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ZPRAVODAJ  
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INFORMACE ZE SPOLEČNOSTI

Změna logotypu, webových stránek  
a e-mailového kontaktu ČDS 

Hlavní výbor České demografické společnosti (HV ČDS) se 
rozhodl modernizovat logotyp a webové stránky 
Společnosti. Výsledné návrhy byly realizovány 
profesionálním grafikem a firmou z oblasti poskytování 
webových služeb, která zajišťuje i chod a další rozvoj 
nových webových stránek. Věříme, že se Vám nové změny, 
mezi něž patří i nová vizualizace tohoto Zpravodaje, líbí. 
Máte-li nějaké náměty, jak vylepšit např. strukturu 
webových stránek apod., neváhejte nás informovat. 

Nové webové stránky, které budou ještě do konce roku 
2016 průběžně doplňovány o novou strukturu i funkce, nyní 
naleznete na adrese www.czechdemography.cz; hlavním 
e-mailem se stává adresa info@czechdemography.cz.  

Výše uvedené změny bylo možno uskutečnit díky získané 
finanční podpoře Rady vědeckých společností České 
republiky v rámci Akademie věd ČR. Děkujeme. 

 

Aktualizace kontaktních údajů členů 
Společnosti a výzva k platbám členských 
příspěvků za rok 2016 

V průběhu roku 2016 proběhla detailní revize členské 
základny Společnosti spolu s aktualizací kontaktních údajů, 
které napomohou HV ČDS lépe komunikovat s jednotlivými 
členy. Za pomoc při aktualizaci údajů všem členům ČDS 
děkujeme. 

Aktualizace údajů o členech Společnosti umožňuje také 
zkvalitnění evidence plateb členských příspěvků za 
poslední roky. V této souvislosti si dovolujeme všem 
členům ČDS připomenout, že pokud tak dosud neučinili, 
měli by uhradit letošní členský příspěvek do konce roku 
2016. Současná výše členských příspěvků je následující: 

 základní členský příspěvek: 300 Kč, 

 studenti v prezenční formě studia a senioři ve věku 
65–79 let: 150 Kč, 

 senioři ve věku 80 a více let, čestní členové, 
Společnosti: bez povinnosti platit členský příspěvek. 

Členský příspěvek je možné uhradit převodem na účet 
číslo: 23836011/0100. Nezapomeňte uvést svoje jméno 
a jako specifický symbol uveďte Vaše členské číslo. 
V případě, že nemáte své členské číslo k dispozici, nebo 
jste ztratili přehled o svých platbách v minulosti, 
kontaktujte paní Danu Zachariášovou, sekretářku 
Společnosti (sekretarka@czechdemography.cz).  

Pozvánka na mimořádné Valné shromáždění 
České demografické společnosti 

Protože řádné Valné shromáždění Společnosti, konané 
26. května 2016 v rámci XLVI. konference ČDS v Jindřichově 
Hradci, nebylo schopno usnášet se, svolává HV ČDS 
mimořádné Valné shromáždění, které se uskuteční 

ve středu 19. října 2016 v 16.30 hod v posluchárně „Věž“  
PřF UK, Albertov 6, Praha (3. patro). 

Mezi hlavní body jednání bude patřit schválení nových 
stanov Společnosti, volba nového Hlavního výboru ČDS 
a volba čestných členů Společnosti.  

Veškeré podklady pro jednání byly rozeslány formou  
e-mailu všem členům Společnosti, kteří aktualizovali 
(potvrdili) svou e-mailovou adresu. Zároveň jsou k dispozici 
na webových stránkách Společnosti. Prosíme všechny 
členy ČDS o účast na Valném shromáždění. 

