokončeném věku x (Lx) a následně i naději dožití ve věku x (ex). Podrobný popis 
výpočtu je uveden v příloze, a to včetně porovnání hodnot, které byly vypočteny pro domácí 
populaci.  
     Z vypočtených hodnot v tabulce je zřejmé, že přestěhováním do Francie si imigranti 
v průměru poměrně výrazně prodlouží život. Přesto hodnot naděje dožití domácí populace 
nedosahují ani v případě, že se přestěhují v prvních pěti letech života. Jistým vysvětlením 
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mohou být životní návyky imigrantů, které se pravděpodobně nebudou po přestěhování příliš 
lišit, výrazným prvkem budou jistě i horší sociální podmínky, v nichž imigranti oproti domácí 
populaci často žijí. 
     Vzhledem k tomu, že u druhé i třetí generace předpokládáme přibližování se životnímu stylu 
majoritní společnosti, lze očekávat postupné snižování rozdílů úrovně jejich úmrtnosti a úrovně 
úmrtnosti domácí populace.   

Tab. 26: Naděje dožití pro imigranty z Alžírska ve Francii  (20e),  v Alžírsku (20e2)  a rozdíl hodnot 
(20e1), modelové výpočty dle Rogerse 

Muži Ženy Věk 
20e 20e1 20e2 20e 20e1 20e2 

0 74,02 4,88 69,14 74,92 5,63 69,28 
5 71,59 5,02 66,57 72,41 5,79 66,62 
10 66,95 4,97 61,98 67,76 5,75 62,02 
15 62,16 4,89 57,28 62,96 5,67 57,30 
20 57,33 4,77 52,56 58,10 5,55 52,55 
25 52,63 4,58 48,05 53,28 5,35 47,93 
30 47,98 4,30 43,68 48,48 5,06 43,42 
35 43,27 3,97 39,30 43,70 4,73 38,97 
40 38,56 3,62 34,94 38,96 4,38 34,57 
45 33,87 3,26 30,62 34,40 4,04 30,36 
50 29,28 2,89 26,39 29,97 3,69 26,28 
55 24,86 2,53 22,33 25,72 3,36 22,37 
60 20,65 2,18 18,47 21,70 3,04 18,66 
65 16,73 1,86 14,87 17,96 2,75 15,21 
70 13,09 1,55 11,53 14,68 2,51 12,17 
75 9,75 1,27 8,48 12,10 2,37 9,73 
80 6,70 1,01 5,69 10,57 2,39 8,18 
85+ 5,31 0,91 4,40 10,84 2,66 8,18 

Zdroj: vstupní data WHO, vlastní výpočty 

5.3 Analýza demografického chování imigrantů v Německu 

Na konci roku 2007 žilo podle oficiálních statistik v Německu 6,7 milionu imigrantů, což je 
téměř o 2,5 milionu více než v sousední Francii. Ovšem zatímco ve Francii počet přistěhovalců 
stoupá, v Německu jsme svědky opačného trendu. Obrovský nárůst imigrantů Německo 
zaznamenalo v letech 1987-1996, kdy v roce 1996 dosáhl počet přistěhovalců maxima a od 
tohoto roku počet imigrantů převážně klesá.17 Například mezi lety 2005 a 2007 tento pokles 
činil 553 tisíc osob. 
     Tento celkový trend se však netýká obou pohlaví imigrantů. Zatímco počet mužů se od roku 
1996 snižuje, počet žen mírně stoupá. Dochází zde tedy k početnímu vyrovnávání mezi oběma 
pohlavími, nicméně tak výrazné feminizace migrace, jaká panuje ve Francii v posledních 
letech, imigrantky v Německu nedosáhly. 

                                                
17 Výjimkou byl pouze rok 2002, kdy počet imigrantů v zemi stoupl oproti roku 2001 o 30 tisíc 
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     Příčinou je pravděpodobně stále poměrně silně převažující ekonomická migrace nad 
slučováním rodin, ačkoli tento důvod nabývá zejména v posledních letech na významu také 
v Německu, v roce 2007 uvedlo již 755 tisíc imigrantů jako důvod stěhování právě slučování 
rodiny. Dá se tedy předpokládat, že stejně tak jako ve Franci, dojde i v Německu k odklonu od 
ryze ekonomických důvodů imigrace.  

Obr. 24: Vývoj počtu přistěhovalých mužů a žen,  1980-2005 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Statistisches Bundesamt Deutschland  

Obr. 25: Věková struktura nově příchozích imigrantů v roce 2006, muži, počty v tisících 
 
 

 

 

 

 

Zdroj: Statistisches Bundesamt Deutschland 

Obr. 26: Věková struktura nově příchozích imigrantů v roce 2006, ženy, počty v tisících 
 

 

 

 

 

       

Zdroj: Statistisches Bundesamt Deutschland 
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     Z grafů znázorňujících věkovou strukturu nově příchozích imigrantů je zřejmé, že i v roce 
2006 převládají osoby ve věku 20-30 let u obou pohlaví, ale počty mužů ve vyšším věku 
klesaly pomaleji. Především je však patrné, že lidé nad 30 i 35 let věku převyšují osoby mladší 
20 let věku, v případě mužů dokonce několikanásobně. Noví imigranti tedy výrazným 
způsobem německou věkovou strukturu neomlazují. 

Tab. 27: Počet imigrantů žijících v Německu v letech 1996, 1999, 2001 a 2005 celkem 
a podle jednotlivých věkových skupin 

Rok 
Celkový počet 

imigrantů 
Méně než 

1 rok 1-14 15-20 21-39 40-59 60+ 

1996 7 491 650 106 470 1 434 011 666 724 3 030 840 1 788 789 464 816 

1999 7 336 111 94 889 1 362 564 600 792 2 927 258 1 777 558 573 050 

2001 7 318 263 42 664 1 238 592 577 378 2 970 552 1 822 227 666 850 
2005 7 289 149 29 295 971 469 560 028 2 913 242 1 972 071 843 044 

Zdroj: Statistisches Bundesamt Deutschland  

     Z hodnot v tabulce je zcela patrné enormní snížení počtu dětí, a to jak mladších jednoho 
roku, tak i v rozmezí 1-14 let věku a naopak téměř zdvojnásobení počtu osob starších 60 let. 
Ačkoli rok 1996 byl z hlediska počtu imigrantů poněkud atypický, neboť mnozí z přistěhovalců 
v Německu v tomto období byli lidé z bývalé Jugoslávie, kteří utekli před válečným konfliktem 
a po jeho skončení se opět vrátili, trend stárnutí populace imigrantů je evidentní.   
      Průměrný věk imigranta v Německu je 36,7 roku a v průměru zde pobývá více než 17 let 
(17,3 – údaj pro rok 2007). Nejnižší průměrný věk vykazují přistěhovalci z Afriky (32,0 let 
věku), nejvyšší z Austrálie a Oceánie (38,8 let věku) navzdory nejkratšímu pobytu – v průměru 
11,7 roku. Oproti tomu průměrný věk přistěhovalců z Evropy, do nichž německá statistika 
zařazuje i Turecko, dosáhl na počátku roku 2007 hodnoty 37,6 let věku a průměrná délka 
pobytu činila 19,1 roku. Ale i v rámci evropských imigrantů existují značné rozdíly – např. 
Rakušané jakožto nejstarší přistěhovalci s nejdelší dobou pobytu na jedné straně oproti 
Litevcům jakožto nejmladším přistěhovalcům s nejkratší dobou pobytu na straně druhé.   

