Shrnutí hlavních poznatků
•

Díky velkému počtu narozených dětí rodičům narozených v 70. letech 20. století se zvyšuje počet i podíl
dětí ve věku 0-14 let. Věková skupina 15-29letých obyvatel Prahy naopak ve skladbě Pražanů oslabuje.

•

Vlivem stěhování přibývají obyvatelé Prahy ve věku 15-34 let. Naopak Prahu opouštějí obyvatelé ve
věku 35-49 let a jejich děti. Tito lidé nejčastěji míří do zázemí Prahy ve Středočeském kraji.

•

K zásadním životním okamžikům, jako je svatba nebo narození dítěte, dochází v pozdějším věku.

•

V Praze je více zastoupeno obyvatelstvo s vyšším ukončeným vzděláním, než je tomu v průměru za ČR.
Ve skupině 25-29letých obyvatel je tento posun k vyšším stupňům dosaženého vzdělání ještě
výraznější.

•

V Praze se ve větší míře, než v průměru za ČR, vyskytuje dokončování povinné školní docházky na
víceletých gymnáziích.

•

Zapojení Pražanů do vysokoškolského studia je nad celorepublikovým průměrem.

•

Za deset let klesl počet zaměstnaných i ekonomicky neaktivních ve věkové skupině 15 až 29 let.

•

Přibližně čtyři pětiny zaměstnaných mladých jsou zaměstnanci.

•

Průměrné platy v nepodnikatelské sféře mají mladí o něco vyšší než průměrné mzdy v podnikatelské
sféře.

•

Regionální diferenciace ve výši platů mladých lidí existuje, ale dominance Prahy není tak výrazná jako je
tomu za celou populaci.

•

Praha disponuje nadprůměrným počtem lékařů na 10 tisíc mladých lidí ve věku do 18 let.

•

Praha má nejnižší průměrné procento pracovní neschopnosti mladistvých pro úraz ze všech krajů.

•

Dvě třetiny objemu dávek státní sociální podpory tvoří v Praze rodičovský příspěvek.

•

Plynulý nárůst počtu dětí v náhradní rodinné péči a pokles počtu dětí s nařízenou ústavní výchovou.

•

Mezi pražskými domácnostmi s osobou v čele ve věku 15 až 29 let převažují domácnosti jednotlivců. V
mezikrajském srovnání je v Praze zvýšené zastoupení úplných rodin s osobou v čele ve věku 15–29 let
na celkovém počtu úplných rodin.

•

Z hlediska republikového rozložení má hl. m. Praha nejvyšší podíl domácností jednotlivců ve věku 15–29
let na celkovém počtu domácností jednotlivců.

•

Průměrná obytná plocha bytu domácnosti s osobou v čele ve věku 15–29 let je v hl. m. Praze 47,5 m2.
Byty domácností jednotlivců jsou menší ve srovnání s úplnými či neúplnými rodinami.

•

Nabídka volnočasových aktivit ve školních družinách, klubech a střediscích volného času v Praze roste.
Stejně tak se zvyšuje počet zapsaných účastníků.

•

Uživatelů internetu je 99 % celkového počtu obyvatel Prahy ve věku 16-29 let. Nejčastějšími aktivitami je
vyhledávání informací, následuje účast na sociálních sítí a hraní počítačových her.

•

Z celkového počtu obyvatel Prahy ve věku 6 – 14 let jich bylo 54,0 % registrováno ve veřejných
knihovnách, což bylo nejvíce ze všech krajů.

•

Členská základna České unie sportu v Praze čítala v roce 2016 120 tis. osob. Z tohoto počtu tvořili žáci
ve věku 0-14 let 28 %, dorostenci ve věku 15-18 let pak 9 %.

•

Kriminalita mladistvých v Praze je pod průměrem ČR.

•

Tak jako na celorepublikové úrovni i v Praze jsou mezi trestnými činy spáchanými mladistvými do 17 let
více zastoupeny trestné činy násilné, mravnostní a ostatní kriminalita.

•

Mezi mladými lidmi se více vyskytuje užívání kanabinoidů a pervitinu než je tomu v celku žadatelů o
léčbu od návykových látek.

•

V přepočtu na počet obyvatel nejvíce nehod v Praze zavinili řidiči ve věku 21-24 let

•

Klesající počet voličů ve věku 18 až 29 let.
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