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Pár slov úvodem 
 

Milé studenty, milí studenti, 

máme za sebou další semestr, v němž jsme výuku museli uzpůsobit nezvyklým podmínkám, 

které znemožnily to, co bylo dřív pro akademickou obec typické – osobní interakci. 

S netradičním způsobem výuky jsme se museli vyrovnat my všichni, a nebylo to zrovna 

jednoduché. Vnímali jsme velmi dobře, že Vám, našim studentům, osobní kontakt velmi chybí, 

což platilo především pro studenty, kteří své studium na naší fakultě nově zahajovali. Jsme si 

vědomi toho, že pro řadu z Vás mohlo být obtížné se v novém systému zorientovat, jiným se 

mohla dokonce vytrácet i samotná motivace ke studiu. Chtěli bychom Vás ubezpečit, že i my 

jsme postrádali osobní kontakt s Vámi, neboť zpětná vazba je pro nás velmi důležitá a dává 

našemu snažení smysl. 

Přesto se domníváme, že současná složitá situace přinesla i leccos pozitivního. Do výuky řady 

předmětů byly zařazeny zcela nové prvky, které mohou být inspirativní i do budoucna. V tomto 

ohledu jsme se i my dostávali do role studentů, neboť jsme se museli těmto novým postupům 

učit, což pro řadu z nás představovalo nemalou výzvu.  
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Chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat, že jste nám toto nelehké období pomohli 

zvládnout a v rámci možností jste nám poskytovali reflexi našeho úsilí. I my jsme připraveni 

Vám pomoci s jakýmikoli problémy, proto se na nás neváhejte kdykoli obrátit. Zároveň 

bychom rádi zdůraznili, že Vaše názory jsou pro nás důležité. Nebojte se nám je tedy 

jakoukoli cestou sdělit. Berte tuto situaci jako výzvu a pomozte nám ještě více rozvinout 

vzájemnou spolupráci. 

 

Na tomto místě si Vám dovolujeme popřát do nového roku hodně zdraví, radosti, pohody 

a v současné době také hodně úspěchů během zkouškového období 

 

Jménem členů Katedry demografie a geodemografie PřF UK 

 

Jiřina Kocourková,  
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Co a k čemu je tento 

newsletter? 

Milé studentky a studenti, 

Když jsme pro Vás před zhruba půl rokem připravovali 

první newslettery, netušili jsme, že ani po několika 

dalších měsících nebude možné setkat se alespoň za 

nějakých bezpečnostních podmínek osobně. Nicméně, 

na současnou pandemii jsou naše možnosti zatím 

krátké, a proto máte před sebou další podobu 

newsletteru, která by Vám optimálně měla přinést 

současné aktuální informace z katedry, ať již 

administrativní, organizační nebo praktické povahy  

(a nějakou méně formální vsuvku si také dovolíme). 

 

 

 

 

Na tomto místě bychom Vám rádi poděkovali za velmi milé reakce na předchozí newslettery, 

moc si toho vážíme. O to raději navíc jsme, že ještě víc z Vás než před půl rokem se skutečně 

aktivně zapojilo do vzniku těchto stránek a jejich obsahu. V tuto chvíli sice nevíme, zda bude 

třeba připravovat další číslo tohoto „občasníku“, ale v každém případě budeme i nadále rádi, 

když s námi udržíte kontakt alespoň v online podobě, budete s námi dále sdílet své obrázky, 

otázky, nápady, radosti i zkušenosti. Můžete k tomu využívat maily, sociální sítě i další 

platformy. 

V rámci materiálu, který právě čtete, najdete vybrané důležité administrativní informace od 

tajemnice katedry, užitečné tipy ke zpracování kvalifikačních prací, pozvánky na nadcházející 

akce nebo informace o možnostech, jak se zapojit do akcí pro školy, veřejnost nebo 

propagačních aktivit. 

Pokud v newsletterech cokoli postrádáte, neváhejte nás jakoukoli formou kontaktovat. Online 

(a někdy i osobně) jsme pro vás samozřejmě vždy k dispozici. Doufáme, že vám i tento 

newsletter přinese užitečné novinky a těšíme se na budoucí setkání a spolupráci. 

Nezapomeňte, že tento i starší newslettery můžete najít a stáhnout na webových stránkách 

katedry v sekci „Ke stažení“.  

 

 

 

 

 

Důležitá informace vzhledem ke COVID-19: 

Vzhledem k rozhodnutí krizového štábu PřF UK ze dne 11.1. 2021: 

 se prodlužuje zkouškové období ZS do 28.2.2021 

 dle doporučení krizového štábu lze zahájit výuku v LS až 1.3.2021, je tedy 

možné posunutí začátku výuky zajišťované KDGD, nicméně vedení katedry 

ponechalo pravomoc rozhodnutí na jednotlivých vyučujících. V každém případě 

budou studenti včas informováni, doporučujeme sledovat web a SIS/Moodle 

všech předmětů, které se Vás týkají. Začátek výuky na ostatních fakultách 

posunut není! 

