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2.5 Výhled světové populace

Stěžejním motivem současné dynamické globální situace je mimořádný celko-
vý růst lidské aktivity. Její počátek, s určitým zjednodušením, lze hledat v zá-
věru 18. století a dále v 19. století v souvislosti s průmyslovou revolucí. Ve 
20. století, zejména však v poválečném období, dochází ke značnému zrych-
lování vývoje, pokud jde o růst požadavků na suroviny, energii a potraviny. To 
do značné míry souvisí s mohutným přírůstkem světové populace. „I kdyby se 
porodnost drasticky snížila, je demografi cká vlna v pyramidě rozvrstvení stále 
tak výrazná, že populační růst bude pokračovat ještě po několik desetiletí.“77

Podle demografi ckých prognóz by v roce 2050 měla mít Země kolem 
9 mld. obyvatel, přičemž Faostat78 uvádí 8,9 mld. v projekci z roku 2005 
a 9,1 mld. v projekci z roku 2008 (viz tabulka 2.30), World Population Pro-
spect, The 2006 Revision (UN)79 předpokládá ve střední variantě 9,2 mld. 
(viz tabulka 2.31). Jedná se přitom o shodný výchozí zdroj dat (Department 
of Economic and Social Affairs, UN Population Division) a nejnovější sou-
hrnná demografi cká publikace OSN, „World Population Prospect, The 2008 
Revision“, uvádí stejné údaje jako databáze Faostatu v projekci FAO Statis-
tics Division 2008. V tabulkách 2.30 a 2.31 jsou tak pro srovnání ponechány 
všechny tři poslední demografi cké projekce OSN (střední varianty), aby byly 
patrné drobné korekce, k nimž průběžně dochází. Navíc je připojena i pro-
gnóza amerického US Census Bureau80 z roku 2006 s výhledem 9,4 mld. 
obyvatel Země v polovině tohoto století (viz tabulka 2.32). 

V roce 2100, podle Vallina81, by na Zemi mělo žít 10,2 miliardy obyvatel. 
Předpokládá se přitom, že ve 2. polovině tohoto století by již mělo dojít ke 
stabilizaci početního stavu světové populace, přičemž nejčastější demogra-
fi cké predikce se pohybují v rozmezí 9 až 12 miliard.

Předpovědi OSN mají svou váhu. Tak například v roce 1957 Demogra-
fi cký odbor OSN ve střední variantě prognózoval pro rok 2000 a celý svět 

77  JENÍČEK,V., FOLTÝN, J. Globální problémy ve světové ekonomice. Praha : VŠE, 
1998, 148 s. ISBN 80-7079-166-7.

78  Faostat: <http://faostat.fao.org/>.
79  World Population Prospects. The 2006 Revision. New York : United Nations Popu-

lation Division, UN, 2006.
80  U. S. Census Bureau (USCB), 2006, „Total Midyear Population for the World: 

1950-2050“, přístupné na: <http://www.census.gov/ipc/www/worldpop.html> 
(16. 7. 2007).

81  VALLIN, J. Světové obyvatelstvo. Praha : Academia, 1992, 148 s., ISBN 80-200-
-0437-8, s 56.
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6 280 milionů obyvatel.82 Ve skutečnosti byl střední stav obyvatel 6 071 mi-
lionů,83 což lze pokládat za velmi přesný odhad.

Tabulka 2.30  Počet obyvatel světa (2005–2050) podle FAO Statistics 
Division 2005 (střední varianta) a FAO Statistics Division 
2008 (střední varianta)

Rok
Počet obyvatel (v tisících)

Rok
Počet obyvatel (v tisících)

Projekce 2005 Projekce 2008 Projekce 2005 Projekce 2008

2005 6 453 626 6 512 279 2030 8 130 143 8 308 897

2010 6 830 281 6 908 685 2035 8 378 584 8 570 569

2015 7 197 252 7 302 185 2040 8 593 590 8 801 201

2020 7 540 229 7 674 828 2045 8 774 395 8 996 345

2025 7 851 452 8 011 537 2050 8 918 728 9 149 983

Zdroj: Faostat: <http://faostat.fao.org/>

Tabulka 2.31  Varianty populačního vývoje (svět celkem, 2015–2050) 
podle UN Population Division (počet obyvatel v tisících) 
v projekci z roku 2006