Tab. 28: Průměrný věk imigranta a průměrná délka jeho pobytu dle země původu, 10 států s největším 
zastoupením imigrantů v Německu, 2007 
Země původu 
imigranta Celkový počet Průměrný věk imigranta Průměrná délka pobytu 
Turecko 1 738 831 34,6 20,7 
Itálie 534 657 39,5 25,1 
Polsko 361 696 36,3   9,2 
Řecko 303 761 40,3 24,1 
Srbsko a Černá Hora 282 067 33,3 16,5 
Chorvatsko 227 510 43,3 25,4 
Rusko 187 514 35,8   6,1 
Rakousko 175 653 47,3 26,1 
Bosna a Hercegovina 157 094 37,4 18,0 
Ukrajina 128 950 39,6   6,4 

Zdroj: Statistisches Bundesamt Deutschland 
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     Podle zastoupení zemí, z nichž pochází nejvíce imigrantů žijících v Německu, lze státy 
rozdělit do dvou skupin, z nichž jednu tvoří samotné Turecko a druhou evropské státy. 
V porovnání s Francií je na první pohled patrné, že v Německu je zastoupení imigrantů  
z Evropy mnohem větší, oproti tomu osoby z oblasti Magrebu a ostatních států Afriky, nejsou 
výrazně zastoupeny. Důvodem pro to jsou jednoznačně historické vazby s těmito zeměmi, 
u Francie se jedná především o vztahy z dob kolonialismu. 

Tab. 29: Narození  podle národnosti matky, roky 1995, 2000 a 2005 
Narození 1995 2000 2005 

Počet narozených celkem 765 221 776 999 685 795 
Z toho rodilým 
Němkám  641 559 639 996 563 466 
Z toho tureckým 
ženám 45 151 39 774 30 007 
Z toho ženám ze zemí 
EU 52 918 57 310 56 512 

Absolutní 
počty 

Z toho ženám z 
afrických zemí 4918 6 401 8 837 
Z toho rodilým 
Němkám  83,84 82,37 82,16 
Z toho tureckým 
ženám 5,90 5,12 4,38 
Z toho ženám ze zemí 
EU 6,92 7,38 8,24 

Počet v % 

Z toho ženám z 
afrických zemí 0,64 0,82 1,29 

Zdroj: Statistisches Bundesamt Deutschland    

Tab. 30: Počty sňatků podle národnosti, Německo, 1999-2005 
Rok   1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Němci 392 891 379 316 352 997 354 655 347 328 363 299 358 845 
Turci 5 728 6 177 6 950 7 639 7 648 6 670 5 719 
Ostatní 

Muži 
32 055 33 057 29 644 29 669 27 935 26 023 23 887 

Němky 386 790 372 800 342 682 344 301 337 160 354 009 350 568 
Turkyně 2 894 3 234 3 462 3 753 3 654 3 331 3 119 
Ostatní 

Ženy 

42 990 42 516 46 447 43 909 42 097 38 652 34 764 

Počet sňatků Celkem 430 674 418 550 389 591 391 963 382 911 395 992 388 451 
Zdroj: Statistisches Bundesamt Deutschland            

     Stejně jako ve Francii i v Německu několikanásobně převažují sňatky mezi domácí populací 
nad sňatky mezi imigranty. Vzhledem k tomu, že německý statistický úřad nezpracovává údaje 
o národnosti snoubenců v kombinaci ženich – nevěsta, ale zvlášť za každé pohlaví, nelze zjistit, 
zda jsou početnější případy typu imigrant – imigrantka či sňatky smíšené. Nicméně 
z převažujících počtů mužů turecké národnosti nad ženami tureckého původu můžeme 
usuzovat, že i v Německu budou sňatky muslimů ovlivněny tradicí, která říká, že si muži, na 
rozdíl od žen muslimek, mohou vzít partnerku jakéhokoli náboženského vyznání. 
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Tab. 31: Průměrný věk při prvním sňatku, Německo, 1998 a 2006 
Rok 1998 2006 
Populace / Pohlaví Muži Ženy Muži Ženy 
Němci 30,9 28,3 32,6 29,6 
Imigranti 28,0 26,2 29,5 28,2 

Zdroj: Statistisches Bundesamt Deutschland 

     Na rozdíl od francouzské statistiky je ale vypočítáván průměrný věk při prvním sňatku 
odděleně za domácí populaci a za imigranty. Ačkoli se hodnota tohoto ukazatele v populaci 
imigrantů poměrně prudce zvyšuje, vstupovaly stále imigrantky do manželství v průměru o rok 
dříve než Němky, u mužů činil tento rozdíl dokonce tři roky.  
     Nicméně i v Německu se může stát, že do země přijde muž muslim, který má více než jednu 
ženu. Ačkoli Německo uplatňuje vůči imigrantům diskriminační politiku ve větší míře než 
sousední Francie, v tomto ohledu má tolerantnější přístup k řešení takové situace. Zatímco ve 
Francii je uznán sňatek pouze první ženě a všechny ostatní musí zemi opustit, v Německu 
mohou ve většině případů zůstat, ačkoli je úředně za manželku považována také pouze první 
žena.Vstřícnější německý přístup je způsoben především počty těchto případů. I když i ve 
Francii se jedná o velmi malé počty takových manželství, v Německu jsou to skutečně 
výjimky, neboť většina muslimů zde pochází z Turecka, kde je mnohoženství rovněž zakázáno. 

Tab. 32: Narození podle původu matky, Německo, roky 1995, 2000 a 2005,  

Rok 
Počet narozených 

celkem 
Z toho tureckým 

ženám 
Z toho ženám ze 

zemí Evropy 
Z toho ženám 

z afrických zemí 
1995 765 221 45 151 52 918 4 918 
2000 766 999 39 774 57 310 6 401 
2005  685 795 30 007 56 512 8 837 

Zdroj: Statistisches Bundesamt Deutschland 

     V roce 2005 se v Německu  narodilo 685 795 dětí, z toho 30 007 tureckým ženám. V roce 
1995 to bylo 765 221, z toho narozených matce pocházející z Turecka bylo 45 151. Mnohé 
z těchto dětí získalo německou národnost (viz podkapitola 4.5), a proto nejsou zahrnuty 
v počtech v tabulce č. 32. Jak lze tedy vidět, počet narozených klesal tedy nejen v případě 
domácí populace, ale i u žen turecké národnosti.  

Tab. 33: Narození v letech 1997-2005, Německo 
Narození 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Narození 
celkem 812 173 785 034 770 744 766 999 734 475 719 250 706 721 705 622 685 795 
Narození 
Němcům 675 553 653 925 643 005 636 996 610 841 595 188 582 311 581 123 563 466 
Narození 
imigrantům 136 620 131 109 127 739 130 003 123 634 124 062 124 410 124 499 122 329 
Podíl 
narozených 
Němcům 83,18 83,30 83,43 83,05 83,17 82,75 82,40 82,36 82,16 
Podíl 
narozených 
imigrantům 16,82 16,70 16,57 16,95 16,83 17,25 17,60 17,64 17,84 

Zdroj: Statistisches Bundesamt Deutschland 
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      Naopak relativně stoupá podíl dětí narozených ženám ze zemí Evropské unie, zde je ale 
nutné si uvědomit, že se může často jednat o smíšená manželství, neboť třídění bylo provedeno 
podle národnosti matky. Pokud jde o stoupající podíly dětí narozených ženám afrického 
původu, vypovídá to spíše o nárůstu počtu imigrantů z afrického kontinentu v celkové populaci, 
ačkoli je pravděpodobné, že tyto ženy budou mít v průměru více dětí než německé ženy.  