Vzhledem k tomu, že na KDGD vznikl problém se zajištěním distanční výuky ze strany 

externích vyučujících, byli jsme nuceni nevypsat v LS 2020/21 tyto volitelné předměty: 

 MD360P35 Gender a rodina   

 MD360P82 Francouzština pro demografy II   

 MD360P30 Sociální struktura a stratifikace   

 MD360P23 Seminář o partnerských vztazích a lidské reprodukci   

https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/ke-stazeni/demograficke-newslettery
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Důležité administrativní informace  

Státní závěrečná zkouška (SZZK) 

Přihlášení k SZZK a odhlášení z termínu je možné pouze prostřednictvím SIS: 

 k jarnímu termínu: 1. 3. – 15. 4. 2021 

 k podzimnímu termínu: 25. 5. – 31. 7. 2021 

Konkrétní termíny pro odevzdání kvalifikačních prací, kontrolu studijních povinností 

k SZZK a čtrnáctidenní období pro konání SZZK zveřejní Studijní oddělení ve veřejné 

části internetových stránek fakulty: 

 pro jarní termín do 17. 2. 2021  

 pro podzimní termín do 24. 5. 2021,  

 mimo to, budou na webových stránkách KDGD. 

Ačkoliv konkrétní data nejsou zatím stanovena dle zvyklostí lze předpokládat, že: 

 pro bakalářskou práci je termín odevzdání: pro jaro začátek května, pro podzim 

polovina července 

 pro diplomovou práci je termín odevzdání: pro jaro druhá polovina dubna, pro 

podzim konec června 

V případě bakalářských státnic lze jednotlivé části SZZK oddělit, v případě magisterských 

SZZK to možné není!!! 

Aktuálně platné otázky pro bakalářský 

a magisterský program demografie jsou 

dostupné na stránkách katedry: 

https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografi

e-a-geodemografie/studium/statni-zaverecna-

zkouska/zkusebni-okruhy 

Aktualizovaná pravidla pro zpracování 

vysokoškolských prací na KDGD dostupné na: 

https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografi

e-a-geodemografie/studium/statni-zaverecna-

zkouska/pravidla-zpracovani-vysokoskolskych-

praci-1/pravidla-zpracovani-vysokoskolskych-

praci/view 

Pokud jde o odevzdávaní prací v SISu, je nutné se řídit pokyny Studijního oddělení: 

Odevzdávání bakalářských a diplomových prací a kontrola splnění podmínek pro konání 

SZZK: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/bc-nmgr/navody/odevzdavani-

bakalarskych-a-diplomovych-praci 

Další návody: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/bc-nmgr/navody 

POZOR!!! Vkládání kvalifikační práce do SISu nenechávejte na poslední chvíli! 

Nedodržení termínu odevzdání z technických důvodů (např. práce nemá 

požadovaný formát PDF/A) není akceptováno. 

 

https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/studium/statni-zaverecna-zkouska/zkusebni-okruhy
https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/studium/statni-zaverecna-zkouska/zkusebni-okruhy
https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/studium/statni-zaverecna-zkouska/zkusebni-okruhy
https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/studium/statni-zaverecna-zkouska/pravidla-zpracovani-vysokoskolskych-praci-1/pravidla-zpracovani-vysokoskolskych-praci/view
https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/studium/statni-zaverecna-zkouska/pravidla-zpracovani-vysokoskolskych-praci-1/pravidla-zpracovani-vysokoskolskych-praci/view
https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/studium/statni-zaverecna-zkouska/pravidla-zpracovani-vysokoskolskych-praci-1/pravidla-zpracovani-vysokoskolskych-praci/view
https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/studium/statni-zaverecna-zkouska/pravidla-zpracovani-vysokoskolskych-praci-1/pravidla-zpracovani-vysokoskolskych-praci/view
https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/studium/statni-zaverecna-zkouska/pravidla-zpracovani-vysokoskolskych-praci-1/pravidla-zpracovani-vysokoskolskych-praci/view
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/bc-nmgr/navody/odevzdavani-bakalarskych-a-diplomovych-praci
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/bc-nmgr/navody/odevzdavani-bakalarskych-a-diplomovych-praci
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/bc-nmgr/navody
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Důležité administrativní informace II 

Přijímací řízení 

Možnost podání přihlášek do studia je do 28.2.2021 (platí pro bakalářské i navazující 

magisterské studium) 

Konání přijímací zkoušky do bakalářského studia je 8. – 11. června 2021 (řádný termín) 

a 22. června 2021 (náhradní termín) 

Konání přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je 14. – 18. června 

2021 (řádný termín) a 28. června 2021 (náhradní termín) 

Pro aktuální informace dle epidemiologického vývoje však vždy doporučujeme sledovat 

webové stránky. 