Rok Střední varianta Vysoká varianta Nízká varianta
Varianta při 

konstantní fertilitě

2015 7 295 135  7 459 289 7 127 009  7 416 822

2020 7 667 090  7 966 382 7 363 824  7 919 765

2025 8 010 509  8 450 822 7 568 539  8 443 704

2030 8 317 707  8 913 727 7 727 192  8 996 239

2035 8 587 050  9 368 004 7 828 666  9 597 117

2040 8 823 546  9 829 962 7 871 770 10 265 189

2045 9 025 982 10 297 036 7 857 864 11 014 053

2050 9 191 287 10 756 366 7 791 945 11 857 786

Zdroj: World Population Prospects. The 2006 Revision. New York : United Nations 
Population Division, UN, 2006

82  PAVLÍK, Z. Nástin populačního vývoje světa. Praha : Nakladatelství ČSAV, 1964, 
s. 267.

83  Faostat: <http://faostat.fao.org/>.
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Tabulka 2.32  Počet obyvatel světa (2010–2050) podle US Census Bureau

Rok 2010 2020 2030 2040 2050

počet obyvatel (v miliardách) 6,8 7,6 8,3 8,9 9,4

Zdroj: U.S. Census Bureau (USCB), 2006, „Total Midyear Population for the World: 
1950–2050“, in <http://www.census.gov/ipc/www/worldpop.html> (16. 7. 2007)

Prognózování počtu obyvatel je ovšem komplikovaná záležitost a nelze 
jen mechanicky přebírat dosavadní vývojové trendy. Světová populace není 
jednolitá a projevují se zde různé kulturní, náboženské a etnické vlivy. Po-
pulační exploze v rozvojových oblastech také zvýraznila problém zajištění 
dostatku potravin v zemích, které se prozatím samy neuživí. Do problematiky 
populačního vývoje světa bude významně zasahovat řada dalších aspektů, 
často vzájemně provázaných, mezi nimiž lze jmenovat například ochranu ži-
votního prostředí, zajištění energetických zdrojů po vyčerpání fosilních paliv, 
rozvoj lékařské péče apod. Základním předpokladem pro budoucnost naší 
civilizace pochopitelně zůstávají i otázky mírového soužití.

Souvislosti s odhady početního stavu světové populace mají i další demo-
grafi cké parametry, z nichž tabulka 2.33 přináší informace o předpokládaném 
vývoji hrubé míry natality a úhrnné plodnosti v jednotlivých oblastech světa 
(střední varianta OSN) v zatím poslední projekci z roku 2008.

Při predikci budoucího stavu lidské populace je třeba vzít v úvahu také 
postupné zvyšování naděje na dožití vyššího věku ve stále větším okruhu 
zemí. Podle demografů Eurostatu84 střední délka života žen ve všech zemích 
EU-27 do roku 2030 přesáhne 80 let a u jedenácti z nich bude do poloviny 
století atakovat hranici 90 let. Pro muže jsou prognózovány nižší hodnoty, 
přesto v roce 2050 by u 17 zemí současné evropské „sedmadvacítky“ měla 
být střední délka života 80 a více let.

Budou lidé jednou žít ještě déle? Devadesát, sto či více let?
Odpovědi neznáme. Náhled na budoucnost lidstva tak zůstává otevřený.

84  Population statistics. 2006 Edition. Luxembourg : European Commission, Euro-
stat, 2006, ISBN 92-79-01642-3.
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Tabulka 2.33  Hrubá míra natality a úhrnná plodnost (prognóza OSN, 
střední varianta) v projekci z roku 2008

Region (stát)/ukazatel 
(průměr let)

Hrubá míra natality (promile) Úhrnná plodnost (počet dětí)

2020–2025 2045–2050 2020–2025 2045–2050

Afrika 28,6 19,7 3,54 2,40

– subsaharská Afrika 30,6 20,7 3,77 2,46

Asie 15,4 12,0 2,09 1,90

– východní Asie 11,1  9,7 1,80 1,83

– ČLR 11,6  9,9 1,85 1,85

– jižní a střední Asie 18,3 13,2 2,25 1,94

– Indie 17,2 12,4 2,12 1,85

– jihovýchodní Asie 15,5 12,1 2,02 1,89

– západní Asie 18,9 13,9 2,43 1,98

Evropa  9,6  9,8 1,60 1,80

Lat. Amerika a Karibik 14,8 11,3 1,90 1,82

– Jižní Amerika 14,1 11,0 1,81 1,80

– Střední Amerika 16,3 11,7 2,04 1,85

– karibská oblast 15,9 12,2 2,15 1,90

Severní Amerika 12,3 11,3 1,87 1,85

Austrálie a Oceánie 15,4 12,8 2,25 1,98

– Austrálie a Nový Zéland 12,0 11,0 1,86 1,85

SVĚT 16,9 13,4 2,30 2,02

Zdroj: World Population Prospects. The 2008 Revision. New York : United Nations 
Population Division, UN, 2008