Tab. 34: Úhrnná plodnost rodilých Němek, imigrantek celkem a žen turecké národnosti, Německo, 
roky 1990, 1995, 2000 a 2005 
Rok Rodilé Němky Imigrantky celkem Ženy turecké národnosti 
1990 1,40 1,83 2,50 
1995 1,34 1,46 2,40 
2000 1,38 1,42 2,16 
2005 1,34 1,39 1,98 

Zdroj: Statistisches Bundesamt Deutschland, Rada Evropy 

     Zaměříme-li se na úhrnnou plodnost imigrantek v Německu v porovnání s hodnotami těchto 
ukazatelů pro rodilé Němky, zjistíme, že populace imigrantů má silnou tendenci se 
přizpůsobovat demografickému chování domácí populace. Když v roce 1995 německá vláda 
zavedla některá dílčí pronatalitní opatření, mělo to dopad nejen na domácí populaci, ale také na 
populaci imigrantek. V roce 1996 se zvýšila úhrnná plodnost německých žen z hodnoty 1,34 na 
1,39 dítěte na jednu ženu, v populaci imigrantek to byl nárůst z 1,46 na 1,51 dítěte na jednu 
ženu. 

Tab. 35: Struktura domácností dle země původu osoby v jejím čele, relativní zastoupení a průměrný 
počet osob v domácnosti, 1999 

Složení domácností podle počtu členů (v %)  Země původu osoby 
v čele domácnosti 

Domácnosti 
celkem 

(v tisících) 1 2 3 4 5+ 

Průměrný 
počet členů 
domácnosti 

Německo 75 287 17 32 21 21 9 2,14 
Portugalsko 120 11 20 34 26 9 2,27 
Španělsko 126 15 24 17 29 15 2,27 
Itálie 726 11 16 22 30 21 2,66 
Řecko 393 9 18 26 32 15 2,69 
Srbsko a Černá Hora 470 10 19 19 20 32 2,78 
Turecko 2 379 4 11 20 30 35 3,35 
Imigranti celkem 7 032 11 17 21 27 24 2,70 
Zdroj: Statistisches Bundesamt Deutschland 

     Za pozornost stojí srovnání plodnosti žen turecké národnosti v Německu a ve Francii. 
Zatímco ve Francii Turkyně dosahují vyšší úrovně plodnosti než v samotném Turecku, 
v Německu tento fenomén nezaznamenáváme. Úhrnná plodnost je zde naopak nižší než uvádí 
Turecký statistický úřad pro ženy v Turecku (2,1 dítěte na jednu ženu v Turecku proti 1,98 
dítěte na jednu ženu v Německu). Nabízí se vysvětlení, že v případě Německa jde převážně 
o ženy, které zde žijí již dlouho (imigranti z Turecka v průměru 20,7 let), a tak je jejich 
reprodukční chování jakousi kombinací tradičního demografického chování a reprodukčních 
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vzorců domácí německé populace, ke které mají silnou tendenci se přibližovat. V případě 
Francie se jedná převážně o imigrantky, které zde pobývají krátce, pocházejí ze sociálně 
slabých vrstev, a tak vykazují zcela odlišné hodnoty úhrnné plodnosti než turecké ženy 
v Německu.  
     Ačkoli tedy imigrantky mají stále vyšší intenzitu plodnosti než rodilé Němky, což je vidět 
i na hodnotách úhrnné plodnosti v tabulce, mají velkou tendenci se přizpůsobovat úrovni, které 
dosahují ženy německé národnosti. Pro Německo to mimo jiné znamená, že se nemůže spoléhat 
na to, že by děti narozené imigrantům mohly v budoucnu kompenzovat snižující se počty 
narozených německým rodičům. V roce 2005 již úhrnná plodnost žen turecké národnosti klesla 
pod záchovnou hranici reprodukce.    

Tab. 36: Podíly domácností vdaných a ženatých párů podle počtu dětí, 1999 
Počet závislých dětí v domácnosti Země původu osoby 

v čele domácnosti 0 1 2 3+ 
Německo 49 23 21 7 
Portugalsko 31 38 24 7 
Španělsko 41 21 28 10 
Itálie 28 27 31 14 
Řecko 29 32 29 10 
Srbsko a Černá Hora 37 22 21 20 
Turecko 22 26 29 23 
Imigranti celkem 29 27 27 17 

Zdroj: Statistisches Bundesamt Deutschland 

   Úroveň plodnosti spolu s dalšími sociodemografickými charakteristikami a kulturními 
zvyklostmi dané země, se odrážejí i ve struktuře domácností. V roce 1999 provedl německý 
statistický úřad mikrocensus, ve kterém byl mimo jiné zjišťován i rozdíl ve velikosti 
domácností mezi Němci a imigranty. Z výsledků vyplynulo, že průměrná velikost domácnosti 
německé populace je menší než domácnost imigrantů, ovšem i mezi imigranty existují rozdíly. 
Největší počet osob žije v domácnosti, kde je v čele osoba turecké národnosti, nejmenší tam, 
kde je v čele domácnosti jedinec pocházející z Portugalska a Španělska. Avšak i tyto 
domácnosti jsou v průměru o 0,13 osoby větší než ty německé. To je způsobeno především 
vyšším počtem jednočlenných domácností typických pro Německo, kde zejména v posledním 
desetiletí stoupá počet tzv. singles. Nemalý vliv však na to budou mít i staří lidé, kteří žijí 
povětšinou sami a jejichž početní zastoupení se v populaci každoročně zvyšuje. Naopak pro 
domácnosti imigrantů je typický větší počet jedinců žijících pohromadě, nejvíce je to patrné 
v rodinách s osobou turecké národnosti v čele, kde 35 %  tvoří domácnostmi s 5 a více osob.  
     Při hlubším rozboru údajů v obou tabulkách dojdeme v případě tureckých imigrantů ještě 
k dalšímu závěru, a to, že ačkoli domácnosti s osobou turecké národnosti v čele jsou početně 
největší, nemusí to nutně znamenat, že se jedná o rodinu se třemi a více dětmi. Ty má totiž 
„jen“ 23 % párů, což by mohlo značit, že Turci upřednostňují mezigenerační soužití v rámci 
jedné domácnosti. Bez povšimnutí by také neměl zůstat vysoký podíl nesezdaných soužití 
a  německých bezdětných párů (téměř 50 %), což je jeden z největších podílů této kategorie 
v Evropě.  
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     Úroveň úmrtnosti, druhého procesu ovlivňujícího přírůstky (eventuelně úbytky) přirozenou 
měnou, byla v Německu, stejně jako ve Francii, studována na základě analýzy hodnot naděje 
dožití. Stejně tak jako INED ve Francii, ani Německý federální statistický úřad nepočítá 
tabulky života pro imigranty. Proto jsme se rozhodli ze stejného důvodu jako v případě Francie 
i zde provést výpočet pomocí modelových multiregionálních tabulek dle Rogerse, přičemž 
tentokrát byl výpočet použit ve vztahu Německo a Turecko. Vstupní předpoklady byly 
obdobné, tedy že tento ukazatel naděje dožití je ovlivněn jednak pravidelnostmi řádu vymírání 
země původu a z části řádem vymírání cílové země, že se do něj promítá jak faktor vlivu 
prostředí tak i genetické faktory. Proto si imigranti z rozvojových zemí v Německu zvýší naději 
dožití, přesto však bude nižší než u domácí populace. Výsledkem v tomto konkrétním případě 
jsou rozdíly v hodnotách naděje dožití tureckých imigrantů po přistěhování se do Německa.    