 

Diskusní večery na podzim 2016 

V rámci podzimního bloku jsou připraveny následující 
Diskusní večery ČDS: 

Demografické parametry revize hranice důchodového 
věku a chiméra "zastropování"  

 přednáší: RNDr. Tomáš Fiala, CSc. (FIS VŠE v Praze) 
a RNDr. Tomáš Kučera, CSc. (PřF UK) ‒ členové 
Odborné komise pro důchodovou reformu  

 19. října 2016 (středa), 16.30 hod. (v rámci Valného 
shromáždění) 

 PřF UK, Albertov 6, posluchárna Věž 

Demografické změny jako politické téma 

 přednáší: MUDr. Milan Cabrnoch, MBA. (poslanec 
Parlamentu ČR v letech 1998‒2004 a poslanec 
Evropského parlamentu v období 2004‒2014) 

 16. listopadu 2016 (středa), 16.30 hod.  

 VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, zasedací místnost 
473 NB 

Proměny počtu žáků základních škol v souvislosti 
s populačním vývojem v obcích Česka  

 přednáší: Mgr. Marie Kusovská, Ph.D. (absolventka 
doktorského studia demografie na PřF UK) 

 7. prosince 2016 (středa), 16.30 hod.  

 PřF UK, Albertov 6, posluchárna Věž

http://www.czechdemography.cz/
mailto:info@czechdemography.cz
mailto:sekretarka@czechdemography.cz
http://www.czechdemography.cz/aktuality/pozvanka-na-mimoradne-valne-shromazdeni/
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Ohlédnutí za XLVI. konferencí ČDS  

Konference, která se věnovala aktuálnímu tématu Migrace 
a demografické výzvy, se uskutečnila v Jindřichově 
Hradci ve dnech 26.‒27. května 2016 v prostorách Fakulty 
managementu Vysoké školy ekonomické v Praze.  

 
V rámci konference zaznělo 22 příspěvků a bylo 
prezentováno 5 posterů. Naprostou většinu těchto 
příspěvků je možné si stáhnout na stránkách konference 
(viz https://sites.google.com/site/cdskonference2016/) ve 
formátu pdf, stejně jako si prohlédnout průběh konference 
v rámci fotogalerie. 

V současné době pracujeme na přípravě recenzovaného 
Sborníku vybraných příspěvků z konference, který bude 
k dispozici členům Společnosti na webových stránkách 
Společnosti v průběhu podzimu tohoto roku. 

Členové Hlavního výboru ČDS chtějí touto formou ještě 
jednou poděkovat všem, kteří se na organizaci a samotném 
pořádání konference podíleli. Konference vyvolala 

v odborné veřejnosti mnoho pozitivních ohlasů, a to 
nejenom mezi demografy.  

Podobnější informaci o průběhu konference je možné si 
přečíst v posledním dosud vydaném čísle časopisu 
Demografie (2016/3). 

 

Soutěž o nejlepší kvalifikační práci 

Česká demografická společnost vyhlašuje soutěž o nejlepší 
kvalifikační práci v oboru Demografie nebo jiném blízkém 
oboru. Do soutěže je možné přihlašovat bakalářské, 
magisterské i doktorské práce úspěšně obhájené 
v akademických letech 2014/2015 a 2015/2016.  

Vítězné práce budou zveřejněny 
na webových stránkách 
Společnosti a jejich autoři 
obdrží finanční odměnu 
(1. místo se pojí s odměnou 
5 tis. Kč, 2. místo s odměnou 
3 tis. Kč a 3. místo s odměnou 
2 tis. Kč).  

Termín pro přihlášení je 5. listopad 2016 a přesné podmínky 
a pravidla soutěže jsou uvedeny na webové stránce 
www.czechdemography.cz/soutez/ a v oficiálním vyhlášení 
soutěže, které bylo rozesláno členům Společnosti formou 
e-mailu. 