2.6 Možnosti řešení demografického problému

Reprodukcí obyvatelstva a jejími změnami se v minulosti zabývala řada 
autorů. V ohnisku zájmu byl především vztah populačního růstu a ome-
zených zdrojů obživy. Značného stupně rozvoje dosáhla v polovině prv-
ního tisíciletí před naším letopočtem čínská společnost. Z hodnocení prací 
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Konfucia a jeho žáků je možné usuzovat, že pokládali rychlý růst populace 
za příčinu chudoby. Hledali také prostředky, jak se tomu vyhnout. Dochá-
zelo tak k přesídlování části populace do řídce zalidněných oblastí. Byl také 
vydán zákaz časných sňatků. Nevyslovují se však přímo pro snížení počtu 
obyvatelstva, neboť početnost populace považují z hlediska potřeb státu za 
prospěšnou.

Podobné úvahy se objevovaly i u fi losofů evropských starověkých společ-
ností. Lze připomenout řecké antické myslitele Platóna a Aristotela, kteří po-
ukazovali na to, že „… produkce životních prostředků neroste tak rychle jako 
počet obyvatelstva, a proto považovali za nezbytné početní růst obyvatelstva 
omezovat“.85 „Praktickým“ vyústěním těchto názorů byla již zmiňovaná tzv. 
řecká kolonizace Středomoří, ve skutečnosti nucený odchod části obyvatel 
relativně přelidněných řeckých států.

Symbolem všech autorů, kteří se staví nepříznivě k početnímu růstu oby-
vatelstva, se stal T. R. Malthus (1766–1834). „Vyjádřil a formalizoval vztah 
mezi početním růstem populace a růstem úživných prostředků. Populační 
princip podle Malthuse spočívá v tom, že růst obyvatelstva neustále směřuje 
k převýšení hranice dané prostředky obživy. Sociální bída a nezaměstnanost 
jsou tedy důsledky příliš rychlého rozmnožování lidí.“86 

Malthusův spis „Esej o principu populace“ („An essay on the principle of 
population, or a view of its past and present effects on human happinness“) 
se stal předmětem uznání i kritiky již v době svého publikování v roce 1798. 
Přes zřetelnou nesprávnost základního Malthusova přístupu ke vztahu růstu 
obyvatelstva a prostředků obživy, která musela být zřejmá již v době, kdy 
psal své spisy (bylo to období průmyslové revoluce v Anglii s ohromným 
technickým pokrokem, provázené i agrární revolucí, zajišťující zvýšenou 
produkci potravin), doznala jeho teorie značného rozšíření. I ve 20. století se 
objevují tzv. neomalthusiánské teorie, zejména ve 40. letech. Za dalšího zá-
stupce tohoto směru může být pokládána Paula Erlichová („The Population 
Bomb“ z roku 1968). Přecenění populačního faktoru se objevuje i u G. Bou-
thoula („La surpopulation daus le monde“, Paříž, 1958) a „prosakuje“ i do 
prací dalších autorů.

Počátek uvědomělého ovlivňování porodnosti a úmrtnosti se objevu-
je v některých evropských zemích okolo roku 1750. Postupné zlepšování 

85  PAVLÍK, Z. Nástin populačního vývoje světa. Praha : Nakladatelství ČSAV, 1964, 
s. 276.

86  PAVLÍK, Z., RYCHTAŘÍKOVÁ, J., ŠUBRTOVÁ, A. Základy demografi e. Praha : 
Academia, 1986, s. 34.
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úmrtnostních poměrů bylo obvykle spojováno se zlepšením hygieny, pokro-
kem lékařství a vzestupem životní úrovně a nepotřebovalo hlubší teoretické 
vymezení. Zdůvodnění změn v porodnosti však bylo složitější a vznikla řada 
hypotéz, jež se snažily ozřejmit podmíněnosti jejího poklesu. „Tak například 
teorie sociálního vzestupu (sociální kapilarity) vysvětluje snižování porod-
nosti snahou o zlepšení společenského postavení. Blahobytová teorie pova-
žuje snižování počtu dětí v rodinách za důsledek snahy o udržení nebo zvý-
šení životní úrovně. Teorie urbanizační vychází z poznatku, že k omezování 
počtu dětí dochází nejprve ve městech a odtud se šíří na venkov.“87