Tab. 37: Naděje dožití pro imigranty z Turecka v Německu (20e), v Turecku (20e2) a rozdíl hodnot 
(20e1), modelové výpočty dle Rogerse 

Muži Ženy Věk 
20e. 20e1 20e2 20e. 20e1 20e2 

0 74,01 4,90 69,10 78,41 5,29 73,12 
5 70,98 5,00 65,97 75,37 5,39 69,98 
10 66,19 4,94 61,25 70,59 5,33 65,26 
15 61,38 4,86 56,52 65,74 5,25 60,50 
20 56,53 4,74 51,78 60,85 5,12 55,73 
25 51,85 4,55 47,30 56,02 4,92 51,10 
30 47,25 4,28 42,97 51,21 4,63 46,58 
35 42,59 3,96 38,64 46,40 4,30 42,11 
40 37,94 3,61 34,33 41,63 3,94 37,69 
45 33,35 3,25 30,10 36,92 3,58 33,34 
50 28,87 2,89 25,98 32,30 3,20 29,09 
55 24,57 2,53 22,03 27,80 2,83 24,97 
60 20,51 2,19 18,32 23,37 2,45 20,91 
65 16,74 1,87 14,87 19,18 2,09 17,09 
70 13,30 1,56 11,74 15,21 1,74 13,48 
75 10,21 1,28 8,93 11,55 1,40 10,15 
80 7,49 1,01 6,48 8,27 1,07 7,20 
85+ 5,02 0,71 4,31 5,31 0,72 4,59 

Zdroj: vstupní data WHO, vlastní výpočty 

     Z rozdílných hodnot v tabulce mezi hodnotami naděje dožití žen a mužů v Turecku 
a imigrantů v Německu je zřejmé, že si turečtí imigranti přistěhování naději dožití skutečně 
zvýší. Přesto však ani oni, stejně jako imigranti z Alžírska ve Francii, nemají naději dožití tak 
vysokou, jako domácí populace. I v tomto případě může být na vině horší sociální prostředí, 
v němž přistěhovalci žijí, u imigrantů z Turecka je pravděpodobný i vliv životního stylu 
a kulturních vzorců, které si většina přistěhovalců alespoň v první generaci zachovává.  
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Kapitola 6 

Populační prognózy  

Budoucí populační vývoj by měl být klíčovým faktorem pro politická rozhodování na všech 
úrovních. Při strategii cílené imigrační politiky to platí o to více, že mnozí evropští politici v ní 
vidí řešení, které alespoň dočasně zastaví stárnutí jejich populací. Přitom si často neuvědomují, 
že stárnutí je pro Evropu nevyhnutelný proces, na který by se nemělo nahlížet pouze negativně, 
neboť je to zároveň výsledek dlouhodobého poskytování kvalitní zdravotní péče, rostoucí 
životní úrovně a zlepšujícího se životního stylu obyvatel. Na druhou stranu samozřejmě platí, 
že rostoucí podíl obyvatel důchodového věku představuje zejména pro stávající sociální 
systémy většiny evropských zemích jistou socioekonomickou hrozbu.  
     Při rozboru pravděpodobného budoucího populačního vývoje Francie a Německa byly 
použity výsledky z prognóz národních statistických úřadů, místy doplněné o závěry z prognóz 
a odhadů budoucího vývoje  jiných, zejména mezinárodních organizací.   

6.1 Populační prognóza Francie a vliv migrace  

Roku 2006 uveřejnil Francouzský demografický institut (INED) svou poslední populační 
prognózu. Předkládá v ní perspektivy vývoje do roku 2050, přičemž se logicky nejvíce 
soustředí na tři demografické procesy ovlivňující základním způsobem nejen celkový počet 
obyvatel, ale především věkově pohlavní strukturu populace, tedy porodnost, úmrtnost 
a migraci. Ve zprávě publikované pro odbornou veřejnost (2006) je samozřejmě větší 
pozornost věnována procesům porodnosti a úmrtnosti než migraci. Je to způsobeno jednak tím, 
že migrace je nejobtížněji prognózovatelný proces, neboť je extrémně závislý na politickém 
a ekonomickém stavu cílové i zdrojové země, jednak tím, že má povětšinou na celkový počet 
obyvatelstva vliv spíše okrajový. Tím se však nechce říci, že by v jednotlivých věkových 
skupinách migrační zisky, resp. ztráty, nemohly hrát důležitou roli. Vzhledem k tématu 
diplomové práce je i v této kapitole kladen důraz na proces migrace. 
     V roce 2005 žilo ve Francii necelých 61 miliónů obyvatel (tab. č. 38). Podle střední varianty 
prognózy by jejich počet měl do roku 2050 vzrůst o 9 miliónů, tedy na 70 miliónů. První, na co 
INED v této souvislosti upozorňuje, je stárnutí populace. Na rozdíl od sousedních států nebude 
sice nijak dramatické, neboť bude probíhat postupně během celého prognózovaného období, 
nicméně i pro Francii to bude znamenat v konečném důsledku zdvojnásobení počtu osob 
starších 60 let. To bude způsobeno dvěma faktory: do budoucna se počítá se stálým 
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prodlužováním střední délky života a především do důchodového věku vstoupí „silné“ ročníky 
z 50. let. 
      Co se týče budoucího vývoje plodnosti, počítají experti ve střední variantě prognózy s její 
stagnující úrovní. V agregátních ukazatelích je to promítnuto především do úhrnné plodnosti, 
jejíž hodnotu po celé období demografové odhadují na 1,9 dítěte na jednu ženu, pro krajní 
varianty prognózy pak 2,1 a 1,7. Všechny varianty prognózy předpokládají odkládání narození 
dítěte do stále vyššího věku a tím i zvyšující se průměrný věk matky při porodu. Na očekávané 
míry plodnosti by to však výrazný vliv mít nemělo. 
     Nejvýraznějším prvkem v procesu úmrtnosti je její snižující se intenzita, což se odráží ve 
vyšších hodnotách střední délky života. To, jak již bylo zmíněno, se promítne v procentuelním 
nárůstu osob postproduktivního věku. Situace se podle očekávaného vývoje poněkud změní 
po roce 2040, kdy začnou více umírat lidé narození v letech 1950-1960. Výsledky střední 
varianty předpokládají, že v závěru prognózovaného období přesáhnou počty zemřelých nad 
počty narozených téměř o 30 tisíc.  