RŮZNÉ 

The Human Cause-of-Death Database 

Nová databáze the Human Cause-of-Death Database 
(HCD) je společným projektem L’Institut national d’études 
démographiques (INED) v Paříži a Max-Planck-Institut für 
Demografische Forschung (MPIDR) v Rostocku a poskytuje 
veřejně dostupná data o úmrtnosti dle příčin smrti za 
16 zemí včetně České republiky. Časové řady pro jednotlivé 
země jsou upravovány tak, aby odpovídaly aktuální verzi 
Mezinárodní statistické klasifikaci nemocí, úrazů a příčin 
smrti. Databáze je dostupná na adrese 
http://www.causesofdeath.org/. 

 

Základní výsledky EHIS 2014 dostupné na 
stránkách ÚZIS 

Ústav zdravotnických informací a 
statistiky ČR (ÚZIS) na svých stránkách 
zveřejnil výsledky Evropského výběrového 
šetření o zdraví (EHIS) pro Českou 
republiku za rok 2014. EHIS poskytuje informace 
o charakteristikách zdravotního stavu (např. celkové zdraví, 
výskyt chronických onemocnění, výskyt úrazů, atd.), 
informace o zdravotní péči (např. využití lůžkové nebo 
ambulantní péče, očkování proti chřipce, využití 
preventivních onkologických služeb, atd.) a informace 
o determinantech zdraví (např. fyzická aktivita, stravovací 
návyky, index tělesné hmotnosti, atd.).  

Protože se druhé vlny šetření, které se konalo v rozmezí let 
2013−2015, účastnily všechny členské země EU-28, data 
jsou mezinárodně srovnatelná. Základní výsledky EHIS jsou 
dostupné na http://www.uzis.cz/rychle-informace/ehis-
2014-zakladni-vysledky-setreni. 

 

 

https://sites.google.com/site/cdskonference2016/
https://www.czso.cz/csu/czso/demografie-revue-pro-vyzkum-populacniho-vyvoje-c-32016
https://www.czso.cz/csu/czso/demografie-revue-pro-vyzkum-populacniho-vyvoje-c-32016
http://www.causesofdeath.org/
http://www.uzis.cz/rychle-informace/ehis-2014-zakladni-vysledky-setreni
http://www.uzis.cz/rychle-informace/ehis-2014-zakladni-vysledky-setreni


Zpravodaj České demografické společnosti 69/2016  
 

Strana 3 

Stále více dětí se v Německu rodí s pomocí 
reprodukční medicíny 

Ačkoli reprodukční medicína hraje v celkovém 
demografickém vývoji v Německu jen malou roli (podíl 
narozených díky využití metod asistované reprodukce tvoří 
pouze cca 2,5 % ze všech živě narozených), data ukazují, 
že se celkový počet dětí narozených díky asistované 
reprodukci stále zvyšuje. Zatímco se v Německu v roce 
2001 narodilo 12,5 tis. dětí pomocí asistované reprodukce, 
v roce 2013 už to bylo 17,1 tis. dětí. Nejvíce dětí se však po 
intervenci reprodukční medicíny narodilo v Německu v roce 
2003 (18,7 tis.), kdy byly naposledy z veřejného zdravotního 
pojištění plně hrazeny čtyři léčebné cykly. Od roku 2004 se 
z veřejného pojištění proplácí polovina nákladů až na tři 
léčebné cykly. 

 „You in the EU“ 

Eurostat na základě dat sčítání lidu 2011, běžné evidence 
obyvatel a výběrových šetření EU-SILC a EU Labour Force 
Survey v členských zemích vytvořil infografiku „You in the 
EU“, která umožňuje srovnání vybraných aspektů života 
občanů EU. Po zadání země, věku, pohlaví a dalších 
charakteristik jako je např. rodinný stav, dosažené vzdělání 
nebo ekonomická aktiva lze základní sociodemografické 
charakteristiky dané subpopulace srovnat jak s průměrem 
EU, tak s hodnotami za jednotlivé členské země.  

Infografika „You in the EU“ je dostupná na adrese 
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/youineu/in
dex_en.html. 

