
Členský tisk 68/2016 

Zpravodaj České demografické společnosti 

které se bude konat ve čtvrtek 26. května 2016 od 10.30 hodin  

v prostorách Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze.  

Důvodem svolání Valného shromáždění je nutnost odsouhlasení návrhu nových  

Stanov ČDS s ohledem na nový občanský zákoník. 

Pozvánka na Valné shromáždění České demografické společnosti  

Pozvánka na XLVI. konferenci České demografické společnosti  

Česká demografická společnost 
ve spolupráci s katedrou demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy,  
a katedrou demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze pořádá   

 
XLVI. konferenci na téma 

MIGRACE A DEMOGRAFICKÉ VÝZVY   
  

Konference se uskuteční 

26.—27. května 2016 

v prostorách Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze.  

 Konference se koná pod záštitou Ing. Stanislava Mrvky, starosty města Jindřichův Hradec . 

Informace ke konferenci, včetně anotací jednotlivých příspěvků, získáte na adrese: 

https://sites.google.com/site/cdskonference2016  

U příležitosti konference je pro studenty demografie připraven tříhodinový workshop na téma  

"Základy programování v softwaru R". Workshop povede Ing. Jiří Procházka z katedry statistiky  

a pravděpodobnosti FIS VŠE v Praze. 

Workshop proběhne ve středu 25. května 2016 v odpoledních hodinách (čas bude upřesněn), tj. den před 

začátkem konference, v Jindřichově Hradci, budově VŠE. Délka konání cca 3 hodiny.  

Workshop se uskuteční v případě účasti min. 10 osob. Máte-li zájem se workshopu účastnit, prosíme 

o zaslání předběžné přihlášky (jméno, příjmení, studovaný obor/zaměstnání, vysoká škola) na e-mailovou 

adresu mazouchp@vse.cz nejpozději do 4. května 2016 (kapacita workshopu je omezena). 

Více informací na webových stránkách.  

Workshop (nejen) pro studenty 

https://sites.google.com/site/cdskonference2016/
mailto:mazouchp@vse.cz
https://sites.google.com/site/cdskonference2016/program-konference-1/workshop
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Program XLVI. konference ČDS „MIGRACE A DEMOGRAFICKÉ VÝZVY“ 

čtvrtek 26. května 2016 

9:30 Registrace 

10:30 Zahájení konference, Valné shromáždění ČDS 

Blok 1  

11:00 Současná uprchlická krize – komentář k diagnóze a terapii  

 Dušan Drbohlav (PřF UK v Praze) 

11:45 Migrace v kontextu azylové a migrační politiky ČR 

 Tomáš Haišman (MV ČR) 

12:15 Migrace v Česku v postransformačním období 

 Zdeněk Čermák (PřF UK v Praze) 

12:45 Přestávka 

Blok 2  

14:00 Vnitřní i zahraniční migrace v ČR od roku 1993 

 Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová (FIS VŠE v Praze) 

14:20 Městská, suburbánní a venkovská migrace: diferenciace věkových struktur v post-socialistickém Česku 

 Petra Špačková, Lucie Pospíšilová (PřF UK v Praze) 

14:40 Pracovní atraktivita velkých měst České republiky z pohledu dojížďky v historickém srovnání let 1995‒2014 

 Ondřej Nývlt, Markéta Pechholdová (FIS VŠE v Praze) 

15:00 Analýza migračního chování regionů soudržnosti Česka 

 Ivan Šotkovský (EKF VŠB-TU Ostrava) 

15:20 Přestávka 

Blok 3  

15:50 K příčinám a důsledkům mezinárodní migrace 

 Jaroslav Macháček (NF VŠE v Praze) 

16:10 Vliv migrace do ČR na vybrané ekonomické ukazatele 

 Šárka Prát (NF VŠE v Praze) 

16:30 Ekonomické aspekty pracovní migrace v ČR 

 Martina Šimková (FIS VŠE v Praze, ČSÚ) 

16:50 Využití konceptu prostorové příbuznosti pro předpovídání budoucích regionálních koncentrací migračních skupin 

 Jiří Hasman, Josef Novotný (PřF UK v Praze) 

17:10 Minulost a budoucnost migrace 

 Zděnek Pavlík (FIS VŠE v Praze, PřF UK v Praze) 

17:30 Posterová sekce 

18:00 Večerní neformální setkání 

19:00 Schůzka zástupců pracovišť zabývajících se demografickou problematikou 

Abstrakty k jednotlivým příspěvkům, stejně jako další informace,  

https://sites.google.com/site/cdskonference2016 

 

https://sites.google.com/site/cdskonference2016
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pátek 27. května 2016 

Blok 4  

9:00 Aktuálne faktory neurčitosti v prognózovaní zahraničnej migrácie 

 Branislav Bleha (PrF UK v Bratislave) 

9:20 Vybrané problémy migrácie v SR 

 Iveta Stankovičová (FM UK v Bratislave), Danuša Jurčová (Infostat, Bratislava) 

9:40 Vnútorná migrácia Slovenska – lokálna alebo medziregionálna? 