Těmto teoriím sice nelze upřít racionální jádro, mají však jen omezenou 
platnost. „Jako další příčiny snižování porodnosti jsou uváděny i zvýšení 
vzdělanostní úrovně, emancipace žen, zmenšení rodičovské moci, změna 
ekonomického významu dětí pro rodinu apod. Společným znakem těchto te-
orií je, že zpravidla přeceňují dílčí jevové a časově omezené stránky procesu 
a neodhalují jeho podmíněnosti ve svém celku.“88

Snahy o ucelené vysvětlení změn v demografi cké reprodukci jsou spojeny 
až s formulacemi teorie demografi cké revoluce. Prvně byla tato teorie zmí-
něna v práci A. Landryho „La révolution démographique“, vydané v Paříži 
v roce 1934. Termínem demografi cká revoluce Landry „… charakterizuje 
změny v reprodukčních zvyklostech světových populací, které jsou dány pře-
devším neustále se rozšiřujícím rozením dětí jako následku hospodářského 
a kulturního rozvoje společnosti a podstatným snížením předcházející vysoké 
úmrtnosti“.89 A. Landry se zaměřil především na Evropu, což je vcelku po-
chopitelné, neboť se zde v první polovině 20. století demografi cká revoluce 
již uzavírala. 

Tuto teorii rozvinul F. W. Notestein ve statích „The future population of 
Europe and the Soviet Union“ (Ženeva, 1944) a „Population the long view“ 
(Chicago, 1945) a zároveň pro demografi ckou revoluci použil termín „demo-
grafi cký přechod“ (též „přechodový růst“).

„Demografi cká revoluce vzniká u jednotlivých populací s různou životní 
úrovní,“ uvádí zřejmě nejvýznamnější český demograf Z. Pavlík a pokračuje: 
„Ukazuje se tedy, že pro její vznik není nejdůležitější ani dosažený stupeň 

87  KALIBOVÁ, K. Úvod do demografi e. Praha : Karolinum, 2005, s. 41. ISBN 80-
-246-0222-9.

88  KALIBOVÁ, K., tamtéž.
89  PAVLÍK, Z. Nástin populačního vývoje světa. Praha : Nakladatelství ČSAV, 1964, 

s. 228.
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životní úrovně, ani předcházející populační vývoj, ale naopak souhrn změn, 
který s sebou přináší hospodářský a společenský vývoj.“90 

Demografi cká revoluce, byť s časovým posunem, má celosvětový cha-
rakter, kterému odpovídá i celosvětový charakter změn v hospodářském 
a společenském životě téměř všech populací. U jednotlivých zemí postupně 
„prostupuje“ společností a nemusí se zároveň týkat všech regionů a vrstev 
obyvatel současně. 

„Demografi cká revoluce je součástí globální revoluce moderní doby, 
která zahrnuje revoluci průmyslovou a na ni navazující vědecko-technickou 
revoluci, proces urbanizace a celou řadu dalších revolucí. Světové populač-
ní problémy vznikají z časové disharmonie průběhu demografi cké revoluce 
a ostatních dílčích revolucí, tj. z časového nesouladu demografi ckého, eko-
nomického a sociálního vývoje. Neúměrně rychlý růst počtu obyvatel ně-
kdy neodpovídá ekonomickému růstu, respektive ekonomickým a sociálním 
možnostem, a může negativně ovlivňovat životní úroveň dané společnosti.“91

Výše zmiňované faktory sice působí na snižování porodnosti, nelze je 
však posuzovat izolovaně. Zároveň je třeba si uvědomit, že v rozvojových 
zemích mají na demografi cký vývoj vliv i okolnosti, jež ve vyspělém svě-
tě již dávno ztratily svůj význam či se vůbec nevyskytovaly. Nejnaléhavější 
problémy s vysokou úrovní natality se týkají subsaharské Afriky a několika 
zemí patřících do jiných regionů (Afghánistán, Jemen, Guatemala, Bolívie, 
Haiti, Laos, Východní Timor). Poměrně vysoká úroveň porodnosti populačně 
silných zemí, jako je Pákistán, ale i Bangladéš a částečně i Indie, povede ješ-
tě k výraznému nárůstu počtu obyvatel na indickém subkontinentu. Zde lze 
spatřovat klíčové demografi cké problémy současného světa, stěží řešitelné 
před polovinou tohoto století. Přehlédnout ovšem nelze ani zatím nadprůměr-
nou porodnost v oblasti Blízkého a Středního východu, díky níž se zvýrazňuje 
přelidnění tohoto regionu, máme-li na mysli nedostatečnost zemědělské vý-
roby, zdrojů pitné vody a enormní závislost na dovozech potravin. Zároveň se 
tím umocňují i místní geopolitické problémy s rostoucím napětím mezi státy. 