Tab. 38: Očekávaný počet obyvatel Francie a zastoupení jednotlivých věkových skupin, střední 
varianta prognózy 

Věkové skupiny (v %) 
Rok 

Počet obyvatel 
(v milionech) 0-19 20-59 60-64 65+ 

2005 60,7 24,9 54,3 4,4 16,4 
2010 62,3 24,3 53,0 6,0 16,8 
2015 63,7 24,0 51,4 6,2 18,4 
2020 65,0 23,7 50,1 6,1 20,1 
2030 67,2 22,6 48,1 6,1 23,2 
2040 69,0 22,1 46,9 5,4 25,6 
2050 70,0 21,9 46,2 5,7 26,2 

Zdroj: INED 

Tab.  39: Očekávané hodnoty naděje dožití při narození, Francie, 2050, střední varianta prognózy 
INED EUROSTAT 

Varianta e0 ženy e0 muži e0 ženy e0 muži 
Nízká 87,7 81,1 87,9 81,1 
Střední  91,0 84,3 89,1 82,7 
Vysoká 94,0 96,0 90,5 84,3 

Zdroj: INED, EUROSTAT 

     S ohledem na dosavadní vývoj migrace, kdy během celého 20. století a také v prvních letech 
nového tisíciletí převažovala imigrace nad emigrací a Francie tak vykazovala velké migrační 
zisky, lze předpokládat, že tomu nebude ani v budoucích letech jinak. Velkou roli zde 
samozřejmě hrají legislativní úpravy a celková hospodářská situace nejen ve Francii, ale 
i v zemích, z nichž imigranti přicházejí. Nicméně demografové ve své prognóze ani v nízké 
variantě nepředpokládají, že by migrační saldo kleslo do roku 2050 pod 50 tisíc osob za rok. 
Naopak střední varianta mluví v roce 2050 o stotisícových migračních ziscích, vysoká dokonce 
o 150 tisících. V porovnání s migračními zisky během let 1996-2007 (kapitola 4.1) i počty 
imigrantů podle střední varianty převyšují ty současné. Z toho lze usuzovat, že se předpokládá, 
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že Francie bude pro imigranty jakožto hospodářsky vyspělá země stále velmi atraktivní. Jestliže 
porovnáme předpokládané migrační saldo z prognóz vydaných INEDem v roce 2006 a 2001, 
zjistíme, že odborníci přehodnotili své stanovisko ohledně budoucího vývoje migrace. Zatímco 
ještě v roce 2001 odhadovali migrační zisk 50 tisíc osob pro střední variantu, o pět let později 
uvádějí toto číslo jako dolní hranici.  
      Publikovaná prognóza se v rámci procesu migrace soustředí především na kvantitativní 
hledisko. Bylo by však neméně zajímavé zpracovat perspektivu z hlediska kvalitativního, tedy 
v jakém věku, odkud a z jakého sociálního prostředí budou imigranti přicházet. Na základě 
současného stavu a předpokladu stále více se propojujícího světa můžeme v příštích letech 
pravděpodobně očekávat vyšší počty imigrantů ze vzdálenějších zemí na úkor zastoupení 
příchozích ze států v bezprostřední blízkosti Francie. Co se týče socioprofesního profilu 
imigrantů, je skutečně velmi obtížné určit budoucí vývoj. Nicméně za předpokladu úspěšného 
dopadu změn v oblasti imigrační politiky za vlády Nicolase Sarkozyho můžeme vyslovit 
domněnku, že se „nůžky“ v sociálním původu imigrantů „budou rozevírat“. Cílem současné 
imigrační politiky je totiž přilákat do země VIP imigranty, tedy odborníky, kterých je 
v některých oborech velký nedostatek. Na druhou stranu by bylo naivní se domnívat, že do 
země nebudou proudit tisíce nekvalifikovaných přistěhovalců z rozvojových zemí, otázkou 
v tomto případě pouze zůstává, zda cestou legální či ilegální. Navíc Francie bude potřebovat 
dělníky na vykonávání prací, o které nebude mít zájem ani domácí populace, ani imigranti 
z vyspělého světa.  
      V souvislosti s tím vyvstává otázka náhradové migrace (Replacement migration). V roce 
2000 Populační divize OSN vypracovala studii, která se tímto problémem zabývá. Bylo 
zjišťováno, jaké migrační saldo by bylo potřeba, aby se zabránilo snížení počtu obyvatel, aby 
počet obyvatel v produktivním věku zůstal konstantní, aby index potenciální podpory neklesl 
pod hodnotu 3,0 a aby index závislosti zůstal konstantní (Burcin, Drbohlav, Kučera, 2007).  

Tab. 40: Nutné objemy migračního salda pro jednotlivé vstupní podmínky, náhradová migrace, 
v tisících, Francie 
Podmínka I II III IV 
Průměrně každý rok       29     109      321   1 792 
Celkem v letech 2000-2050 1 473 5 459 16 037 89 584 

Pozn.: 
 I = konstantní počet obyvatel 
 II = konstantní počet osob v produktivním věku 
 III = index potencionální podpory (poměr mezi počtem osob 15-64 let a počtem osob 65 +) nesmí klesnout pod 
hodnotu 3,0   
 IV = konstantní poměr mezi počtem osob ve věku 15-64 let  a 65+ let  
Zdroj: Populační divize OSN 

      Francie by neměla mít díky objemu migračních zisků problém udržet konstantní počet 
obyvatel, naopak v tomto ohledu požadovanou hodnotu dvojnásobně převyšuje (požadovaná 
hodnota činí 29 tisíc ročně, v roce 2006 měla Francie migrační saldo 60 tisíc). I co se týče 
podmínky zachování neměnného počtu osob v produktivním věku, předpoklad střední varianty 
prognózy se dané hodnotě velmi blíží. Pokud jde však o další dvě, je zejména u podmínky 
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zachování konstantního počtu obyvatel a zachování konstantního poměru mezi počtem osob 
v produktivním (tj. 15-64 let věku) a postproduktivním věku (65 a více let) zřejmé, že žádná 
země nemůže každoročně přijmout téměř dva miliony osob. Předpoklad, že by imigrace mohla 
zastavit stárnutí populace, je tedy zcela milný. 

Obr. 27:  Očekávaná věková struktura v roce 2050 (střední varianta prognózy) v porovnání s věkovou 
strukturou roku 2005, Francie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj: INED 

      Ze zobrazení současné a budoucí věkové struktury je patrné, že současné mírné 
nerovnoměrnosti ve věkové struktuře budou postupně vyhlazeny a věková pyramida Francie 
bude směřovat k téměř dokonalému modelu stacionární populace. Podle střední varianty 
prognózy bude sice Francie v roce 2050 přirozenou měnou vykazovat úbytky obyvatel, ale 
migrační zisky budou ztráty bez problémů kompenzovat. Jak však bylo ukázáno v tabulce 
týkající se náhradové migrace, budoucí počty imigrantů nemohou zastavit stárnutí francouzské 
populace, a to o to více, že do důchodového věku ve sledovaném období vstoupí početně silné 
ročníky z 50. let. Francie se tedy bude muset v nadcházejících letech vyrovnat s nebývale 
vysokým počtem starých lidí, což může být mimo jiné i silným zásahem do fungování celé 
společnosti.  

6.2 Populační prognóza Německa a vliv migrace  

Obdobně jako ve Francii i v Německu publikoval Federální statistický úřad v roce 2006 
prognózu obyvatelstva do roku 2050. Stejně jako v prognóze pro Francii je i zde kladen 
mnohem větší důraz na procesy úmrtnosti a porodnosti než na migraci. Němečtí demografové 
však ve svých výstupech detailněji rozebírají budoucí věkovou strukturu, zejména osob 
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v postproduktivním věku, větší pozornost je věnována i celkovému počtu obyvatel. Je to 
především z toho důvodu, že Německo již nyní vykazuje úbytky obyvatelstva nejen přirozenou 
měnou, což je v této zemi dlouhodobá záležitost, ale v několika posledních letech i úbytky 
celkové. I v budoucích letech se bude muset podle všech variant prognózy vyrovnat se silnou 
depopulací, kterou nemohou zastavit ani počty imigrantů.  