 Arnold Kakaš (PrF UK v Bratislave) 

10:00 Kritická interpretace statistických dat o migraci: problémy dostupnosti a srovnatelnosti 

 Yana Leontiyeva (SoÚ AV ČR), Lucie Trlifajová (Multikulturní centrum Praha) 

10:20 Možnosti analýzy demografického chování cizinců v ČR z běžné evidence a její výsledky 

 Terezie Štyglerová, Michaela Němečková (ČSÚ) 

10:40 Efekt zdravého migranta a epidemiologický paradox 

 Dagmar Dzúrová, Michala Lustigová, Dušan Drbohlav (PřF UK v Praze) 

11:00 Přestávka 

Blok 5  

11:30 Migrace a stárnutí – souvislosti a výzvy z hlediska veřejné politiky 

 Petr Wija (IDS Diakonie ČCE, FHS UK v Praze) 

11:50 Role zahraniční migrace v měnící se sociálně-prostorové diferenciaci Prahy 

 Ivana Přidalová, Martin Ouředníček (PřF UK v Praze) 

12:10 Migrace jako výzva pro obce: zkušenosti z Francie a Kanady 

 Markéta Seidlová (PřF UK v Praze) 

12:30 Vazby imigrace z Turecka a makroekonomických ukazatelů  v Německu 

 Milan Palát (MENDELU v Brně) 

12:50 Cizinci z třetích zemí - detailnější pohled na tuto skupinu cizinců v ČR 

 Jarmila Marešová (ČSÚ) 

13:10 Ukončení konference 

  

Posterová sekce 

1. Vulnerability of Rural Migrant Labourers: A Study of Impacts of Natural Disaster 

 Mohan Kumar Bera (MU v Brně) 

2. Dopravní nehodovost cizinců na území České republiky 

 Jana Fabiánová (FIS VŠE v Praze) 

3. Odraz migračních a demografických výzev v požadavcích na vzdělávání ve veřejné správě 

 Lenka Hronová, Jana Malinovská (Institut pro veřejnou správu Praha) 

4. Migrace za primární zdravotní péčí v Česku 

 Luděk Šídlo, Boris Burcin, Pavel Bartoň (PřF UK v Praze) 

5. Imigrace do Evropské unie a výzvy pro demografické modelování 

 Ondřej Šimpach (FIS VŠE v Praze) 

6. Věková struktura cizinců v ČR 

 Jana Vrabcová Langhamrová (FIS VŠE v Praze) 

  

Postery budou vyvěšeny po celou dobu trvání v místě konání konference; prostor vyhrazený k diskusi nad postery – viz program prvního dne. 
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Statistika a my: Rozhovor s profesorem Zdeňkem Pavlíkem  

V březnovém čísle časopisu Statistika a my (03/2016) vyšel rozhovor s profesorem  

Zdeňkem Pavlíkem. Demograf a vysokoškolský profesor Zdeněk Pavlík se v rozhovoru za-

mýšlí nad největším úskalím demografických prognóz, kterým je odhadování budoucího 

vývoje migrace. 

ONS: Kvalita života ve Velké Británii se zlepšila  

Britský národní statistický úřad (ONS) zveřejnil přehled údajů o kvalitě života ve Velké Británii pro rok 2015 (Measuring national 

well-being: Life in the UK), který shrnuje ukazatele v 10 oblastech (např. zdraví, životní prostředí, vzdělání, atd.). Dle výsledků 

se kvalita života ve Velké Británii zlepšila, nicméně převážně díky oblastem, které byly měřeny objektivními ukazateli jako je 

např. naděje dožití při narození. Ukazatele založené na subjektivním hodnocení ve srovnání s předchozími roky měřenou celko-

vou kvalitu života spíše snižovaly. Údaje jsou zveřejňovány v rámci programu monitorování kvality života. 