Ve všech těchto oblastech je reprodukční chování ovlivněno složitými 
kulturními vlivy a společenskými strukturami. Značný význam, především 
v subsaharské Africe, si uchovávají tzv. rozšířené rodiny, zajišťující v urči-
té míře ochranu před nouzí. Vůdčí role patří muži, majícímu i několik žen, 

90  PAVLÍK, Z. Nástin populačního vývoje světa. Praha : Nakladatelství ČSAV, 1964, 
308 s.

91  KALIBOVÁ, K. Úvod do demografi e. Praha : Karolinum, 2005, s. 42. ISBN 80-
-246-0222-9.
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přičemž jeho společenský status odráží i počet dětí. Pozice ženy obvykle není 
silná, má redukovaná práva rozhodovat a mezi její povinnosti patří postarat 
se o domácnost a o děti. Ženy také převážně pracují v zemědělství a mají 
jen velmi omezený přístup ke vzdělání. Navíc se ženy například v některých 
zemích východní Afriky kupují, což je mimořádně ponižující a diskriminující 
záležitost. Jak popisuje B. Šnajdr: „Mladí mužové odcházejí na práci do měst 
často jen proto, aby si vydělali na jediný, přesně zvolený cíl. Nejčastěji si 
chtějí ušetřit peníze na dvacet krav, za které by si mohli koupit nevěstu. Jak-
mile shromáždí potřebnou částku, neudrží je v městě vidina sebevětší mzdy. 
Zacvičený dělník prostě zmizí a na jeho místo přijde nový, negramotný ves-
ničan.“92 Možnost mít více manželek je příznačná pro muslimské země, a to 
nejen Afriky, ale i jihozápadní Asie či jižní Asie.

V zemích subsaharské Afriky je nejvyšší úhrnná plodnost (TFR), kdy na 
jednu ženu ve věku 15–49 let připadá v průměru 5,3 dětí (2009). Tak vysoká 
fertilita odráží zmiňované rodinné struktury. „Africké ženy se obvykle vdá-
vají velmi mladé, s nízkým dosaženým vzděláním a omezenějšími právy, což 
má vliv na budoucí počet jejich dětí.“93

Dalším znakem rozvojových zemí je skutečnost, že děti jsou také vnímá-
ny jako investice do budoucnosti rodičů. Přes nízké či žádné vzdělání mohou 
v domácnosti provádět řadu prací a být zdrojem fi nančních příjmů rodičů. 
V zemích, kde neexistují důchodové systémy, jsou i jakýmsi zabezpečením 
rodičů pro vysoký věk. Tyto závěry podle Nettinga platí především pro ze-
mědělské oblasti.94

Vysokou porodnost v chudých zemích zčásti může ovlivňovat i nízká 
úroveň lékařské péče a z toho plynoucí vysoká dětská úmrtnost, podporující 
častější porody. Jestliže v celosvětovém průměru se v roce 2008 z 1 000 živě 
narozených dětí prvních narozenin nedočkalo 49, v Africe to v průměru bylo 
100 (v subsaharské Africe 110), v Latinské Americe a Karibiku 23, v západní 
Asii 41, v jižní a střední Asii 61, v jihovýchodní Asii 31, ve východní Asii 21 
a v Oceánii 25. Naproti tomu v Evropě jen 6 a v Severní Americe 7. Největší 
kontrasty v tomto ohledu mezi státy ukazuje tabulka 2.34.

92  ŠNAJDR, B. Černá maska. In Ročenka Lidé a země 1985. Praha : Academia, 1984, 
s. 23–32.

93  COCHRANE, S. H., FARID, M. S. Fertility in Sub-Saharan Africa. Analysis and 
Explanation. Washington : The World Bank, 1989.

94  NETTING, R. Small holders, Hauseholders – Farm Families and the Ekology of 
Intensive Sustainable Agriculture. Stanford, Kalifornia : Stanford University Press, 
1993.