Tab. 41: Očekávaný počet obyvatel Německa a zastoupení jednotlivých věkových skupin, střední 
varianta prognózy 

Věkové skupiny (v %) 
Rok 

Počet obyvatel 
(v milionech) 0-19 20-64 65+ 

2005 82,4 20 60,8 19,3 
2010 81,9 18,3 61,1 20,5 
2020 80,0 16,9 59,9 23,2 
2030 77,2 16,4 54,9 28,7 
2040 73,4 15,6 52,3 32,1 
2050 68,7 15,1 81,7 33,2 

Zdroj: Statistisches Bundesamt Deutschland 

     V současnosti žije v Německu přibližně 82 milionu lidí (viz tab. č. 41), do roku 2050 podle 
střední varianty prognózy klesne počet obyvatel na 68,7 milionu. To je během 45 let (prognóza 
byla sestavována v roce 2005) úbytek téměř 14 miliónů. Příčinou toho bude především velmi 
nízká intenzita porodnosti, se kterou se Německo potýká již v současnosti. Podle střední 
varianty prognózy se na konci sledovaného období očekává úhrnná plodnost 1,4 dítěte na jednu 
ženu, což je téměř tatáž hodnota, jaká je vykazována nyní. I podle vysoké varianty by hodnota 
ukazatele neměla překročit 1,6 dítěte na jednu ženu a nízká varianta dokonce počítá s poklesem 
o 0,2 dítěte oproti současnému stavu. I kdyby se vyplnila prognóza vydaná Populační divizí 
OSN v roce 2000, která je ve srovnání s německou mnohem optimističtější (ve střední variantě 
předpokládá hodnotu 1,7 dítěte na jednu ženu), Německo se zdaleka nepřibližuje 
prognózovaným hodnotám úhrnné plodnosti ve Francii. Po celé období až do roku 2050 bude 
tedy v režimu zúžené reprodukce. 
     V procesu úmrtnosti se počítá i v budoucnu s nastolenými trendy. Naděje dožití při narození 
bude  nadále stoupat, ačkoli i zde platí, že hodnot prognózovaných pro Francii nedosáhne. 

Tab. 42: Očekávané hodnoty naděje dožití při narození, Německo, 2050, střední varianta prognózy 
Statistisches Bundesamt EUROSTAT 

Varianta e0 ženy e0 muži e0 ženy e0 muži 
Nízká 86,8 81,1 85,6 80,5 
Střední  88,0 83,5 86,9 82,0 
Vysoká 89,8 85,4 88,3 83,8 

Zdroj: Statistisches Bundesamt Deutschland, EUROSTAT  

     Stejně jako výstupy z prognózy francouzského statistického úřadu i němečtí demografové se 
soustředí zejména na počty budoucích imigrantů než na zemi jejich původu. V prognóze 
německého obyvatelstva platí samozřejmě totéž, co v případě Francie, tedy že budou 
pravděpodobně stále častěji přicházet imigranti ze vzdálenějších zemí. Vzhledem k tradičnímu 
migračnímu směru z Turecka do Německa může proces migrace značně ovlivnit i případný 
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vstup Turecka do Evropské unie. Pokud by se tomu tak stalo v horizontu několika nejbližších 
let, dal by se velmi pravděpodobně očekávat jednorázový nárůst počtu přistěhovalců. Pro 
Německo, kde je na rozdíl od Francie také výrazná emigrace, bude o to více důležitá 
hospodářská situace v zemi během prognózovaného období. Nepůjde tak pouze o to, kolik lidí 
do země přijde, ale také o to, kolik osob ze země odejde. Přesto se předpokládané migrační 
zisky pohybují v obdobném rozmezí jako u Francie, tedy 100 tisíc osob ve střední variantě, 
200 tisíc ve vysoké a 70 tisíc v nízké. I když například Eurostat očekává pro Německo vyšší 
migrační zisky (ve střední variantě prognózy dokonce dvojnásobné počty než uvádí prognóza 
německého statistického úřadu), ani ty nemohou zvrátit vymírání německé populace.  

Tab. 43: Nutné objemy migračního salda pro jednotlivé vstupní podmínky, náhradová migrace, 
v tisících, Německo 
Podmínka I II III IV 

Průměrně každý rok 344 487 810 3 630 
Celkem v letech 2000-2050 17 187 24 330 40 481 181 508 

Pozn.: 
 I = konstantní počet obyvatel 
 II = konstantní počet osob v produktivním věku 
 III = index potencionální podpory (poměr mezi počtem osob 15-64 let a počtem osob 65+) nesmí klesnout pod 
hodnotu 3,0  
 IV = konstantní poměr mezi počtem osob ve věku 15-64 let  a 65+ let    
Zdroj: Populační divize OSN 

Obr. 28: Očekávaná věková struktura v roce 2050 (střední varianta prognózy) v porovnání s věkovou 
strukturou roku 2005, Německo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Statistisches Bundesamt 

     S tím souvisí údaje v již zmiňované studii Populační divize OSN zabývající se náhradovou 
migrací. Jelikož Německo vykazuje v současnosti značně odlišný demografický vývoj než 
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jsou v některých případech až řádově vyšší. Již pro pouhé udržení konstantního počtu obyvatel 
by muselo Německo každoročně přijmout 344 tisíc nových imigrantů, což je téměř o 150 tisíc 
více než se předpokládá ve vysoké variantě prognózy.  
     V případech dalších ukazatelů se dostáváme do zcela nereálných počtů, z čehož je zřejmé, 
že stárnutí německé populace je zcela neodvratitelný jev. Budoucí demografický vývoj 
v Německu je nejlépe vidět z grafu znázorňujícího očekávanou věkově pohlavní strukturu 
obyvatel v roce 2050 v porovnání s výchozím rokem 2005. Nastolené trendy v reprodukčním 
chování, jež budou s největší pravděpodobností pokračovat, povedou k podstatným celkovým 
úbytkům obyvatel, především však k prohloubení regresivního vývoje struktury německé 
populace. Kladně lze hodnotit pouze vyhlazování výrazných nepravidelností současné věkové 
struktury. Vysoký absolutní i relativní počet starých osob vzhledem k produktivní složce 
obyvatel bude pro německou společnost velkou finanční zátěží, která se může promítnout i do 
oblasti sociálních služeb a může znamenat i poměrně vážný problém v mezigeneračních 
vztazích. 
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Kapitola 7 