 

Všechny informace k přijímacímu řízení jsou dostupné na: 

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci 

Termíny pro zápis předmětů a rozvrh 

 

registrace předmětů: do 12. 1. 2021 

přednostní zápis povinných předmětů: do 23. 12. 2020;    

                                                                              

definitivní úpravy zápisu: 8. 2. 2020 – 24. 2. 2021 

 

V případě zápisu předmětů na FSV a FF UK je nutné dodržet termíny zápisu předmětu 

těchto fakult: 

Pro letní semestr: 

FF UK: 8. 2. 2021 (14:00) – 5. 3. 2021 (18:00) 

FSV UK: 1. 2. 2021 (10:00) – 21. 2. 2021 (23:59) 

Termíny pro zápis předmětů na jiných fakultách jsou dostupné na: https://cuni.cz/UK-

3952.html 

Na rozvrhu pro letní semestr 2020/21 se v současné době pracuje. Rozvrhované jsou 

povinné a povinně volitelné předměty dle studijního plánu daného ročníku. V případě 

bakalářského studia se rozvrh domlouvá s partnerskými fakultami FF UK a FSV UK. Pokud 

jde o zápis na rozvrhový lístek paralelek, zapisujte se dle specializací, dané rozvržení 

seminářů a cvičení má důvod. Jestliže se zapíšete na jinou paralelku, než která je pro danou 

specializaci určena, je možné, že se kolega dané specializace z kapacitních důvodů 

nebude moci na daný rozvrhový lístek zapsat. V případě případných kolizí v rozvrhu 

kontaktujte přímo dr. Kurtinovou. 

 

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci
https://cuni.cz/UK-3952.html
https://cuni.cz/UK-3952.html
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Navazující magisterské studium má novou akreditaci 

Již v minulém newsletteru jsme Vás informovali o upravené akreditaci navazujícího 

magisterského studia Demografie. První studenti v rámci této nové akreditace již mají za 

sebou první semestr. 

Principem úpravy akreditace bylo především 

 Otevřít studium také zájemcům, kteří neabsolvovali bakalářské studium 

Demografie, ale jiného (příbuzného) oboru 

 Zvýšit flexibilitu studia a maximalizovat možnosti každého studenta pro individuální 

volbu zaměření svého studia 

V současné podobě je v rámci navazujícího magisterského studia Demografie jen minimum 

povinných předmětů, většinu kurzů si studenti volí čistě dle svého odborného zaměření 

z povinně volitelných nebo volně volitelných předmětů. 

Pokud Vás k akreditaci cokoli zajímá nebo již jste studenty a máte další návrhy na úpravy 

a zkvalitnění, neváhejte se na nás obracet. 

 

 

 

 

 

…, vedení katedry 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalifikační práce na demografii:  

nad dotazy studentů 

Existuje nějaký přehled všech dostupných školitelů a témata, kterými se zabývají? 

Potenciálním školitelem je každý člen katedry. V rámci malé ankety členové katedry 

v minulém newsletteru (ke stažení na webu KDGD) odpovídali na otázky na jejich tematické 

a jiné preference u vedení prací. Celkově přehled vypsaných témat lze nejsnáze najít v SIS, 

v modulu „Studentské a závěrečné práce“. Pokud mezi vypsanými nenajdete téma podle 

své volby, neváhejte potenciálního školitele kontaktovat přímo se svým návrhem. 

Mohou i doktorandi vést závěrečné práce? 

Ano, mohou vést bakalářské práce. Záleží však na jejich zaměření a také individuální 

domluvě se školiteli. 

Jak se vlastně vybírá oponent k práci? 

Primární kritérium je odborné zaměření potenciálního oponenta a jeho nezaujatost. 

Především u diplomových prací není výjimkou, že oponentem je externista pracující přímo 

v oboru práce. Dalším kritériem volby je pak vytíženost a aktuální možnosti potenciálního 

oponenta. Na volbě oponenta se shoduje vedení katedry s vedoucím práce. 

Kolik prací může vést školitel najednou? A může zájemce o vedení práce 

odmítnout? 

Striktní limit na počet vedených prací stanoven není. Je však profesionální zodpovědnost 

každého školitele, aby uměl co nejlépe odhadnout své časové možnosti a nezavázal se 

k vedení většího počtu prací, než je možné zvládnout (s tím souvisí i možnost odmítnutí 

vedení práce a např. doporučení jiného školitele). V tomto ohledu se však neobejde bez 

součinnosti studentů, protože např. nedodržení domluvených termínů a postupů z jejich 

strany může značně ovlivnit časovou vytíženost školitelů. 
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Kvalifikační práce na demografii:  

zeptali jsme se za Vás 

V posledních týdnech jsme našim doktorským studentům položili otázku „Pokud jde 

o přípravu bakalářských a diplomových prací, co byste doporučili svému mladšímu já? Co 

se Vám osvědčilo a co naopak přidalo práci nebo překvapilo?“. Třeba jejich odpovědi 

pomůžou i Vám: 

„Překvapilo mě, jak velký důraz se kladl na formátování, nejen na obsah.“ 

„Určitě bych doporučila psát si při čtení rovnou poznámky, a to včetně citací, nedávat si 

limit na počet napsaných slov/stran, sjednotit úpravu grafů a tabulek rovnou A HLAVNĚ 

pracovat na něčem, co mě opravdu baví, protože pak to jde lépe a radostněji.“ 

„Při výběru tématu a školitele se určitě vyplatí se zeptat i na budoucí způsob vedení práce 

školitelem, protože i způsob spolupráce je pro zdar práce důležitý. Osvědčuje se nebát se 

zeptat, řešit věci včas a nenechat se zdeptat, když narazím na slepou uličku, protože i to je 

součást procesu. Doporučuji rovněž hledat téma, které studenta zaujme.“ 

„Osvědčilo se mi hlavně začít včas.“ 

„Určitě doporučuji neodkládat práci na poslední chvíli, protože všechno trvá déle, než 

