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Studie 1 /2017 

Proč ženy v Evropě nechtějí  
mít více dětí1 

 

ÚNOR 2017 

Matthias Doepke, Fabian Kindermann 

 

 
Shrnutí2 

 

 Evropa se nachází v hluboké demografické krizi. Mnoho zemí se potýká 

s extrémně nízkou porodností i přesto, že jednotlivé vlády se snaží skrze různá 

opatření občany motivovat k tomu, aby měli dětí více. 

 Data z 19 evropských zemí (Pozn. překl.: včetně České republiky) ukazují, že nízká 
porodnost souvisí s neshodou partnerů mít či nemít dítě. Tato studie potvrzuje, že 
neshoda partnerů je hlavním faktorem nízké porodnosti napříč Evropou.  

 V zemích s nízkou porodností většinu péče o dítě zastává žena. A je to právě žena, 
kdo má v otázce počtu dětí právo veta. Porodnost proto zvyšují opatření, která 
přímo ulehčují ženám péči o dítě. Obecné pobídky ke zvýšení porodnosti jsou 
mnohem méně efektivní.  

 Politika snižování zátěže v péči o dítě zaměřená na ženy může být až dvakrát 

efektivnější ve zvýšení porodnosti než obecná podpora pro rodiny s dětmi 

 V zemích s vyšší porodností muži o dítě pečují více. Otázka shody či neshody 
ohledně počtu potomků je mezi partnery rovnoměrněji rozložena.  

 Naopak v zemích, kde muži o dítě pečují nejméně, ženy daleko častěji 
s partnerovým přáním mít potomka nesouhlasí. 

  

                                                 
1 Přeloženo z originálního textu autorů Mathiasse Doepke a Fabiana Kindermanna napsaného pro portál VOX 

CEPR´s Policy Portal http://voxeu.org/article/why-european-women-have-few-babies  

2 Autory českého shrnutí jsou Ondřej Lukáš a Filip Pertold. 

http://voxeu.org/article/why-european-women-have-few-babies
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Summary4 
 

 Europe is in the midst of a major demographic crisis, with many countries facing 
ultra-low fertility rates. The low levels of fertility in Europe are even more 
surprising considering that national governments are already doing a lot to push 
people towards having children. 

 Data from 19 European countries show how low fertility can be traced to 
disagreement within couples about having babies. Our analysis confirms that 
disagreement within couples about having babies is indeed a major factor behind 
low fertility across Europe. 

 In low-fertility countries, it is usually the women who bear most of the burden of 
childbearing, and who veto having more babies. Fertility can be raised by policies 
that specifically lower cost to women of child care, whereas general subsidies for 
childbearing are much less effective. 

 A policy that lowers the child care burden specifically on mothers can be more 
than twice as effective at increasing the fertility rate compared to a general child 
subsidy. 

 In the countries with high fertility rates men do more childcare work, and 
agreement and disagreement with having more children is balanced between the 
sexes. 

 In the countries where men do the least amount of childcare work, women are 
especially likely to disagree with their man’s wish for a child.  

                                                 
3 Translated from the original text by Mathiass Dopeke and Fabian Kindermann to be found at VOX CEPR´s 

Policy Portal http://voxeu.org/article/why-european-women-have-few-babies .  

4 Authors of the Suummary are Ondřej Lukáš and Filip Pertold. 

http://voxeu.org/article/why-european-women-have-few-babies
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Úvod 
 

Evropa se nachází v hluboké demografické krizi. Období po druhé světové válce, kdy 

mnoho rodin mělo tři a více dětí, je definitivně pryč. Dnešní rodiny se spokojí 

s jedním či dvěma dětmi a mnoho žen dokonce nechce mít děti žádné.  