Závěr 

Francie i Německo se podobně jako jiné vyspělé státy Evropy potýkají s vysokými počty 
přistěhovalců, jejichž příliv se snaží regulovat různými opatřeními a cílenou imigrační 
politikou. Podíl imigrantů se v těchto zemích zvyšuje nejen příchody dalších cizinců, ale i tím, 
že se zvětšuje podíl dalších generací imigrantů - tedy těch, kteří se v těchto zemích již narodili. 
Velkou část přistěhovalců Francie a Německa přitom tvoří imigranti z muslimských zemí, 
především z Turecka a států severní Afriky, jejichž domácí kulturní prostředí se od 
hostitelských zemí značně liší a z tohoto důvodu bylo možné předpokládat i velké odlišnosti 
v reprodukčním chování. Prvním z cílů této práce bylo tedy analyzovat demografické chování 
imigrantů v těchto dvou zemích, jeho vývoj a porovnat je s vývojem demografického chování  
domácí populace.  
     Dalším z cílů zkoumání práce pak bylo posoudit na základě výsledků komparativní analýzy, 
jaký vliv mají na demografické charakteristiky přistěhovalců rozdílné imigrační politiky obou 
zemí – Francie a Německa. Ačkoli v praxi neexistuje pouze jeden model imigrační politiky, 
vždy je to kombinace různých opatření, přesto jeden z jeho aspektů převažuje. V Německu to 
byl po dlouhou dobu tzv. diskriminační model, který je založen na dočasném pobytu cizinců a 
pro imigranty je tudíž jen velmi obtížné získat občanství hostitelské země. Naopak Francie po 
celé 20. století uplatňovala tzv. asimilační model, kterým se snažila imigranta co nejrychleji 
začlenit do hostitelské majoritní společnosti, mnohdy i za cenu ztráty jeho kulturních specifik. 
Německo i Francie dnes tyto přístupy spíše opouštějí a začínají se přiklánět k „integračnímu“ 
pluralitnímu modelu, který podporuje kulturní odlišnosti minority od majoritní společnosti. 
Ovšem změny ve společnosti a v jednání lidí neprobíhají tak rychle jako změny legislativní, 
tedy imigranti žijící ve Francii a Německu proto byli a stále jsou formováni spíše „starými“ 
modely imigrační politiky. 
     V neposlední řadě se práce snažila zjistit oprávněnost tvrzení některých politických 
subjektů, které v imigraci vidí „lék“ pro stárnoucí evropskou populaci. Na základě výsledků 
analýzy vývoje demografického chování imigrantů od 90. let do současnosti bylo možno říci, 
zda má populace imigrantů tendenci se svými reprodukčními vzorci majoritní společnosti 
přibližovat či nikoli. V porovnání s očekávaným budoucím populačním vývojem v Německu 
a Francii a především díky výpočtům Populační divize OSN bylo možné také určit, jaké 
migrační zisky by byly nutné například pro kompenzaci ztrát přirozenou měnou a zda jsou tedy 
očekávání výrazného omlazujícího efektu imigrace oprávněná.  
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     S výše zmíněnými cíli byly proto stanoveny a ověřeny následující čtyři pracovní hypotézy: 
 
Hypotéza první: Imigranti zejména z muslimských zemí mají odlišné reprodukční chování než 
domácí populace, především co se týče vývoje  úhrnné plodnosti a naděje dožití. 
     Tato hypotéza byla potvrzena, neboť imigranti z muslimských zemí skutečně vykazují 
odlišné demografické chování. Muslimští imigranti mají sice tendenci se v čase přibližovat 
demografickému chování domácích populací, nicméně  hodnoty ukazatelů úhrnné plodnosti 
i naděje dožití se stále odlišují. V případě úhrnné plodnosti jsou hodnoty imigrantek 
z muslimských zemí vyšší, naopak naděje dožití, jak bylo ukázáno na případu imigrantů 
z Alžírska a Turecka, je nižší než u populací hostitelských zemí.  
 
Hypotéza druhá: Vzhledem k imigrační politice uplatňované ve Francii a charakteristikám 
reprodukčního chování francouzské populace, se imigranti budou svými reprodukčními vzorci 
více blížit Francouzům než Němcům, zejména v ukazatelích porodnosti. 
     Tato hypotéza potvrzena nebyla. Imigrantky v Německu mají velkou tendenci se 
přizpůsobovat charakteristikám plodnosti německých žen, zejména v hodnotách úhrnné 
plodnosti. Na různá pronatalitní opatření reagují dokonce stejně jako majoritní populace a i 
v případě průměrného věku při sňatku se přibližují hodnotám, které udává statistika pro 
německou populaci. Zdá se, že imigranti z Turecka se rychleji přizpůsobují reprodukčnímu 
chování německé populace než  muslimové ve Francii. Vliv imigrační politiky tedy nebyl 
prokázán. 
 
Hypotéza třetí: Podíl počtu narozených smíšeným párům a imigrantům bude v Německu větší 
než ve Francii. 
     Tato hypotéza nebyla rovněž potvrzena, neboť v období 1995-2005 se podíl narozených 
rodičům, z nichž alespoň jeden byl imigrant, pohyboval shodně v obou zemích v rozmezí 
16-19 %. Z toho vyplývá, že ačkoli v Německu žije o 2,5 milionu více imigrantů než 
v sousední Francii, nemá toto vliv na podíly počtu narozených rodičům imigrantům či 
smíšeným párům. 
 
Hypotéza čtvrtá: Imigrace nemůže ani v jedné zemi zastavit proces stárnutí obyvatelstva. 
     Tuto hypotézu můžeme přijmout. Jak bylo již řečeno, demografické chování imigrantů 
v obou zemích má tendenci se ve vývoji přibližovat charakteristikám reprodukčního chování 
majoritní populace, a proto nelze očekávat, že by plodnost imigrantek mohla kompenzovat 
nízkou intenzitu plodnosti domácích žen, zejména v případě Německa. Navíc sami imigranti 
budou postupně stárnout, a tak i za ně by bylo potřeba najít nové přistěhovalce, kteří by 
zároveň „omlazovali“ jak domácí populaci tak i populaci imigrantů. V extrému bychom se 
dostali téměř do začarovaného kruhu, kdy na zastavení procesu stárnutí populace bychom 
potřebovali stále větší a větší počet nově příchozích imigrantů. Obdobné výsledky poskytla i 
studie vydaná v roce 2000 Populační divizí OSN, která řeší, jaké migrační zisky by jednotlivé 
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země musely do roku 2050 získat, aby index potencionální podpory neklesl pod hodnotu 3,0 
a index závislosti zůstal konstantní (podrobněji kapitola 6.1 a 6.2). Počty imigrantů, ke kterým 
studie dospěla, jsou zcela mimo možnosti jak Francie, tak především Německa.  
 
     Z výsledků pracovních hypotéz tedy můžeme učinit tyto závěry: Imigrační politika cílové 
země nemá výrazný vliv na demografické chování imigrantů, neboť ti, ačkoli vykazují odlišné 
hodnoty některých ukazatelů porodnosti a úmrtnosti, mají obecně tendenci se přizpůsobovat 
reprodukčním vzorcům domácí populace bez ohledu na legislativní rámec. Ani přistěhovalci 
z muslimských zemí, kteří pocházejí z výrazně odlišného kulturního prostředí, se v tomto 
ohledu nevymykají. To dokazují i  závěry některých odborných publikací, které taktéž říkají, že 
imigranti mají obecně tendenci se v čase přizpůsobovat demografickému chování majoritní 
populace (např. Tribalat, M. a kol., 1992), což se projevuje a bude projevovat především 
u druhé a třetí generace imigrantů. 
     I když počty přistěhovalců mohou v krátkodobém horizontu zabránit či alespoň zmírnit 
nepříznivý demografický vývoj, v dlouhodobém horizontu imigrace není řešením pro stárnoucí 
evropskou populaci. To dokládají jak výsledky studie Populační divize OSN týkající se 
náhradové migrace do roku 2050, tak závěry mnohých odborných článků (např. Burcin, B., 
Drbohlav, D., Kučera, T., 2007) a konferencí (trilaterální konference „Kdo zajistí naši 
budoucnost?“, 23.5.2005, Praha). 
     Jak Francie, tak i Německo se tedy budou muset vyrovnat s dopady, které s sebou přinesou 
změny v očekávané věkově pohlavní struktuře v nadcházejících letech, neboť stárnutí jejich 
populací je nezvratným procesem. Pro zachování sociální stability bude nutné přijmout nejen 
opatření vyplývající z budoucího demografického vývoje v oblasti veřejných financí, ale nesmí 
se při tom zapomínat ani na uvážlivé kroky vedoucí k začleňování imigrantů do společnosti.  
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Podrobný popis výpočtu Rogersových multiregionálních tabulek dle místa narození18 
 