ZAJÍMAVOSTI 

WHO: Porod ‒ potenciálně nejnebezpečnějším 
obdobím v životě pro matku i dítě 

Dle WHO na světě každoročně zemře během těhotenství 
a porodu 303 tisíc žen, během prvních 28 dnů 
života 2,7 milionu dětí a 2,6 milionů dětí se narodí mrtvé, 
nicméně i tak WHO předpokládá, že rozsah mateřské 
a  novorozenecké úmrtnosti je podhodnocen. WHO také 

upozorňuje na to, že pro prevenci 
těchto tragédií je nutné monitorování a 
vyhodnocení každého případu úmrtí. 
V EU-28 byla v roce 2014 kojenecká 
úmrtnost nejnižší na Kypru 1,4 ‰, ve 
Slovinsku 1,4 ‰, Švédsku 1,8 ‰ 
a v České republice 2,4 ‰. 

 

WHO: Ročně v důsledku sebevraždy zemře 
800 tisíc lidí na světě 

Podle WHO ročně v důsledku sebevraždy zemře na světě 
800 tisíc lidí, to je jeden člověk každých 40 sekund. 
Sebevražda byla ceslosvětově v roce 2012 druhou 
nejčastější příčinou úmrtí mladých lidí ve věku 15 až 29 let. 
Údaje zveřejnila WHO při příležitosti Světového dne 
prevence sebevražd (World Suicide Prevention Day –
WSPD), který se celosvětově připomíná 10. září. 

  

Eurostat: 17 % lidí ve věku 20−24 let v EU není 
zaměstnaných ani nestudují 

V Evropské unii žije ve věku 15−29 let celkem 90 milionů 
lidí, což je 17 % evropské populace. 
Poslední data roku 2015 však ukázala, 
že téměř 5 milionů malých lidí ve věku 
20−24 let (17,3 %) a každý pátý ve věku 

25−29 let (20 %) nebyl zaměstnán ani se dále nevzdělával 
(„Neither in Employment nor in Education or Training“ – 
NEET). Největší podíl mladých lidí mimo zaměstnání 
a vzdělávání je v Itálii a Řecku, naopak nejnižší podíl je 
v Nizozemsku a Lucemburku. V České republice se podíl 
NEET mezi roky 2006 a 2015 snížil o tři procentní body 
na 11 %. 

 

OSN: Práva náctiletých dívek tématem 
Světového dne populace 2016 

Tématem letošního Světového dne 
populace, který byl stanoven 
Radou guvernérů OSN v roce 1989 
na 11. července a který se snaží 
poukázat na problémy světové 
populace, byla problematika práv 
nezletilých dívek. Dle OSN by se 
představitelé jednotlivých států a komunit měli zaměřit na 
zlepšení práv nezletilých dívek a to především těch, které 
žijí v chudobě, nemají přístup ke vzdělání, jsou zneužívané 
nebo obětí zdraví poškozujících tradic. 

 

PRB: Světová populace by se měla do roku 
2030 zvýšit na 8,5 mld. 

Population Reference Bureau (PRB) odhaduje velikost 
současné světové populace na 7,4 miliardy a do roku 2030 
očekává její zvýšení o 1 mld. na 8,5 mld., a na 9,9 mld. do 
roku 2050. Zatímco počet obyvatel Afriky by se měl 
zdvojnásobit, počet obyvatel Evropy naopak poklesnout. 
Podle prognóz PRB se počet Afričanů do roku 2050 zvýší na 
2,5 miliardy, počet obyvatel Ameriky na 1,2 miliardy a Asie 
na 5,3 miliardy. U Evropy PRB předpokládá pokles ze 
740 milionů na 728 milionů obyvatel. 

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/youineu/index_en.html
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/youineu/index_en.html
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Demografická ročenka měst – 2006 až 2015 

V srpnu 2016 Český statistický úřad (ČSÚ) vydal ročenku 
vybraných demografických údajů měst za roky 2006 až 
2015. Ročenka obsahuje data za všechna města a je 
publikována na stránkách ČSÚ v elektronické verzi.  