člověk očekává. Mnoho studentů prodlužuje studium právě proto, že nestihne v kombinaci 

s probíhající výukou práci včas dokončit.“ 

„Osvědčilo se mi začít včas. Nicméně i tak jsem nestíhala, takže bych si asi doporučila začít 

ještě dřív :-)“ 

„Všechno zabere strašně moc moc času. Doporučil bych vybrat si téma, o které mám vlastní 

zájem, které budu psát rád, jinak se to psaní totiž může dost protáhnout. Vlastní vymyšlené 

téma diplomové práce se mi osvědčilo a přesto, že jsem to psal déle, bavilo mě to mnohem 

víc než bakalářská práce, jejíž téma jsem nevymyslel, ale v podstatě jsem si ho vybral 

protože nebyl čas vymyslet něco chytrého. Takže další rada, přemýšlejte včas o tom, co 

byste rádi zpracovali a také s pomocí koho, vedoucí práce je důležitá osoba.“ 

Kvalifikační práce na demografii:  

osvědčené rady školitelů 

Protože jsou možnosti přímé komunikace na fakultě omezené, jsou omezené i možnosti se 

členů katedry (ať již to jsou Vaši školitelé nebo ne) osobně zeptat na užitečné tipy ke 

zpracování kvalifikačních prací. Takže, tady jsou alespoň písemně. Pokud Vás napadají 

další otázky, neváhejte nám je poslat. 

Na co si především mají dát studenti při zpracování kvalifikační práce pozor? 

Anna Šťastná (AŠ): „Na dostatečný čas na zpracování práce. Doporučuji také dopředu se 

dohodnout s vedoucí/m práce na formě a frekvenci konzultací, případně na termínech, kdy 

byste chtěli obhajovat a kdy je nutné, aby vedoucí práce dostal finální text. Poslat 

vedoucímu bez varování celou práci, kterou před tím celou nikdy neviděl, 3 dny před 

termínem odevzdání není dobrý nápad (a nesmějte se, pravidelně se to stává!).“ 



Katedra demografie a geodemografie PřF UK                                                                                Str. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalifikační práce na demografii:  

osvědčené rady školitelů II 

Na co si především mají dát studenti při zpracování kvalifikační práce pozor? 

Luděk Šídlo (LŠ): „Především na dobré rozvrhnutí času a raději si dát svůj interní termín 

o několik týdnů dříve, než je oficiální. I když je student schopen např. na poslední chvíli 

dopracovat svou práci, je nutné počítat s tím, že vedoucí práce musí mít dostatek času na 

"finální" čtení práce a poslední komentáře. V případě, že je vedoucí práce školitelem 

několika prací, není v jeho silách často reagovat tak rychle, jak by sám chtěl a jak by v tu 

chvíli student očekával. Proto časové rozvržení práce je důležité hledisko s ohledem na 

celkovou kvalitu předkládané závěrečné práce.“ 

Boris Burcin (BB): „Doporučuji intenzivní komunikaci se školitelem především na počátku 

řešení kvalifikační práce: detailně probrat její strukturu, dostupné informační zdroje 

a způsoby jejich hledání, datové zdroje, metody apod. Velmi efektivní je pravidelná 

frekvence konzultací, pokud možno prezenční formou.“ 

Klára Hulíková (KH): „Doporučuji začít vyjasněním si, jakému tématu se chcete věnovat - 

psát práci na téma, které Vás vlastně nebaví, to musí být hrozně nepříjemné. Pak je určitě 

třeba včas zkontaktovat školitele a domluvit si s ním detailní podmínky, postup i pojetí 

práce. Během řešení je pak dobré být se školitelem průběžně v kontaktu podle toho, jak se 

v úvodu domluvíte, respektovat termíny, na kterých se shodnete, nebo vzájemné dohody. 

Určitě doporučuji dát si pozor na dodržení předepsaných formalit, ohlídání si klíčových 

termínů apod. Z obsahové stránky práce vždy doporučuji mít stále na očích stanovené 

a správně naformulované cíle a každým krokem řešení k nim mířit - až překvapivě snadno 

se při psaní lze od cílů a jasného směřování odchýlit.“ 

Čím a jak je podle Vás nejlepší u přípravy kvalifikační práce začít? 

LŠ: „Prozkoumat dostupnost datových podkladů za zvolené časové období a místní určení. 