2 regiony: 1= Francie, 2 = Alžírsko 
qi……. pravděpodobnost zemřít v regionu i 
q1(x) = 5*M1δ(x)/ [1+2,5* M1δ(x)+2,5*M12(x)] 
pij…….pravděpodobnost vystěhovat se z regionu i do regionu j 
p12(x) = 5*M12(x)/ [1+2,5* M1δ(x)+2,5*M12(x)] 
pii .....pravděpodobnost zůstat na živu v regionu i 
p11(x) = 1- q1(x) – p12(x) 

i0li δ (x) …počet osob, které se narodily v regionu i a ve stejném regionu zemřely mezi přesným 
věkem x, x+5 
i0lj δ (x).......počet osob, které se narodily v regionu i, ale zemřely v regionu j 
i0li j (x)….počet osob, které se narodily v regionu i a mezi přesným věkem x, x+5 se 
přestěhovaly do regionu j 
i0lj i (x)….. počet osob, které se narodily v regionu i, v přesném věku x byly v regionu j a mezi 
přesným věkem x, x+5 se přestěhovaly zpět do regionu i 
i0li i (x)…..počet osob, které se narodily v regionu i, v přesném věku x byly v regionu i 
a v přesném věku x+5 stále žily regionu i 
i0lj j (x)….počet osob, které se narodily v regionu j, v přesném věku x byly v regionu j 
a v přesném věku x+5 stéle žily regionu j 
i0li  (x)……počet osob, které se narodily v regionu i 
i0lj (x)……počet osob, které se narodily v regionu j 
 
 
Výpočet tabulkových funkcí: 
i0li δ (x) = i0li  (x) * qi(x) 
i0li j (x) = i0li  (x) * pij (x) 
i0li i (x) = i0li  (x) * pii (x) 
i0lj δ (x) = i0lj (x) * qj(x) 
i0lj i (x) = i0lj (x) * pij (x) 
i0lj j (x) = i0lj (x) * pjj (x) 
 
i0li  (x+5) = i0li  (x) - i0li δ (x) - i0li j (x) + i0lj i (x) 
i0li i (x)  = i0li  (x) - i0li δ (x) - i0li j (x), tedy i0li  (x+5) = i0li i (x)  + i0lj i (x) 
 
i0lj  (x+5) = i0lj  (x) - i0lj δ (x) - i0l ji (x) + i0l ij (x) 
i0ljj (x)  = i0lj  (x) - i0lj δ (x) - i0l ji (x), tedy i0lj  (x+5) = i0ljj (x)  + i0li j (x) 

                                                
18 Při popisu využity také poznámky z přednášky Demografická analýza II, zimní semestr 2005 a dále 
poznatky z publikací A. Rogerse uvedené v Seznamu použité literatury (Rogers, 1968, 1971, 1982) 
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Jelikož jsme indexem 1 označili Francii a indexem 2 Alžírsko, je nutné k 10l1 vztahovat míru 
úmrtnosti ve Francii a k 10l2 míru úmrtnosti v Alžírsku 
 
L(x) a T(x) – výpočet jako v klasické úmrtnostní tabulce 
Pro poslední otevřený interval: L85+ = l85+/ú85+ 

i0L = i0Li + i0Lj 
 
tedy: 
i0e(x) = i0ei (x) + i0ej  (x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alena Nouzová: Vývoj demografického chování imigrantů ve Francii a Německu na přelomu 20. a 21. století 
 

 95 

Tab. 39 : Naděje dožití pro Francouze ve Francii  (10e) po přestěhování v Alžírsku (10e1), a rozdíl 
hodnot (10e2), modelové výpočty dle Rogerse 

Muži Ženy Věk 
10e 10e1 10e2 10e 10e1 10e2 

0 78,52 75,81 2,71 83,09 80,37 2,72 
5 73,83 71,14 2,69 78,36 75,65 2,70 
10 68,90 66,27 2,63 73,41 70,77 2,64 
15 63,94 61,39 2,55 68,45 65,88 2,57 
20 58,98 56,52 2,46 63,48 61,01 2,47 
25 54,14 51,80 2,34 58,55 56,21 2,34 
30 49,37 47,19 2,18 53,64 51,46 2,18 
35 44,58 42,59 1,99 48,72 46,74 1,99 
40 39,81 38,02 1,79 43,84 42,06 1,78 
45 35,11 33,53 1,59 39,01 37,44 1,57 
50 30,54 29,16 1,38 34,27 32,91 1,36 
55 26,15 24,97 1,18 29,61 28,46 1,16 
60 21,94 20,95 0,99 25,04 24,09 0,95 
65 17,83 17,04 0,79 20,52 19,77 0,76 
70 13,84 13,24 0,61 16,08 15,51 0,57 
75   9,95   9,52 0,43 11,69 11,29 0,41 
80  6,14   5,88 0,27   7,39   7,12 0,28 
85+   2,17   2,03 0,15   3,04   2,85 0,19 

Zdroj: WHO, vlastní výpočty 

 

Tab. 35 : Naděje dožití pro Němce v Německu  (10e) po přestěhování v Turecku (10e1), a rozdíl 
hodnot (10e2), modelové výpočty dle Rogerse 

Muži Ženy Věk 
10e 10e1 10e2 10e 10e1 10e2 

0 78,36 75,69 2,68 78,36 75,69 2,68 
5 73,68 71,02 2,66 73,68 71,02 2,66 
10 68,74 66,14 2,60 68,74 66,14 2,60 
15 63,78 61,25 2,52 63,78 61,25 2,52 
20 58,82 56,39 2,43 58,82 56,39 2,43 
25 53,95 51,65 2,30 53,95 51,65 2,30 
30 49,13 46,99 2,14 49,13 46,99 2,14 
35 44,30 42,34 1,96 44,30 42,34 1,96 
40 39,47 37,72 1,75 39,47 37,72 1,75 
45 34,70 33,15 1,55 34,70 33,15 1,55 
50 30,04 28,70 1,34 30,04 28,70 1,34 
55 25,55 24,40 1,14 25,55 24,40 1,14 
60 21,22 20,27 0,95 21,22 20,27 0,95 
65 17,04 16,28 0,76 17,04 16,28 0,76 
70 13,06 12,47 0,59 13,06 12,47 0,59 
75   9,22   8,79 0,43   9,22   8,79 0,43 
80   5,48   5,19 0,29   5,48   5,19 0,29 
85+   1,43   1,26 0,17   1,43   1,26 0,17 

Zdroj: WHO, vlastní výpočty 


