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POZOR! Diskusní večery České demografické společnosti se budou nově konat (minimálně do konce roku 2015, do budoucna 

nevylučujeme střídání prostor pro větší dosah pro zájemce o aktuální demografické otázky) v prostorách Vysoké školy ekono-

mické v Praze, a to vždy od 16.00 hodin – opět platí, že se jedná o třetí středu v měsíci.  

Na druhé pololetí roku 2015 jsou naplánovány tyto diskusní večery: 

 
21. října 2015 

Využití dat z mobilních sítí v geodemografickém výzkumu – část I   

 Zajišťuje ing. Petr Mazouch, Ph.D., FIS VŠE v Praze. 

 Místnost  NB 177 B  (pozor, jedná se o změnu oproti původním informacím), VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4. 

 

18. listopadu 2015 

Využití dat z mobilních sítí v geodemografickém výzkumu – část II   

 Zajišťuje doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D., PřF UK v Praze. 

 Místnost  NB 177 B  (pozor, jedná se o změnu oproti původním informacím), VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4. 

 

16. prosince 2015 

Diskuze týkající se dalšího směřování Společnosti, spojená s vánočním posezením    

 Zajišťuje Hlavní výbor ČDS a Studentský demografický klub . 

 Místnost  473 NB, VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4. 

Pozvánka na diskusní večery České demografické společnosti  

12. a 13. listopad 2015 

RELIK—Reprodukce lidského kapitálu 

 8. ročník mezinárodní vědecké konference, který pořádá katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky Vyso-
ké školy ekonomické v Praze. 

 Konference bude probíhat na rektorátě Vysoké školy ekonomické , nám. W. Churchilla 4, Praha 3 v prvním patře  
v místnostech NB 139 a NB 177B; případné změny budou oznámeny na stránkách konference (http://relik.vse.cz/) 
a zaslány e-mailem registrovaným účastníkům; registrace na konferenci je zdarma.  

 Konference je určena pro odbornou veřejnost, studenty, pracovníky veřejných institucí, neziskových organizací, 
představitele komerční sféry i všechny další zájemce.  

 Součástí prvního dne konání konference je společenský večer určený k seznámení se účastníků z domácích i zahra-
ničních vysokých škol a institucí. 

 

11. a 12. únor 2016 

Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe  

 7. ročník demografické konference „Mladých demografů“, která se uskuteční v prostorách PřF UK v Praze.  

 V současné době probíhá call for papers s termínem 15. listopadu 2015 . 

 Více informací naleznete na http://www.demografove.estranky.cz/en/, včetně registračního formuláře pro nahrání abs-
traktů. 

Demografické konference 

http://relik.vse.cz/
http://www.demografove.estranky.cz/en/


Zpravodaj České demografické společnosti  

Zpravodaj České demografické společnosti 

Vydává Hlavní výbor České demografické společnosti, Albertov 6, 128 43 Praha 2 (demodept@natur.cuni.cz). 

Redakční příprava a zabezpečení. Hlavní výbor ČDS 

Odpovědná redaktorka čísla 62/2014:  Ludmila Fialová; technická redakce:  Luděk Šídlo 

Neprodejné; vychází 3x ročně. 

ISSN 1213-7480 

Máte-li zájem o zveřejnění informace o publikaci, která Vás zaujala, o semináři nebo konferenci, které připravujete, zašlete ji na 

adresu Společnosti. Zařadíme ji do dalšího čísla Zpravodaje, případně na internetové stránky Společnosti, jež se nalézají na  

adrese http://www.natur.cuni.cz/cds. Zpravodaj můžete dostávat e-mailem; stačí sdělit adresu Hlavnímu výboru ČDS na adresu  

hlavni.vybor.cds@gmail.com. 

Zpravodaj České demografické společnosti 

Vydává Hlavní výbor České demografické společnosti, Albertov 6, 128 43 Praha 2 (hlavni.vybor.cds@gmail.com). 