Poté udělat rešerši literatury na dané téma, která může přinést nové podněty ke zpracování 

zamýšleného tématu.“ 

AŠ: „Doporučila bych nejprve se nad tématem pořádně zamyslet, pročíst si relevantní 

zdroje (ideálně po jejich konzultaci s vedoucí práce) a zmapovat data, která by bylo možné 

k práci použít. Na základě toho si udělat první ucelenou představu o práci tak, abych 

věděl/a, co, proč a jak chci dělal. A také bych doporučila začít včas, protože se snadno 

může stát, že tato vaše původní představa se v průběhu práce bude měnit/upravovat :-)  “  

BB: „Neváhat a pustit se do řešení práce co nejdříve. Začít s vyhledáváním a čtením 

dostupné literatury, zanalyzovat dostupné datové zdroje, což umožní získat prvotní 

představu o struktuře a obsahu práce. Uvedené detailně konzultovat se školitelem.“ 

KH: „Po samotném vyjasnění si tématu a základním zorientování se v něm (vč. 

potenciálních zdrojů dat nebo informací) doporučuji si stanovit konkrétní cíle. Stanou se 

průvodcem směřování textu a pomohou bránit odchylování se od tématu. Na to ale musí 

být stanoveny dostatečně konkrétně a jasně, i když se během řešení mohou částečně 

měnit. Klíčové je samozřejmě začít včas a v případě nejasností nebo problémů okamžitě 

kontaktovat školitele. Především v úvodu práce nejsou časté konzultace na škodu.“ 
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Státnice KDGD, podzim 2020 

 

Kvalifikační práce na demografii:  

osvědčené rady školitelů III 

Napadá Vás nějaký tip, který by se studentům mohl hodit a osvědčuje se? 

BB: „Snažit se pracovat efektivně, využívat informační technologie. Doporučuji nasdílet 

školiteli soubor obsahující seznam literatury, informační zdroje, otázky či náměty týkající se 

řešené problematiky.“ 

LŠ: „Psát text rovnou dle doporučených pravidel pro zpracování závěrečných prací, tj. již 

od začátku se snažit dodržet layout dokumentu a správné psaní textu i citačních odkazů. 

Školitel již při čtení průběžných verzí může upozorňovat na vyskytující se obecné chyby, 

a výrazně lze tak uspořit čas při finálním dokončování práce.“ 

KH: „Stále mít na očích cíle práce a mířit k nim. Při čtení literatury si okamžitě psát a ukládat 

poznámky včetně přesných citačních záznamů. V textu se snažit dodržovat doporučené 

formátování a např. barevně si označovat místa, kam se plánujete vrátit (nedokončený text, 

čísla obrázků čekající na kontrolu nebo přečíslování, vlastní poznámky apod.). 

Komunikovat se školitelem a podle domluvy s ním sdílet rozpracované části textu, není 

dobré mu předložit až hotovou práci. Nebát se předkládat školiteli vlastní návrhy k řešení.“ 

AŠ: „Od počátku důsledně pracovat s využívanou literaturou podle citačních pravidel, 

zapisovat si využité zdroje dle citační normy apod. Výrazně to tím ulehčí závěrečné úpravy 

práce a případné dohledávání chybějících zdrojů. Od počátku psát práci v požadovaných 

formátech, což také výrazně zkrátí závěrečnou finalizaci.“ 
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Mladí demografové / Young Demographers 

Sdružení Young Demographers si dovoluje pozvat všechny zájemce na 11 a 1/2. ročník 

konference Young Demographers. Akce bude z pochopitelných důvodů v online podobě 

a uskuteční se od 3. do 5. února 2021. 

Demografové na startu své vědecké kariéry a všech zaměření populačního studia budou 

mít příležitost představit svůj aktuální výzkum, pro všechny je to pak příležitost dozvědět se 

mnoho nového, inspirovat se pro svou práci a také potkat (letos virtuálně) nové přátele 

z demografického světa). Věříme, že i v online světě si akce udrží svou tradiční příjemnou 

a neformální atmosféru plnou svěžích nápadů a nadšení 😊 

Program konference: http://bit.ly/3oghic4 

Registrace na konferenci: 

https://cuni-cz.zoom.us/meeting/register/tJwofu2rrz0rHNwry2Ji8F9bQU1pzYl5tThs 

WEB: https://youngdemographers.github.io/index.html 

https://www.facebook.com/young.demographers  

Kontakt: Kateřina Maláková, yd.demographers@gmail.com; 

katerina.malakova@natur.cuni.cz  

 

 

 

http://bit.ly/3oghic4
http://bit.ly/3oghic4
https://cuni-cz.zoom.us/meeting/register/tJwofu2rrz0rHNwry2Ji8F9bQU1pzYl5tThs
https://youngdemographers.github.io/index.html
https://www.facebook.com/young.demographers
mailto:yd.demographers@gmail.com
mailto:katerina.malakova@natur.cuni.cz
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Zahraniční studijní pobyt nebo praxe jako organická 

součást vysokoškolského studia 

Zahraniční zkušenosti získané v době studia jsou k nezaplacení. Ostatně to je poznatek 
stejně starý jako nejstarší univerzity. Studijní i pracovní pobyty v zahraniční, zvláště ty delší, 
v trvání nejméně tří a více měsíců, rozšiřují zcela zásadním způsobem obzory každého, 
kdo se jich zúčastní. Proto se snažíme každý rok přesvědčit co nejvíce studentů, aby do 
světa vyjeli.  