Obrázek 1. znázorňuje počet dětí připadajících na jednu ženu a ilustruje celkový 

pokles porodnosti napříč Evropou. Aby počet obyvatel přestal klesat, jedna žena by 

měla mít v průměru 2,1 dětí. V současnosti většina evropských zemí za touto 

hodnotou zaostává, a některé z nich velmi výrazně. V Rakousku, Německu či 

Španělsku se již více než dvě desetiletí počet dětí na jednu ženu pohybuje 

pod hodnotou 1,5 (Kumo 2010). (Pozn. překl.: podobný počet dětí na jednu ženu je i 

v České republice a Polsku). Taková extrémně nízká porodnost způsobuje výrazné 

stárnutí obyvatelstva, napětí v důchodovém/sociálním systému a velký úbytek počtu 

obyvatel. Například populace Německa se má při takovém tempu do roku 2060 snížit 

ze současných 80 na 68 milionů obyvatel.5 

 

Obrázek 1: Celková porodnost v Evropě – počet dětí na jednu ženu 

 

Zdroj: Ukazatele světového rozvoje 

                                                 
5 Zdroj: Spolkový statistický úřad 2015 
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Nízká porodnost v Evropě je o to překvapivější, vezmeme-li v potaz, kolik různých 

opatření jednotlivé vlády vynakládají, aby občany motivovaly mít děti. Na rozdíl 

od USA většina evropských zemí (Pozn. překl.: včetně České republiky) poskytuje 

štědrou rodičovskou dovolenou, daňové bonusy a přímé pobídky (např. porodné) 

nebo veřejné školství zdarma. Přestože v některých oblastech, jako například v Belgii, 

Francii či Skandinávii tato opatření žádaný efekt přinesla a pomohla porodnost vrátit 

(téměř) na úroveň, kdy celkový počet obyvatel neklesá (viz Obrázek 1), v mnoha 

zemích ke zvýšení porodnosti nevedla (Pozn. překl.: to platí i o České republice). 

Dohadování ohledně dětí: Ve hře jsou oba rodiče 

Proč tedy porodnost klesá i přesto, že jednotlivé vlády péči o děti silně dotují? Náš 

výzkum ukazuje, že porodnost závisí nejen na výši poskytovaných nákladů na péči, ale 

i na rozdělení těchto nákladů mezi matku a otce dítěte (Doepke, Kindermann 2016). 

Biologicky je dáno, že k početí dítěte jsou potřeba žena i muž. A existuje jistá paralela 

v tom, že děti by měly přijít na svět tehdy, když oba potenciální rodiče jsou 

přesvědčeni, že mít dítě je v jejich zájmu, a proto se shodnou na tom o ně usilovat. 

Pokud je péče o dítě nerovnoměrně rozložena v tom smyslu, že většinu práce má 

zastat jen jeden z rodičů, takový rodič častěji nesouhlasí s tím dítě mít. Pár se tak 

ocitá v neshodě a v jejím důsledku může porodnost zůstat nízká i přesto, že stát péči 

o dítě dotuje. 

Tato studie potvrzuje, že neshoda partnerů v otázce mít či nemít dítě je hlavním 

faktorem nízké porodnosti napříč Evropou. K tomu se váží následující fakta: 

 Existuje mnoho párů, které se neshodnou v otázce, zda mít či nemít dítě.  

A většina dětí se rodí právě jen tehdy, když se oba rodiče shodnou. 

 V evropských zemích s nízkou porodností se muži na péči o dítě podílejí velmi 

málo a jsou to právě ženy, kterým zůstává na bedrech většina domácí péče. 

 V zemích, kde většinu péče o dítě zastává žena, má také žena větší tendenci 

pořízení dalšího dítěte vetovat. 

 Naopak v zemích s vyšší porodností se muži více podílejí na péči o dítě a otázka 

shody či neshody ohledně počtu potomků je mezi oběma pohlavími 

rovnoměrněji rozložena. 
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Nová zjištění ohledně neshody zda mít či nemít dítě 

Ačkoliv se závěry této studie s většinou obecně přijímaných teorií mapujících důvody 

nízké evropské porodnosti shodují, ještě nedávno neexistovala spolehlivá data 

umožňující zkoumat, do jaké míry za nízkou porodností v Evropě může neshoda mezi 

partnery. Naše empirická zjištění vychází z nového longitudinálního výzkumu 

Generace a genderový program6 (Generations and Gender Programme7), který 

proběhl v 19 převážně evropských zemích. Tento datový soubor poskytuje dříve 

chybějící informaci o míře shody či neshody partnerů v otázce zda mít či nemít dítě. 

Konkrétně řečeno jsou respondenti tázáni, zda by každý z partnerů „v současné době 

chtěl nebo nechtěl první nebo další dítě“. Takto u každého páru zjistíme míru shody či 

neshody v otázce zda si přeje mít první nebo další dítě.  

