Úvod
Zpracovaná publikace je dalším podrobným pohledem na vývoj obyvatelstva kraje. Tentokrát jsme se
zaměřili na jeho nejmladší část, která se určitě bude v příštích letech podílet na rozvoji našeho kraje.
V dlouhodobém demografickém vývoji (včetně projekce na několik desetiletí) dochází k postupnému stárnutí
obyvatelstva kraje, přičemž neustále roste podíl starších lidí na celkové populaci kraje. Právě proto je
vhodné zaměřit pozornost na problematiku mladé generace a upozornit na některé vývojové tendence
a vazby. V této publikaci jsme se snažili shromáždit disponibilní statistické údaje o mladé generaci nejen
za kraj jako celek, ale tam, kde to bylo možné, jsme zařadili data i ve větším územním detailu.
Předkládaný materiál se snaží komplexnějším statistickým obrazem popsat postavení mladé generace
v hlavním městě Praze a jeho vývoj v posledních letech, a to zpravidla od roku 2010. Zahrnuje především
oblasti, kde můžeme tento vývoj kvantifikovat pomocí statistických ukazatelů, přičemž klade důraz na jevy
v kraji významné. Z územního hlediska se neomezujeme pouze na kraj jako celek, ale snažíme se zobrazit
i rozdíly uvnitř jeho území. Nedílnou součástí analýzy je také srovnání s ostatními kraji České republiky.
Pojem mladá generace není v této analýze striktně věkově vymezen. Na základě zmapovaných dat jsme se
rozhodli, že za mladou generaci budeme v této publikaci považovat osoby ve věku do 29 let, tedy do doby,
kdy všichni její příslušníci mají již ukončené období přípravy na povolání, vstoupili do pracovního života
a založili rodiny. V případě, že se některé jevy týkají i věkových skupin do 35 let, zařadili jsme data i za tyto
skupiny obyvatelstva.
Samotná analýza je zaměřena na oblast demografie (věková struktura obyvatelstva a její předpokládaný
vývoj, vývoj porodnosti, sňatečnosti a rozvodovosti, migrace), vzdělanost a ekonomickou aktivitu, bydlení
a strukturu domácností juniorů, jejich zdravotní stav, zdravotní a sociální péči o juniory. Zabývali jsme se
však také aktivitami juniorů, především jejich účastí na volbách, a to jak v postavení voličů, tak v postavení
kandidátů a členů obecních zastupitelstev. V rámci aktivit jsme hodnotili také míru využívání informačních
technologií mezi juniory, nevyhnuli jsme se ani zobrazení některých sociálně-patologických jevů.
Kromě analytického vyhodnocení bylo naší snahou vytvořit soubor statistických údajů o mladé generaci
a jejich životních podmínkách. Vzhledem k systému postupného zpracování ročních dat zatím nemáme
k dispozici kompletní údaje za rok 2016. Proto můžeme v některých oblastech zpracovat hodnocení zatím
pouze do roku 2015. Důležitým a poměrně podrobným zdrojem dat jak z obsahového, tak z územního
hlediska je Sčítání lidu, domů a bytů, které se uskutečnilo v březnu 2011. Využíváme však také další
statistické zdroje dat, jako jsou například demografická statistika nebo Výběrové šetření pracovních sil.
Kromě vlastních zdrojů ze zjišťování ČSÚ zde také najdete poměrně podrobné údaje z rezortních statistik,
především z Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, České
správy sociálního zabezpečení nebo Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ministerstva zdravotnictví.
Obdobný materiál byl zpracován ve všech krajích České republiky, společně však bylo připraveno
mezikrajské srovnání, které zachycuje postavení hlavního města Prahy v rámci České republiky v roce 2016.
Pro snazší srovnání vývoje v jednotlivých krajích má tabulková část sjednocený obsah.
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Čárka (-) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval.
Tečka (.) na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý.
Křížek (x) značí, že zápis není možný z logických důvodů.
Nula (0) se v tabulce používá pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky.
Zkratka „i.d.“ v tabulce nahrazuje individuální údaj, který nelze zveřejnit.
Výpočty v tabulkách jsou prováděny z nezaokrouhlených údajů (včetně součtů).
Publikované údaje jsou platné k 30. 9. 2017. Zpřesňují údaje publikované již dříve, ale mohou být ještě dále
upřesňovány.
Pokud není uveden zdroj, jsou uveřejněny údaje ze statistických zjišťování ČSÚ.
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