Nejsnazší je vydat se do zahraničí prostřednictvím standardního programu Erasmus+, který 

významně přispívá každému studentovi na pobytové výdaje. Jsou však i programy jiné, 

i když ne tak rozsáhlé, a proto možná i méně známé. Nicméně, i v jejich případě často 

existuje solidní šance cestovní grant získat. Mezi nimi lze pak nalézt i takové programy, 

které plně pokrývají náklady na cestu a pobyt. Pravidelně aktualizované informace a odkazy 

týkající se možností vycestovat naleznete na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/oddeleni-

pro-vedu/zahranicni-mobilita. Pokud se zaregistrujete na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/ 

oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/newsletter-gi, budete dostávat do své 

schránky čerstvé informace dvakrát do měsíce. Nepůjde přitom jen o nabídku cestovních, 

ale i výzkumných grantů, včetně studentských. Tak se, prosím, zaregistrujte, ať máte 

informace z první ruky a hlavně včas.   

Pobyty pro studenty vysokých škol v ČR však často nabízejí i zastupitelské úřady nebo 

kulturní instituce jednotlivých zemí sídlící v Česku nebo mezinárodní organizace. Kromě 

toho každá větší univerzita nebo vědecký ústav ve světě má nějaký fond/program pro 

přijíždějící studenty. S některými má naše univerzita podepsánu tzv. meziuniverzitní 

dohodu (https://cuni.cz/UK-1608.html), která obvykle řeší též studentské mobility, nebo lze 

využít nabídku mobilit pro studenty v rámci mezistátních dohod spravovaných MŠMT 

(https://cuni.cz/UK-3979.html). Současně existují tisíce soukromých nadací, které poskytují 

širokou podporu seriózním zájemcům o studijní pobyty a praxe v zahraničí.  

Zkrátka a dobře: kdo hledá, ten najde. A kdo hledá či dokonce najde, tomu katedra poskytne 

podporu a součinnost. Například může dát doporučení (samozřejmě, pokud je toho student 

svými výsledky a aktivitou hoden), poradit či pomoci s organizací zbývajícího studia nebo 

s kontakty na vybrané vysoké škole, případně ve vědeckém ústavu v zahraničí. 

Demografové jsou jedna rodina a většinou se znají nebo mají společné známé  Takže, 

prosím, neváhejte.  

V době virové se cestuje dost špatně, ale světlo na konci tunelu svítí díky očkování 

a testování. Musíme však věřit a také věříme, že od příštího zimního a nejpozději od letního 

semestru bude o tolik lépe, že se i studentské zahraniční mobility vrátí na svou kolej. Proto 

také budeme na počátku března t. r. opět organizovat výběrové řízení na studijní 

pobyty na zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus+ pro akademický 

rok 2021–2022.  

Požádáme Vás o zaslání všech vyžádaných dokumentů do středy 3. března, abychom 

v pátek 5. března 2021 odpoledne mohli uskutečnit online pohovory s jednotlivými 

zájemci. Podrobnější pokyny budou předmětem v brzké době vyhlášeného výběrového 

řízení.  Nabídka pobytů zůstává stejná jako v případě minulého roku, i když všechny naše 

bilaterální smlouvy měly skončit rokem 2020, neboť letos mělo začít nové sedmileté 

programové období, mimochodem s dvojnásobným rozpočtem než rozpočet na právě 

skončené období. 

 

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/oddeleni-pro-vedu/zahranicni-mobilita
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/oddeleni-pro-vedu/zahranicni-mobilita
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/newsletter-gi
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/oddeleni-projektoveho-rizeni/grantova-agenda/newsletter-gi
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Zahraniční studijní pobyt nebo praxe jako organická 

součást vysokoškolského studia II 

Bohužel virus spolu s dalším se postavil do cesty unijnímu rozpočtu, a tak Evropská komise 
(EK) rozhodla, že se staré programové období prodlouží o rok a spolu s ním i všechny 
doposud platné bilaterální smlouvy. Naše katedra proto nabízí studijní pobyty na 
následujících univerzitách: 

Univerzita Kód Země 

Sveučilište u Zadru (University of Zadar) HR ZADAR01 Chorvatsko 

Universita' Ta'Malta MT MALTA01 Malta 

Universität Rostock D ROSTOCK01 Německo 

Universiteit van Amsterdam NL AMSTERD01 Nizozemsko 

Rijksuniversiteit Groningen NL GRONING01 Nizozemsko 

Universitatea 'Babes-Bolyai' din Cluj-
Napoca 

RO CLUJNAP01 Rumunsko 

Univerzita Komenského v Bratislave SK BRATISL02 Slovensko 

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti 
(Tashkent State University of Economics) 

UZ TASHKENT02 Uzbekistán 

 

V případě Uzbekistánu se jedná o zvláštní podprogram programu Erasmus+, tzv. 

kreditovou mobilitu. Prostředky na ni jsou k dispozici pouze do 31. 7. 2021, nebude-li 

stanoveno EK dodatečně jinak. V kontextu Erasmus+ mi dovolte se opakovat a připomenout 

Vám, že každý student má v každém stupni vysokoškolského studia nárok na maximálně 

dva dotované výjezdy, jeden studijní a jeden praktický pobyt, každý v trvání od tří do 

dvanácti měsíců. Podrobné informace k programu Erasmus+ naleznete na stránkách 

fakulty (https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus).  

