6. Závěr
Ø

Poznatky získané z dotazu na místo narození posloužily nejen pro hodnocení výsledného efektu
dlouhodobé migrace, ale je jich možno využít i při hledání a vysvětlování souvislostí různých jevů a to
nejen v demografii, ale i dalších společenských vědách.

Ø

Odpověď na dotaz o místu narození byla při sčítání získána od velmi vysokého podílu obyvatelstva,
výsledky je tedy možno považovat za dostatečně věrohodné. V moravských krajích zůstal dotaz
nezodpovězen v menší míře než v krajích českých, kde je největší podíl neuvedení údaje
v severozápadním pohraničí a v Praze a okolí. Nezjištění údaje bylo větší u mužů.

Ø

Z vyhodnocení údajů o místu narození vyplynulo, že až na výjimky, je na Moravě a Slezsku obyvatelstvo
na své rodiště fixováno větší měrou než v Čechách. Svědčí o tom větší zastoupení obyvatel bydlících
v obci a zejména okresu narození. Oblastmi s malým zastoupením zde narozeného obyvatelstva a tudíž
velkým podílem přistěhovalých je hlavně široká oblast severozápadního až jihozápadního českého
pohraničí a některé severní moravské pohraniční okresy. Ženy ve větší míře než muži opouštějí
své rodiště, což je patrné z jejich menšího podílu bydlících v obci narození.

Ø

Sousedství se Slovenskem se zvýšeným podílem osob narozených na Slovensku v moravských
pohraničních okresech neprojevilo. Největší zastoupení mají „rodáci“ ze Slovenska v českém západním
pohraničí, ostravsko-karvinsku a jesenicku.

Ø

V zastoupení osob narozených v cizině (mimo Slovensko) se potvrzuje závislost na vzdálenosti od státní
hranice. Největší podíly „cizinců“ mají západní a severozápadní české pohraniční okresy, na jihu Čech
okres Český Krumlov a moravské okresy Bruntál a Jeseník. Zvýšený podíl mají nejen pohraniční okresy,
ale i okresy v druhé event. třetí linii od hranice. V Praze a okolí je oproti jinému vnitrozemí podíl vyšší.

Ø

Proti roku 1991 nedošlo ve struktuře obyvatelstva dle zde uváděného hodnocení k zásadnějším
změnám, vzrostl podíl osob bydlících v obci narození. Zastoupení obyvatel narozených mimo ČR se
příliš nezměnilo.

Ø

Je pravděpodobné, že struktura obyvatelstva dle vztahu místa narození a bydliště má vliv na některé
demografické jevy.

Ø
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byl
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a Středočeským krajem. Velkostí migračního salda má zcela dominantní postavení Praha, jejíž přírůstek
výrazně převyšuje úhrn ostatních čtyřech krajů majících také aktivní saldo. Naproti tomu největší ztrátu
má kraj Vysočina a Prahu obklopující Středočeský kraj. V některých krajích je opačný charakter bilance
při samostatném posouzení mladšího a staršího obyvatelstva.
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