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Dne 2. července 2014 se dožil krásného věku  
85 let jeden z předních českých demografů Ing. Mi-
lan Kučera. Na stránkách časopisu Demografie by-
lo již dříve vzpomenuto jeho podílu na rozvoji naší 
vědy (naposledy v roce 2009,  
v čísle 3, kdy byla přiložena 
také bibliografie jeho studií).  
A tak jen stručně připomínáme, 
že od roku 1952, kdy ukončil 
svá studia statistiky na ČVUT, 
pracoval Milan Kučera trvale 
na poli demografie, a to v rám-
ci státní statistické služby nebo 
vědeckovýzkumných ústavů  
a svou profesní dráhu ukončil 
jako pedagog na vysoké škole. 
Přitom ho pracovní povinnosti  
i osobní zájmy zavedly v podstatě 
do všech oblastí demografie, od sběru dat o obyvatel-
stvu, přes demografickou analýzu až k syntetickým 
studiím a posléze k problematice populační respek-
tive rodinné politiky vůbec. Milan Kučera je autorem  
či spoluautorem 107 odborných textů, z nichž většinu 
publikoval na stránkách časopisu Demografie. První 
tištěná studie je z roku 1952 a týká se poválečné na-
talitní vlny v českých zemích, poslední z roku 2009 
je právě ke komplexní rodinné politice.

Česká demografická obec vděčí Milanu Kučerovi 
za mnohé;  byl  mimo j iné autorem pr vních 
tabulek sňatečnosti, účastnil se přípravy specificky 
československé koncepce klasifikace rodin a domác-
ností (tzv. censových domácností), významně přispěl 
ke zdaru sčítání lidu a dalších šetření o obyvatelstvu  

prováděných na území České republiky v letech 
1961–1991, spolupodílel se na tvorbě prognóz ro-
din a domácností; po celý svůj život velmi aktivně 
zasahoval do debat o populační politice, je spolu-

autorem (s V. Srbem a L. Růžičkou) 
u č e bn i c e  D e mo g r af i e  ( v y š l a  
v roce 1971) a také autorem zatím  
poslední souhrnné syntézy vývoje 
obyvatelstva České republiky v letech 
1918–1991 (vyšla v roce 1994). Spolu  
s prof. Zdeňkem Pavlíkem editoval  
v letech 1994–2002 řadu každoročních 
rozborů vývoje obyvatelstva našeho 
státu, která vydávala katedra demo-
grafie a geodemografie PřF UK pod 
názvem „Populační vývoj České re-
publiky v roce …“.

Ing. Milan Kučera byl v letech 
1967–2010 členem redakční rady časopisu Demo-
grafie, pravidelně se účastnil i odborných diskusí  
v rámci České demografické společnosti, a to jak 
při diskusních večerech, tak na jejích výročních 
nebo mezinárodních konferencích.  Tepr ve  
v posledních letech mu zhoršující se zdravotní 
problémy osobní účast na setkáních znemožňují, 
přesto zůstává v kontaktu se svými někdejšími 
spolupracovníky a žáky a dění v demografické 
obci dále živě sleduje.

Přejeme Milanu Kučerovi jménem členů České 
demografické společnosti do dalších let především 
zdraví a spokojený rodinný život.
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