Z dat vyplývá, že v otázce mít či nemít dítě existuje u párů vysoká míra neshody a že 

se důvod této neshody systematicky liší napříč zeměmi s vysokou a nízkou mírou 

porodnosti. Obrázek 2 níže znázorňuje pouze páry, v nichž alespoň jeden z partnerů 

touží po dalším dítěti. Vertikální osa nazvaná ´Podíl párů – nesouhlasí muž´ 

označuje podíl párů, kdy žena mít další dítě chce a muž nikoliv, zatímco 

na horizontální ose ´Podíl párů – nesouhlasí žena´ je situace opačná a ukazuje podíl 

párů, kde muž další dítě chce, ale žena nesouhlasí. Obrázek 2 znázorňuje vztah mezi 

těmito hodnotami napříč jednotlivými státy; počet dětí na jednu matku je uveden 

v závorce za zkratkou příslušné země. Zatímco červeně znázorněné státy (Francie, 

Belgie, Norsko) jsou země, jejichž porodnost je blízko hranice udržitelnosti počtu 

obyvatel, modře označené jsou země s nízkou porodností a počtem dětí na jednu 

matku nižším než 1,5. Mezi modré země patří Německo, Španělsko, Rakousko a 

mnoho východoevropských zemí včetně České republiky, kde je porodnost 

pod hranicí 1,5 již poslední dekádu. Pokud extrémně nízká porodnost trvá tak dlouho, 

způsobuje výrazné stárnutí a úbytek obyvatelstva a přináší problémy pro ekonomiku i 

pro sociální systém. 

 

 

 

                                                 
6 V České republice proběhl sběr dat ve dvou vlnách (rok 2005 a 2008). Více informací zde http://www.czech-

ggs.cz/clanky/o-projektu/.  
7  http://www.ggp-i.org/ 

http://www.czech-ggs.cz/clanky/o-projektu/
http://www.czech-ggs.cz/clanky/o-projektu/
http://www.ggp-i.org/
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Obrázek 2: Nesoulad partnerů napříč Evropou v otázce  

zda mít či nemít další dítě  

 

 

Pozn.: 45° přímka znázorňuje situaci kdy v dané zemi je totožný podíl párů, v případě kterých 
s dalším dítětem nesouhlasí buď muž anebo žena. Data obsahují pouze páry, ve kterých alespoň 
jeden člen nesouhlasí s dalším dítětem. Vertikální osa nazvaná ´Podíl párů – nesouhlasí muž´ 
označuje podíl párů, kdy žena mít další dítě chce a muž nikoliv, zatímco na horizontální ose ´Podíl 
párů – nesouhlasí žena´ je situace opačná a ukazuje podíl párů, kde muž další dítě chce, ale žena 
nesouhlasí. 

Zdroj: http://voxeu.org/article/why-european-women-have-few-babies  

http://voxeu.org/article/why-european-women-have-few-babies
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Pokud by názory všech párů byly totožné (oba partneři by dítě buď chtěli, nebo 

nechtěli), na obrázku by se objevil průsečík v bodě nula. Ovšem opak je pravdou. 

Mezi páry existuje velký nesoulad, včetně těch z „červených zemí“, kde je porodnost 

vysoká. Navíc panuje výrazný rozdíl mezi červenými a modrými zeměmi i v tom, který 

z partnerů nesouhlasí. V zemích s nízkou porodností nesouhlasí s názorem mít další 

dítě mnohem více žen. Na Obrázku 2 se všechny modře označené státy nachází 

pod linií 45 %, což značí převahu žen oponujících návrhu mít další dítě. Naopak 

červené země se nacházejí blízko této linie, což značí vyrovnanost mezi počtem mužů 

a počtem žen, kteří návrhu na pořízení dalšího potomka oponují.  

Například v Rusku ze 100 párů, které již jednoho potomka mají a ve kterých alespoň 

jeden partner chce další dítě, ve 30 případech touží po dalším dítěti muž, ale žena 

nikoliv, a jen v 10 případech se jedná o přesný opak, tedy kdy žena dítě chce, ale muž 

oponuje. Poměr se ještě více vyhrotí (50 ku 20) u párů, které již mají dvě a více dětí. 

