ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOUBORU
Název šetření (výzkumu):
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VÚPSV, v. v. i. (Ing. Sylva Höhne, PhDr. Věra Kuchařová, CSc., Mgr. Jana Paloncyová,
Ph.D., Mgr. Lucie Žáčková)
Sběr dat: STEM/MARK, a.s.
Formát dat, název souboru:
SPSS, Datovy soubor_VUPSV_bezdetni
Název dotazníku:
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Informační zdroje (stručná charakteristika výzkumu):
Šetření vychází zejména z teorie individualizace a teorie racionální volby. Zahrnuje jak
oblast životních hodnot a postojů k rodičovství, tak oblast finančních a materiálních
podmínek důležitých pro založení rodiny. Nedílnou součástí výzkumu jsou i zázemí
původní rodiny, partnerská historie, postoje a názory na rodinnou politiku.

Velikost výběru:
N=2173; celé území České republiky
Metodika výpočtu:
x
Metoda sběru dat:
kombinace osobního (PAPI) a internetového (CAWI) dotazování
Typ výběru:
Cílovou skupinou kvantitativního šetření byli bezdětní muži a ženy ve věku 25 až 44 let
(včetně). Záměrný výběr respondentů reflektoval skutečnost, že odklad rodičovství a
bezdětnost souvisí do velké míry s existencí partnerského vztahu. Výběrové šetření se
proto zaměřilo na dvě základní cílové skupiny v závislosti na existenci, případně typu
partnerského vztahu:
První cílovou skupinu tvořili ti jedinci, kteří v době výzkumu žili
v bezdětném partnerském vztahu trvajícím déle než 6 měsíců a po většinu dní
v týdnu sdíleli s partnerem/partnerkou společnou domácnost (tzv. bezdětná
partnerství).
Druhou cílovou skupinu tvořili ti jedinci, kteří v době výzkumu měli
partnerský vztah trvající déle něž 6 měsíců, ale s partnerem/partnerkou nežili
po většinu dní v týdnu ve společné domácnosti (tzv. living-apart-together, LAT), a dále
ti, kteří v době výzkumu neměli žádný partnerský vztah (tzv. singles).
Výběr byl koncipován tak, aby byly tyto dvě základní skupiny zastoupeny ve stejné
míře. V rámci těchto cílových skupin byl dále specifikován podíl mužů a žen. Zvlášť pro
muže a ženy bylo rovněž zohledněno zastoupení věkových kategorií 25 až 34 let a 35
až 44 let a vzdělanostních kategorií podle nejvyššího dokončeného vzdělání. Navíc bylo
kontrolováno zastoupení bezdětných respondentů podle kraje (NUTS3) a velikostní
kategorie sídla.

1

Soubor obsahuje údaje za rok:
2020
Období pořízení dat:
Červenec-srpen 2020
Název publikace kde byly výsledky zveřejněny:
Bezdětní a postoje k rodičovství (v tisku)

2

