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Population
et Sociétés
2019, č. 566–569
Květen 2019, č. 566
Být v páru ale žít samostatně: častější uspořádání
po rozvodu
Arnaud Régnier-Loilier
Autorka na základě průzkumu Individuálních
a manželských vztahů z let 2013–2014 zkoumá životní
styl, která je označován jako„být v páru ale dlouhodobě
spolu nežít“ a charakteristiku osob, které tento způsob
žití přijali za svůj.
Ve Francii stejně jako v řadě jiných evropských
zemí zhruba čtvrtina svobodných lidí udržuje „stabilní
vztah“, tedy dlouhotrvající, s někým, kdo má své
bydliště v jiném bytě. Tento stav autorka podrobně
rozebírá v textu pod následujícími názvy:
Být v páru ale nežít spolu je nejvíce časté v mladém
věku; časování vzniku kohabitace je odlišné podle
věku života; nižší náchylnost ke kohabitaci mezi
rozvedenými…, …souvisí s přítomností dětí
z předchozího vztahu; větší tendence ke kohabitaci
mezi nejméně vzdělanými.
Dvě tabulky a dva grafy se zabývají podrobnějším
popisem vývoje tohoto životního stylu. Širším
výsledkům uvedeného výzkumu je věnováno celé
první dvojčíslo roku 2019 revue Population.
Červen 2019, č. 567
Snížení počtu obyvatel v bývalých komunistických
zemích v Evropské unii
Agnieszka Fihel, Marek Okólski
Autoři z varšavské university se zabývají vývojem
počtu obyvatel a stárnutím obyvatelstva v jedenácti
zemích bývalého sovětského bloku od roku 1989.
Hodnocení těchto třiceti let přitom srovnávají
s ostatními zeměmi Evropské unie.
K nejvyššímu úbytku obyvatel došlo
v Bulharsku, Lotyšsku a Litvě (o více než 20 %)

následovalo Estonsko a Rumunsku. Naopak
k mírnému přír ůstku došlo o d uvedeného
roku pouze ve třech zemích (České republice,
Slovenské republice a ve Slovinsku). Mimo poklesu
porodnosti byla hlavním důvodem negativního
v ý voj e záp or né s a ldo za hraniční mig race.
Ve většině ostatních zemí EU se spolu s mírným
přirozeným přírůstkem podílela na růstu obyvatel
zejména imigrace do těchto zemí.
Grafická příloha ukazuje přirozený přírůstek
a saldo migrace ve všech zemích Evropské unie za roky
1989–2017 a za stejné časové období i vývoj plodnosti
v bývalých komunistických zemích. Dalším grafem
jsou stromy života obou skupin zemí (v rozdělení
na muže a ženy) v roce 1989 a 2050.
Červenec–srpen 2019, č. 568
Francie má nejvyšší plodnost v Evropě. Je to díky
imigrantům?
Sabrina Volant, Gilles Pison a François Héran
Trojice předních autorů demografického institutu
rozebírá dosaženou plodnost ve Francii v roce 2017
(ve výši 1,9 dítěte na ženu), blížící se téměř hranici
prosté reprodukce, a ukazuje na vliv plodnosti
imigrantek na toto souhrnné číslo. Podrobnější obsah
statě naznačují názvy podkapitol: Silný příspěvek
k počtu živě narozených dětí, nízký příspěvek
k plodnosti; příspěvek přistěhovalců k míře
plodnosti ve Francii: 0,1 dítěte na ženu; přistěhovalci
z Maghrebu mají nejvyšší úroveň plodnosti; příspěvek
přistěhovalců k míře plodnosti země: evropská
srovnání. Vysvětlující rámeček definuje imigranty
a druhý vysvětluje, jak se počítá konečná plodnost
imigrantek.
Text výrazně doplňují čtyři ilustrující grafy
(ukazatel vývoje plodnosti imigrantek a domácí
populace, úhrnná plodnost imigrantek podle
země jejich narození, úhrnná plodnost všech
žen a domácí populace ve vybraných evropských
zemích, konečná plodnost podle místa narození
a generace) a tabulka ukazující vývoj podílu živě
narozených dětí imigrantkám a domácí populaci
rodiček 2009–2017.
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Září, č. 569
Všechny země světa
Gilles Pison
Tradiční téma (i autor) opakující se pravidelně každé
dva roky informuje o demografických aspektech
7,7 miliard obyvatel celé planety rozdělených do
geopolitických celků dosahujících či překračujících
počet 150 tisíc obyvatel. Základní souhrnná tabulka,
členěná podle jednotlivých světadílů poskytuje
přehled za všechny příslušné země v následujících
ukazatelích: rozloha, odhadovaný počet obyvatel
v polovině roku 2019, projekce počtu obyvatel
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pro rok 2050, hrubá míra porodnosti a úmrtnosti,
kojenecká úmrtnost, úhrnná plodnost, procento
věkové kategorie do 15 let a nad 65 let, střední
délka života mužů a žen při narození a hrubý
národní příjem v paritě kupní síly v roce 2018 na
jednoho obyvatele. Dalších osmnáct tabulek ukazuje
na pořadí třiceti zemí, které zaujímají nejpřednější
místa v uvedených a několika dalších ukazatelích
(např. hustota obyvatel). Údaje každé tabulky jsou
vždy doplněny příslušnými hodnotami a umístěním
v žebříčku zemí za Evropskou unii jako celek a rovněž
za Francii.