WHO: Publikace „Global report on urban health: equitable, healthier cities for sustainable  

development“ 

Nové poznatky o zdraví obyvatel měst v téměř 100 zemích zveřejněné v Globální zprávě o urbánním zdraví 

ukazují, že s růstem podílu lidí žijících ve městech přetrvávají zejména mezi nejbohatšími a nejchudšími 

obyvateli měst nerovnosti v oblasti zdraví. V současnosti ve městech žije asi 3,7 miliardy lidí. Do roku 2030 

pravděpodobně přibude ve městech další miliarda lidí, z toho 90 % v zemích s nízkými a středními příjmy. 

Stáhnout publikaci v pdf. 

ČSSZ: Otevřená data o pojistných dávkách, invaliditě, OSVČ, exekucích atd. volně k dispozici 

Data naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení (https://data.cssz.cz).  

IZA: Publikace „Prospívá zvýšení důchodového věku zdraví?“ 

Německý Institut pro studium práce (Institute for the Study of Labor/IZA) vydal publikaci s názvem „Does Postponing Minimum 

Retirement Age Improve Healthy Behaviours Before Retirement? Evidence from Middle-Aged Italian Workers“. Autoři z Padov-

ské univerzity se zabývají otázkou, zda může zvýšení minimální věkové důchodové hranice přispět ke zdravějšímu chování  

a zdraví. Na příkladu dopadu důchodových reforem v Itálii ukazují, že italští muži ve věku 40 až 49 na zvýšení důchodového  

věku reagovali častějším pravidelným cvičením a omezili kouření a konzumaci alkoholu. Změnily se také jejich stravovací návy-

ky, což mělo pozitivní dopad na snížení obezity a subjektivní spokojenost se zdravím. Stáhnout publikaci v pdf. 

Zajímavosti 

http://www.statistikaamy.cz/2016/03/rad-poucuji/
http://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/wellbeing/articles/measuringnationalwellbeing/2016
http://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/wellbeing/articles/measuringnationalwellbeing/2016
http://www.who.int/kobe_centre/measuring/urban-global-report/ugr_full_report.pdf?ua=1
https://data.cssz.cz
http://ftp.iza.org/dp9834.pdf
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MPSV: Elektronická verze Slovníku sociálního zabezpečení 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR spustilo elektronickou verzi Slovníku sociálního zabezpečení, která uživatelům zjednodu-

ší orientaci nejen v základních pojmech důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti či sociálních 

služeb. Slovník sociálního zabezpečení je dostupný na stránkách ministerstva (slovnik.mpsv.cz). 

 

IFA: Publikace „Shaping Ageing Cities: 

10 European Case Studies“ 

Mezinárodní federace pro stárnutí (IFA)  

zveřejnila informaci o vydání publikace 

„Shaping ageing cities”, pod záštitou společ-

ností Arup, HelpAge International, Intel 

a Systematica.  

Publikace se zaměřuje na potenciál měst 

v reakci na globální změny, mezi které patří 

také stárnutí obyvatelstva. Publikace posky-

tuje srovnání 10 evropských měst (např. Am-

sterdam, Paříž, Londýn, Madrid) v různých 

oblastech života, například mobility, ICT, 

služeb, veřejného prostoru atd. Stáhnout 

publikaci v pdf. 

 

US Census Bureau: Publikace „An Aging World: 2015“ 

Statistický úřad USA (US Census Bureau) vydal publikaci „Stárnoucí svět: 2015“. Zpráva se na  

165 stranách zaměřuje na demografické, zdravotní a socioekonomické trendy, které doprovázejí 

stárnutí populace. Obsahuje podrobné informace o úmrtnosti, zdravotním postižení (disabilitě), 

systémech zdravotní péče, účasti na trhu práce a penzionování, důchodech a chudobě seniorů na 

celém světě. Zpráva byla zpracována na základě zadání Národního institutu pro stárnutí (National 

Institute on Aging), který je jedním z institutů fungujících v rámci Národního institutu zdraví 

(National Institute of Health). Stáhnout publikaci v pdf. 

 

http://slovnik.mpsv.cz/
http://publications.arup.com/~/media/Publications/Files/Publications/A/Shaping%20Ageing%20Cities_A4_web.ashx
http://publications.arup.com/~/media/Publications/Files/Publications/A/Shaping%20Ageing%20Cities_A4_web.ashx
https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2016/demo/p95-16-1.pdf
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V roce 2015 vzrostl počet přidělených azylů v zemích EU o 75 % 

Členské státy Evropské unie udělily v roce 2015 azyl celkem 338 900 žadatelům, což představuje nárůst o 75 % ve srovnání 

s rokem 2014. Od roku 2008 byl udělen v Evropské unii azyl celkem téměř 1,1 milionu žadatelům. Téměř polovina azylantů roku 

2015 pocházela ze Sýrie (celkem 166 tisíc), přičemž 60 % z nich (104 tis.) získalo azyl v Německu. Druhá nejpočetnější skupina 

azylantů pocházela z Eritrei (8 %) a Iráku (7%). Stáhnout tiskovou zprávu Eurostatu. 

