
Vývoj plodnosti ve vybraných zemích Evropy se zaměřením na efekt časování od druhé poloviny 

20. století do současnosti 

Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnotit v kontextu vývoje plodnosti ve vybraných evropských 

zemích od druhé poloviny 20. století do současnosti skutečný vliv efektu časování na ukazatel 

průměrného věku matky při narození dítěte. Dalším cílem je očistit ukazatel úhrnné plodnosti od vlivu 

časování, a následně ukázat, jak změny v časování plodnosti ve studovaných zemích ovlivňují v daném 

časovém období tento transverzální ukazatel. Posledním záměrem této práce je zhodnocení názorů 

respondentů daných zemí z výběrového šetření European Social Survey z let 2004 a 2010 na otázky 

týkající se sladění práce a rodiny jako jednoho z faktorů ovlivňujícího časování plodnosti. Na základě 

typologie sociálních států Esping-Andersena jsou vybrány následující státy: Nizozemí, Portugalsko, 

Švédsko, Švýcarsko a Ukrajina. Změny průměrného věku žen při narození dítěte jsou dány nejen 

skutečnými změnami v časování rození dětí (efektem časování), ale také změnami ve struktuře rození 

dětí dle pořadí (efektem struktury). Pro detailní pohled na příčiny změn tohoto ukazatele byla použita 

metoda dekompozice a pro zhodnocení vývoje úhrnné plodnosti byly zkonstruovány její očištěné 

varianty od vlivu časování. Ukazuje se, že efekt časování i efekt struktury mohou působit v i proti směru 

zvyšování průměrného věku matek při narození dítěte, nicméně v současnosti stojí ve studovaných 

státech za zvyšováním průměrného věku zejména skutečné odkládání rození dětí do pozdějšího věku. 

Očištěné ukazatele transverzální úhrnné plodnosti ukazují, že bez narušení časováním plodnosti by byla 

úroveň úhrnné plodnosti v daných zemích vyšší, než tomu v současnosti je. Názory respondentů 

vybraných států z výběrového šetření European Social Survey jsou v souladu s očekávanými trendy 

v rámci různých typů sociálních států. To lze dokumentovat na příkladu Švédska, kde respondenti spíše 

nesouhlasí s tradičním rozdělením rolí muže a ženy v domácnosti a v práci, na rozdíl 

od postsocialistické Ukrajiny či prorodinně orientovaného Španělska. Možnost sladit pracovní a rodinné 

závazky je ovšem důležitá při výběru práce pro respondenty napříč všemi studovanými státy. 
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