Stejná data navíc dokazují, že neshoda má trvalé následky. Respondenti, kteří 

odpověděli na dotaz, zda chtějí další dítě, byli opět kontaktováni tři roky poté s cílem 

zjistit, zda se jim další potomek narodil. Hypotéza, že pokud se pár neshodne, další 

dítě se s největší pravděpodobností nenarodí, se potvrdila. Pokud žena dítě chce, ale 

muž nikoliv, existuje jistá šance, že se dítě opravdu narodí, ovšem ve srovnání s páry, 

které se na dalším dítěti shodnou, je pouze třetinová. Pokud je to však muž, kdo dítě 

chce, a žena nikoliv, rozdíl ve srovnání s páry, kde oba partneři další dítě nechtějí, se 

blíží nule. Výsledky potvrzují, že muž není schopen své přání realizovat navzdory 

preferencím své manželky, a přestože některé ženy toho schopny navzdory přání 

svých partnerů jsou, jediný způsob, jak s vysokou pravděpodobností narození dítěte 

zajistit, je situace, kdy se oba partneři na plánu mít další dítě shodnou. 

 

Model preferenčního vyjednávání 

Abychom mohli vyhodnotit, jak účinnost veřejných politik zaměřených na zvýšení 

porodnosti závisí na souhlasu či nesouhlasu partnerů ohledně preferencí mít dalšího 

potomka, odvodili jsme model preferenčního vyjednávaní. Je možná překvapivé, že 

odborná literatura hodnotící preference zda mít či nemít potomka se doposud 

hodnocení těchto preferencí z pozice neshody mezi partnery většinou vyhýbala. Místo 

toho většina modelů vychází z premisy, že se páry snaží maximalizovat společnou 
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prosperitu bez ohledu na to, jak jsou náklady a benefity při péči o dítě mezi oběma 

rodiči rozloženy.8 Náš model místo toho vychází z premisy, kdy ženy a muži mají 

každý své preference ohledně narození dětí, a proto předpokládá jejich neshodu. 

Naší snahou je dokázat, že neshoda je důsledkem nerovnoměrného rozdělení 

povinností v péči o dítě spojená s omezenou možností partnerů plánovat vlastní 

budoucí závazky.9 Jako příklad uveďme situaci, kdy žena předpokládá, že bude muset 

sama zvládat většinu péče o dítě a vyvodí závěr, že tento fakt ovlivní její pracovní 

kariéru. Pokud by tedy měla dítě, zhoršily by se jí vnější podmínky a také uvnitř 

manželství by se zhoršila její vyjednávací pozice. Výsledkem je, že s plánem mít 

prvního nebo dalšího potomka bude pravděpodobně nesouhlasit i přesto, že muž by si 

dítě přál. 

Predikce našeho modelu, že nevyvážené rozdělení povinností v péči o dítě vede 

k nesouladu, lze na datech přímo otestovat. Datový soubor obsahuje množství otázek 

mapující odpovědnost za řadu konkrétních činností při péči o dítě, jako jsou 

například oblékání, ukládání ke spánku nebo dozor nad domácími úkoly. Z těchto dat 

vyplývá indikátor průměrného zapojení mužů do péče o dítě pro každou zemi. 

Ve všech zemích vykonává muž méně než polovinu práce spjatou s péčí o dítě. 

Nicméně v zemích s vysokou porodností jako jsou Belgie, Francie nebo Norsko, je 

zapojení muže poměrně vysoké, a to mezi 30 – 40 %. Naopak v zemích s nízkou 

porodností míra zapojení mužů klesá až na 22 %. Obrázek 3 znázorňuje míru zapojení 

mužů do péče o potomka oproti rozdílu mezi podílem párů, kdy nesouhlasí s dalším 

dítětem žena a podílem párů, kdy nesouhlasí muž. Výsledek napovídá, že v zemích 

s nejmenším zapojením mužů do péče o dítě je vysoká pravděpodobnost, že ženy 

budou s přáním muže počít dalšího potomka nesouhlasit. 

  

                                                 
8 Příkladem této literatury je Becker a Barro (1988). Nedávné studie zahrnují Adda, Dustmanna a 
Stevense (2016) a Bicka (2016). 