Více než dvě třetiny lidí považují v zemích EU své zdraví za dobré nebo velmi dobré 

Více než dvě třetiny lidí (67,5 %) v Evropské unii považují své zdraví za „dobré“ nebo „velmi dobré“. Muži hodnotí své zdraví 

pozitivněji než ženy. Za „dobré“ nebo „velmi dobré“ považuje své zdraví 65 % žen a 70 % mužů v EU. V České republice je to 

méně, konkrétně 59 % žen a 63 % mužů. Ve věku 25−64 let své zdraví považují za „dobré“ nebo „velmi dobré“ téměř tři čtvrtiny 

obyvatel EU (73,6 %), v České republice 71,4 %, ve věku 65 a více let pak v EU více než třetina lidí (37,5 %), v ČR méně než čtvrti-

na (23,3 %). Lidé s nejvyšším vzděláním hodnotí své zdraví dlouhodobě pozitivněji než lidé s nejnižším vzděláním. Jako „dobré“ 

nebo „velmi dobré“ považuje v EU 81 % lidí s terciárním vzděláním (ISCED 5-8) oproti 54 % u lidí s nejnižším vzděláním  

(ISCED 0-2). V ČR je rozdíl v hodnocení zdraví podle vzdělání jeden z nejvyšších v EU (77 % oproti 42 % u osob s nejvyšším a nej-

nižším vzděláním). Údaje zveřejnil v rámci Světového dne zdraví, který připadá na 7. dubna, Eurostat. Stáhnout tiskovou zprávu 

Eurostatu. 

Výdaje na sociální ochranu v zemích EU tvoří skoro pětinu HDP 

Eurostat zveřejnil údaje za rok 2014 o výdajích vládního sektoru v zemích EU podle jednotlivých oblastí. Oblast „sociální ochra-

na“ byla zdaleka nejvýznamnější a tvořila 19,5 % HDP v EU, na druhém místě byly výdaje na „zdraví“ (7,2 %). Podíl výdajů na 

sociální ochranu se pohyboval od 11,4 % HDP v Rumunsku po 25,4 % ve Finsku. V ČR v roce 2014 tvořily výdaje na sociální 

ochranu 13,2 % HDP. Největší část výdajů na sociální ochranu tvoří téměř ve všech členských státech výdaje na důchody.  

Nejvyšší výdaje na zdravotnictví („zdraví“), měřeno podílem výdajů na HDP, mělo Dánsko (8,7 %), Finsko (8,3 %), Francie  

(8,2 %), Belgie a Nizozemsko (shodně 8,1 %). Nejvyšší podíl výdajů na vzdělávání na HDP byl v roce 2014 v Dánsku (7,2 % HDP), 

Švédsku (6,6 %), ve Finsku (6,4 %), Belgii (6,3 %) a Portugalsku (6,2 % HDP). Stáhnout tiskovou zprávu Eurostatu. 

Různé 

Evropská populační konference 2016 

 Ve dnech 31. 8.− 3. 9. 2016 se v německé Mohuči koná Evropská populační konference. Aktuální program je dostupný zde.  

13. konference o migraci 

 Německý Institut pro studium práce (IZA) ve dnech 27. 5. − 28. 5. 2016 pořádá v Bonnu 13. konferenci o migraci. Více in-
formací o konferenci jsou dostupné zde. 

30. konference Evropské společnosti pro populační ekonomii 

 Konference Evropské společnosti pro populační ekonomii (ESPE) se koná ve dnech 15. −18. 6. 2016 v Berlíně.  Program 
konference je dostupný zde.  

Plánované akce 

http://www.natur.cuni.cz/
mailto:hlavni.vybor.cds@gmail.com?subject=Zpravodaj%20ČDS
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7233417/3-20042016-AP-EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7227805/3-06042016-AP-EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7227805/3-06042016-AP-EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7214399/2-22032016-BP-EN.pdf
http://epc2016.princeton.edu/
http://www.iza.org/conference_files/AMM_2016/viewProgram?conf_id=2887
http://www.espe2016.de/conference/program/