Redakční příprava a zabezpečení: Hlavní výbor ČDS 

Odpovědný a technický redaktor čísla 66/2015:  Luděk Šídlo 

Neprodejné; vychází 3x ročně. 

ISSN 1213-7480 

Na stránkách katedry demografie a geodemografie PřF UK v Praze byl na začátku října 2015 zveřejněn seznam www zdrojů, 

který ocení nejeden demograf. Tento seznam připravil tým studentů pod vedením RNDr. Borise Burcina, Ph.D. a nachází se 

na adrese:  

https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/internet-resources-for-population-studies. 

Interaktivní seznam internetových demografických zdrojů  

OECD: Kvalita života v ČR v roce 2015 (How's Life? 2015) 
 Zpráva OECD zahrnuje soubor ukazatelů kvality života a tři speciální kapitoly zaměřené na dobré životní podmínky dětí, 

dobrovolnictví a regionální rozdíly v kvalitě života. Podle této zprávy je průměrná délka života v České republice (78,3 let) 
pod průměrem OECD (79,9 let). Zatímco 68,8 % dospělých občanů OECD vnímá své zdraví jako dobré nebo lepší než dobré, 
v České republice tento podíl činí pouze 59,6 %.   

 Zdroj: http://www.oecd.org/czech/Better%20Life%20Initiative%20country%20note%20Czech%20Republic.pdf  

 

Zahájení „Paktu o demografických změnách“  
 Pakt bude zahájen dne 7. prosince 2015 ve Výboru regionů (Brusel), s podporou Evropské komise a tematické sítě AFE-

INNOVNET. Tato iniciativa bude zahrnovat místní a regionální orgány a další zúčastněné strany, které se zavázaly podporo-
vat aktivní a zdravé stárnutí a přispět k prodloužení délky života prožité ve zdraví.  

 Program (pdf), více informací: http://afeinnovnet.eu/event/launch-covenant-demographic-change  

 

Nová studie ukazuje, že rodiče, kteří mají děti později, jsou šťastnější 
 Nová studie ukazuje, že úroveň spokojenosti rodičů v Německu a Spojeném království závisí nejen na počtu dětí, ale také 

na tom, kdy založí rodinu. Studie ukazuje, že pozdější založení rodiny je spojeno s vyšší úrovní spokojenosti a že celková 
vyšší spokojenost rodičů souvisí s dobrým zdravotním stavem, zaměstnaností, výší příjmu a vzdělanostní úrovní. 

 Více informací: http://www.mpg.de/9315607/late-parents-happiness-levels 

 

5. mezinárodní konference uživatelů SHARE + nová kniha o prvních výsledcích 
 Konference poskytuje prostor pro „staré“ a „nové“ uživatele dat SHARE (longitudinální průzkum  

o zdraví, stárnutí a důchodech v Evropě, zaměřený na populaci 50+) podělit se o své zkušenosti s SHARE 
a diskutovat o probíhajících výzkumných projektech s interdisciplinárním a mezinárodním publikem. 

 Konference se uskuteční 12.–13. listopadu 2015 v Luxembourgu. 

 Více informací: https://www.population-europe.eu/Events/Event.aspx?id=0,6029,1 

 Nová kniha prezentující první výsledky z 5. vlny SHARE „Ageing in Europe – Supporting policies for  
an inclusive society“ bude brzy zdarma k dispozici – přinese širší pohled na chudobu ve stáří v Evropě; 
publikace poskytuje data o míře sociální a ekonomické inkluze v rámci stárnoucí evropské populace.  

 

Vzniká metodika politika „pozitivního stárnutí“ na krajské a obecní úrovni  
 Ministerstvo práce a sociálních věcí a Fond dalšího vzdělávání připravuje metodiku politiky pozitivního stárnutí na krajské 

a obecní úrovni. Zájemci se mohou k této problematice vyjádřit prostřednictvím online dotazníku. 
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