Pro ty z Vás, kteří budou zapsání do některého ze studijních programů katedry ještě 

v akademickém roce 2022–2023 a v letech následujících, nabízíme jedinečnou příležitost 

obrátit se na katedrálního koordinátora (kucera@natur.cuni.cz) se zdůvodněným návrhem 

na uzavření bilaterální smlouvy s univerzitou dle vašeho výběru. Zdůvodnění znamená, že 

uvedete, co a/nebo ke komu byste rádi jeli studovat nebo na praxi a proč. Jsme 

přesvědčeni, že na míru šité zahraničí pobyty v rámci Erasmu by mohly být pro studenty 

nejen atraktivnější, ale také ještě užitečnější než ty v současnosti nabízené. Ostatně na 

zakázku ušitý oblek obvykle nejen lépe padne, ale i déle slouží než ten konfekční.  

Takže, prosím, nic neodkládejte „na pak“ a začněte si hledat místo, kde by vám Vaše 
horizonty dále rozšířily nad rámec jejich rozšíření u nás na Albertově.  Nemusí se přitom 
nutně jednat jen o nová témata, s nimiž jste se u nás nesetkali nebo patrně nesetkáte, ale 
i pohled na to samé, co jste se naučili doma, ale pod jiným úhlem a/nebo ve větším detailu. 
Nadto, úspěšně absolvovaný studijní pobyt nebo praxe v zahraničí natrvalo ozdobí vaše 
CV a hlavně významně zvýší vaše šance na trhu práce. 

Tomáš Kučera 

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus
file:///E:/2020_katedra_NEWSLETTER/podzim/kucera@natur.cuni.cz
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Co plánujeme na demografii 

I když se může zdát, že svět se v mnoha svých sférách tak trochu zastavil, v demografii to 

jistě neplatí. Takže i pro rok 2021 je v plánu dost aktivit, které budou stát za to. Na všech 

jste nejen vítaní, ale můžete se zapojit i do jejich organizace a získat tak zase nové 

zkušenosti. 

BB, LŠ: „Určitě zmíníme konferenci České demografické společnosti (ČDS), která - pokud 

to umožní současná situace - by se měla uskutečnit v Ostravě (náhrada za loňskou 

zrušenou konferenci, studenti se mohou do organizace a pomoci při přípravě konference 

zapojit, stačí nás kontaktovat a určitě se domluvíme). Zároveň v rámci ČDS plánujeme dva 

tzv. kulaté stoly na aktuální témata (která zatím nejsou přesně známá, ale je možné nám 

napsat např. požadavek ze strany studentů na témata, která by je zajímala, samozřejmě 

i zde je možnost aktivní pomoci s organizací) a školení v R pro začátečníky (pro členy ČDS 

zdarma). Sledujte www.czechdemography.cz. Dále je možné se zapojit aktivně do přípravy 

zajímavých podkladů s demografickou problematikou pro Facebook katedry tak, aby byl 

neustále „živý“ a aktuální (zájemci nás mohou opět kontaktovat).“ 

AŠ: „V listopadu 2020 byla v ČR spuštěna terénní fáze velkého mezinárodního výzkumu, 

u nás pod názvem Současná česká rodina. V roce 2021 bude probíhat hlavní sběr dat. 

Katedra demografie a geodemografie PřF v tomto projektu spolupracuje s MUNI, VÚPSV 

a agenturou SC&C. Projekt poskytne velmi cenná a unikátní data (nejen) pro demografické 

analýzy. Pro studenty mohou být zdrojem pro jejich absolventské práce či další badatelské 

snažení, ale budou začleněna také do výuky. Více o projektu se dozvíte na: https://ggp-

cz.fss.muni.cz“ 

KH: „Plánují se hned dvě mezinárodní konference Young Demographers (online v únoru 

a snad prezenční v létě 2021 – více informací lze nalézt v tomto newsletteru) - kromě vlastní 

účasti (protože to fakt stojí za to!) je možné se zapojit i do organizace obou akcí - pro 

informace se stačí ozvat komukoli z organizátorů. Pro září 2021 je stále ve hře 

online/hybridní workshop Health, Morbidity, and Mortality Working Group Evropské 

asociace pro populační studia konaný v Praze. Jde o setkání demografů z celého světa, 

kteří se především zaměřují na téma zmíněné pracovní skupiny - jinými slovy jde o moc 

příjemnou událost skvělého kolektivu pracovní skupiny plnou bezva práce, nejnovějších 

informací o probíhajícím výzkumu a také šanci vidět, že lidé, kteří řeší na první pohled 

neveselá témata, jsou obvykle ti nejzábavnější :-) Dobrovolníky pro zapojení se do 

organizace akce vítáme s otevřenou náručí. Tato akce se zatím naposledy konala v Praze 

v roce 2015 (https://hmmwg2015.vse.cz/) a rozhodně se vydařila 😊“ 

Alice Velková: „V březnu 2021 se uskuteční (pravděpodobně online formou) přednáška dr. 

