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Představy o ideálním věku pro zakládání rodiny 
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Technické parametry 
Výzkum:     Naše společnost 2004 
Otázky:    OV.80 
Termín terénního šetření:  12. – 19. 4. 2004 
Počet respondentů:   1043 
Reprezentativita:    obyvatelstvo ČR ve věku od 15 let 
Výběr respondentů:  kvótní výběr 
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Autor výzkumu: otázka do výzkumu zařazena  
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Zpracovala:    Gabriela Šamanová 
 
 
V dubnu 2004 měli respondenti výzkumu CVVM uvést, jaký věk otce a matky 
považují za ideální při narození prvního dítěte a jaký počet dětí v rodině se jim 
zdá nejlepší1.  

Téměř 60 % respondentů se domnívá, že by se ideální věk otce při narození 
prvního dítěte měl pohybovat v rozpětí 25 až 29 let. Třetina dotázaných uvedla 
věk vyšší než 29 let a necelých 9 % dotázaných věk nižší než 25 let.  

V případě posuzování ideálního věku matky převládá názor (51 % dotázaných), 
že žena by měla porodit první dítě do 24 let. 44 % respondentů uvedlo věkový 
interval 25 až 29 let a pouze necelých 5 % považuje za nejlepší pro narození 
prvního dítěte věk 30 a více let. 

Tabulka 1: Ideální věk otce a matky při narození prvního dítěte 

věk u otce (%) u matky (%) 
do 24 let 
(včetně) 

10,4 51,0 

25-29 let 59,9 44,2 

nad 30 let 
(včetně) 

29,7 4,8 

 N = 986 N = 993 

                                                           
1 Znění otázky: „Jaký je Váš názor na ideální věk mužů a žen při narození prvního dítěte 
a na ideální počet dětí v rodině? a) ideální věk muže při narození prvního dítěte, b) 
ideální věk ženy při narození prvního dítěte, c) ideální počet dětí v rodině. 
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Naprostá většina respondentů (téměř 74 %) vidí ideál v modelu dvoudětné 
rodiny. Pětina respondentů považuje za nejlepší rodinu se třemi dětmi. Pěti 
osloveným ze sta se nejvíce zamlouvají rodiny s jedináčky. 
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