9 Role omezeného závazku pro pochopení volby rození dětí byla poprvé popsána Rasulem (2008). 
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Obrázek 3: Zapojení muže do povinností při péči o dítě 

 

 

 

Pozn.: Vertikální osa znázorňuje rozdíl mezi podílem párů, kdy nesouhlasí s dalším dítětem žena a 
podílem párů, kdy nesouhlasí muž. Na horizontální ose je zobrazen podíl mužů v dané zemi, který se 
stará o děti. Odhadnutý koeficient ukazuje statistický vztah mezi podílem mužů starajících se o děti a 
rozdílem mezi podílem párů, kdy nesouhlasí žena versus, kdy nesouhlasí muž.  

Zdroj: http://voxeu.org/article/why-european-women-have-few-babies  

http://voxeu.org/article/why-european-women-have-few-babies
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Co musí veřejné politiky zohlednit 

Výsledky studie naznačují, že politika řešení evropské populační krize musí zohlednit 

fakt, že v zemích s nízkou porodností nesouhlasí s plánem na dalšího potomka 

převážně žena. Porodnost zůstává v mnoha případech nízká proto, že většina péče 

o potomka závisí na ní, což je ten hlavní důvod, proč všeobecně zaměřené pobídky 

na zvýšení porodnosti zpravidla nefungují. 

 

Obrázek 4: Náklady na zvýšení porodnosti v závislosti  

na podpoře zaměřené na ženy a na muže 

 

Pozn.: Zobrazené sloupce představují výši nákladů na zvýšení porodnosti v případě mužů a 
v případě žen pro dosažení stejného nárůstu porodnosti.  
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Pro ilustraci přinášíme srovnání nákladů našeho modelu preferenčního vyjednávání 

s náklady na alternativní politiku na zvýšení populační křivky. Proti sobě stojí politika 

přímo zaměřená na ulehčení břemene péče o děti ženám (například poskytováním 

veřejné denní péče o dítě jako náhradu za péči obvykle prováděnou matkou) zatímco 

druhá politika je zaměřená na  přímou podporu poskytovanou otci (Pozn. překl.: 

například v podobě snížení daňové zátěže). Náš model rovněž rozlišuje opatření, 

která snižují náklady na všechny narozené děti bez rozdílu pořadí jejich narození, a 

na opatření namířená pouze na druhé, třetí a další narozené dítě. Obrázek 4 

znázorňuje celkové náklady obou politik na zvýšení poměru počtu dětí na jednu ženu 

v dané zemi o hodnotu 0,1 bodu. Z grafu vyplývá, že obě politiky jsou efektivnější 

(tedy méně nákladné s ohledem na stanovenou růstovou hodnotu), jsou-li opatření 

namířena na druhé, třetí a další dítě (což šetří náklady vynaložené na první dítě, které 

by se narodilo i bez aplikace takové politiky). Ještě důležitějším poznatkem je, že 

politika zaměřená specificky na ulehčení břemene péče o děti ženám je výrazně 

efektivnější než politika zaměřená na muže: pokud je politika zaměřena na ženu, 

náklady jsou ve srovnání s politikou zaměřenou na muže zhruba jen třetinové. 

 

Evropská porodnost v budoucnosti 

Výsledky studie dokazují, že veřejné politiky mohou významně ovlivnit evropskou 

krizi porodnosti v případě, že se zaměří na vytváření takových opatření, která cíleně 

ulehčí břemeno péče o dítě matkám. Přitom by se samozřejmě ale nemělo zapomínat 

na to, že rozdělení povinností v péči o dítě má svůj kulturní rozměr. To, že v mnoha 

zemích se muži málo podílejí na péči o dítě i v případě, kdy se matka po porodu opět 

zapojí zpět do profesního života, naznačuje, že kulturní očekávání a tradiční rozdělení 

rolí také hrají významnou roli. Pokud se podaří evropského muže přesvědčit, aby se 

v péči o dítě a výchově stal rovnocenným partnerem, porodnost v Evropě by měla 

začít postupně opět přirozeně narůstat. 
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poznatků (z České republiky i ze zahraničí). 

3. Zaměření aktivit na vytvoření efektivní politiky a 
strategie České republiky – doplňovat akademické 
instituce vytvářením podkladů efektivním a 
operativním způsobem.  

 

Pokud chcete dostávat do své 
emailové schránky informace o 

připravovaných studiích a akcích 
IDEA, napište nám na  

idea@cerge-ei.cz 

mailto: idea@cerge-ei.cz
mailto: idea@cerge-ei.cz
http://idea.cerge-ei.cz/
http://idea.cerge-ei.cz/
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