 

CPC: K poklesu plodnosti ve Velké Británii 
přispěly především ženy s nejnižším vzděláním 

Výzkumníci Centra pro populační změnu (CPC) ve Velké 
Británii na základě analýzy dat UK Family Resources Survey 
uvádějí, že zatímco před rokem 2008 šance mít dítě pro 
ženy se základním vzděláním ve věku 20−29 let ve srovnání 
s ženami s vyšším dosaženým vzděláním stejné věkové 
kategorie byla větší, po ekonomické krizi ženy se základním 

vzděláním mají ve srovnání s ženami s dosaženým vyšším 
vzděláním daného věku o 2 % menší šanci mít dítě. Data 
také ukázala, že tato změna je patrná u všech žen se 
základním vzděláním ať už s dítětem nebo bezdětné.  

 

MMR: Vybrané údaje o bydlení 2015 

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vydalo 
publikaci „Vybrané údaje o bydlení 2015" 
s údaji z existujících datových zdrojů 
k problematice bydlení, a to včetně 
mezinárodního srovnání. Zvláštní pozornost 
je v letošní publikaci věnována bydlení 
seniorů v mezinárodním kontextu. Publikace navazuje na 
„Vybrané údaje o bydlení 2014“. Publikaci lze stáhnout zde.  

PLÁNOVANÉ AKCE 

42nd Quetelet Conference 2016: Men’s 
perspective in unions, fertility and parenthood  

Centre for Demographic Research v belgickém Louvain-la-
Neuve pořádá ve dnech 9. a 10. listopadu 2016 konferenci, 
věnovanou tématu role muže v rodině. Jedním z důvodů 
pro studium této problematiky je skutečnost, že masivní 
účast žen na trhu práce nebyla doprovázena odpovídajícím 
zapojením mužů v rodině z hlediska podílu prací 
v domácnosti a péče o děti. Nerovnost pohlaví může mít 
významné důsledky pro trh manželství, reprodukčních 
možností dvojic a vývoj dítěte… 

 

RELIK 2016 (Reprodukce lidského kapitálu – 
vzájemné vazby a souvislosti) 

Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké 
školy ekonomické v Praze pořádá ve dnech 10. a 11. 
listopadu 2016 již 9. ročník mezinárodní vědecké 
konference RELIK 2016. Více informací o konferenci zde.  

 

Applied Demography Conference 

Institute for Demographic and Socioeconomic Research 
(IDSER) pořádá v San Antoniu (Texas, USA) ve dnech  
11.−13. ledna 2017 konferenci věnovanou aplikované 
demografii. Více informací o konferenci zde.  

Population Aging: Challenges and 
Opportunities 

Ve dnech 3. a 4. února 2017 se v Praze pod záštitou 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Hlavního města 
Prahy uskuteční mezinárodní konference, věnující se 
demografickému stárnutí. Více informací o konferenci zde. 

 

Call for papers:  

Konference Mladých demografů na PřF UK 
Ve dnech 16. a 17. února 2017 se pod záštitou Katedry 
demografie a geodemografie PřF UK a Geografické sekce 
PřF UK koná na Albertově osmá ročník konference Mladých 
demografů. Více informací o konferenci zde.  

PAA 2017 Annual Meeting 
Ve dnech 27.−29. dubna 2017 Population Association of 
America (PAA) pořádá v Chicagu výroční konferenci. Více 
informací o konferenci zde.  

Mezinárodní populační konference 2017 
International Union for the Scientific Study  of Population 
(IUSSP) pořádá ve dnech 29. října−4. listopadu 2017 
v Kapském městě mezinárodní populační konferenci, která 
se koná jednou za čtyři roky. Více informací o konferenci 
zde. 
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