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Úvod

Výsledky

Pořadí narození a vlivy z toho vyplývající významně
determinují osobnost člověka. Ve studii jsme se zaměřili na
vliv věkového odstupu mezi sourozenci a vliv pohlaví na
projevy pořadí narození v oblasti vzdělání. Provedli jsme
analýzu zastoupení jednotlivých pořadí narození mezi
studenty biologie na PřF UK.

Bylo zjištěno významně vyšší zastoupení prvorozených jedinců
v porovnání s běžnou populací (graf č. 1). Zjistili jsme také
výrazný vliv věkového odstupu a pohlaví respondenta i
sourozenců na výsledné efekty. Se snižujícím se věkovým
odstupem mezi sourozenci dochází ke zvýšení podílu
prvorozených jedinců (graf č. 2).

Metodika

Graf č. 2: Vliv věkového odstupu mezi sourozenci
v dvoudětných rodinách na podíl prvorozených mezi
studenty biologie (muži i ženy).
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Pokusné osoby
Design studie – dotazníky
Srovnání s populací v ČR – demografické ročenky
Stanovení věkových odstupů
• rodiny se 2 dětmi (očekáváno zastoupení 50/50)
• analýza odstupů podle samostatných let (např. 2 roky)
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• 1. soubor - studenti PřF UK 1990-1995 (271 osob)
• 2. soubor - studenti PřF UK 2011-2015 (1355 osob)
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Závěr
• mezi studenty biologických oborů na PřF UK byl zjištěn
vyšší podíl prvorozených jedinců
• vyšší podíl prvorozených byl zjištěn nezávisle na počtu
dětí v rodině
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Graf č. 1: Respondenti podle pohlaví a pořadí narození
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• pokles podílu prvorozených od roku 1990 z 63,1 % na
58,4 % (reálně ještě více – v populaci se podíl zvýšil)
• se zvyšujícím se věkovým odstupem se snižuje podíl
prvorozených
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