Heidi Hein-Kircher (Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung Marburg), 

která představí svůj projekt věnovaný vývoji plánovaného rodičovství od 19. století až do 

zavedení antikoncepční pilulky. Na organizaci přednášky se kromě Deutsches Historisches 

Institut Warschau podílí i naše katedra. O přesném termínu přednášky Vás budeme 

informovat na našich sítích. 

file:///E:/2020_katedra_NEWSLETTER/podzim/www.czechdemography.cz
https://ggp-cz.fss.muni.cz/
https://ggp-cz.fss.muni.cz/
https://hmmwg2015.vse.cz/
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Důležitá role demografie v době pandemie 

Kde všude byla demografie v posledních měsících vidět? Víte, co je nového? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstupy končícího projektu TAČR Éta "Analýza čerpání a poskytování vybraných 

zdravotních ambulantních služeb v Česku v závislosti na geodemografických 

charakteristikách pacientů i poskytovatelů" na stránkách https://www.natur.cuni.cz/ 

demografie/amb. Výsledky projektu mají již nyní významný aplikační potenciál a jsou 

využívány v rámci reálné praxe (MZ ČR, VZP ČR, MMR, Reforma duševního zdraví apod.). 

Ve spolupráci zástupců katedry demografie a geodemografie a katedry sociální geografie 

a regionálního rozvoje byl vytvořen tzv. Populační kalkulátor. Jedná se o internetovou 

aplikaci (https://populacnikalkulacka.cz/), která pro zadaný rozsah plánované nové 

výstavby modeluje vývoj počtu obyvatel obce, věkovou strukturu populace nové výstavby 

a její nároky na sociální infrastrukturu. Aplikace využívá certifikovanou metodiku a je 

výsledkem projektu Technologické agentury České republiky „Reálné populace v Praze 

a Středočeském kraji: monitoring denní mobility a populační prognóza“. 

První rok má za sebou mezinárodní vědecký projekt EXPRO 2020 "Social mobility of elites 

in the Central European regions (1861–1926) and transition of imperial experience and 

structures in nation-states". Za první rok se podařilo realizovat několik publikací a také první 

z plánovaných mezinárodních konferencí a workshopů 

(https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/veda-a-

vyzkum/vyzkumne-tymy/centrum-pro-historickou-demografii/political-and-administrative-

elites-in-europe-theory-and-practice-in-historical-perspective). Aktivity projektu je možné 

sledovat mj. na Facebooku https://www.facebook.com/Social-mobility-of-elites-in-the-

Central-European-regions-1861-1926-102731004983181/?tn-str=k*F 

Stále probíhá mnoho aktivit k tématu COVID-19: 

https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/aktuality/demografove-

k-problematice-covid-19 – videa, noviny, články, diskusní semináře – demografie je vidět 

asi jako málokdy dříve. 

https://www.natur.cuni.cz/demografie/amb
https://www.natur.cuni.cz/demografie/amb
https://populacnikalkulacka.cz/
https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/veda-a-vyzkum/vyzkumne-tymy/centrum-pro-historickou-demografii/political-and-administrative-elites-in-europe-theory-and-practice-in-historical-perspective
https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/veda-a-vyzkum/vyzkumne-tymy/centrum-pro-historickou-demografii/political-and-administrative-elites-in-europe-theory-and-practice-in-historical-perspective
https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/veda-a-vyzkum/vyzkumne-tymy/centrum-pro-historickou-demografii/political-and-administrative-elites-in-europe-theory-and-practice-in-historical-perspective
https://www.facebook.com/Social-mobility-of-elites-in-the-Central-European-regions-1861-1926-102731004983181/?tn-str=k*F
https://www.facebook.com/Social-mobility-of-elites-in-the-Central-European-regions-1861-1926-102731004983181/?tn-str=k*F
https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/aktuality/demografove-k-problematice-covid-19
https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/aktuality/demografove-k-problematice-covid-19
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Demografie 2021: možnosti pro studentské aktivity 

a zapojení se do dění na katedře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud Vás téma COVID-19 nenechává chladnými a třeba se mu i sami věnujete nebo 

sledujete aktuální dění, máte možnost přispět. Hledáme pomoc pro zpracování a úpravy 

"centrální" přehledové stránky na webu katedry k tématu "Demografové k problematice 

COVID-19", kterou by bylo vhodné průběžně doplňovat o nové výstupy. 

Možnost se zapojit do propagačních aktivit katedry 

Pokud máte demografii rádi, řekněte i jiným, že se vyplatí ji studovat. Průběžně jsme rádi 

za další a další zájemce o aktivity v práci propagace studia demografie. Kde všude je Vaše 

šance? Co všechno se pro veřejnost vlastně koná? 

 Obvykle na začátku akademického roku se koná setkání s učiteli středních škol 

(prezenčně nebo online) – vždy uvítají aktuality z oblasti demografie nebo pracovní 

listy či jiné materiály do výuky (v případě zájmu o spolupráci dejte vědět) 

 Pokud se akce typu Informační den nebo Dny otevřených dveří konají prezenčně, 

pořádá katedra zábavný doprovodný program – vítáme dobrovolníky ochotné mluvit 

s lidmi. Je možné navrhovat i vlastní aktivity do programu. 

 Dny geografie – ať již prezenčně, nebo v online formě, jsou skvělou příležitostí 

k představení oboru. Vítáme nejen dobrovolníky, ale také jakékoli elektronické či 

hmatatelné výstupy – postery, prezentace, články, přednášky, kvízy, infografiky, 

videa 

 „Spanilé jízdy“ – v rámci Dobrovolnického programu Geografické sekce je možné 

se vypravit na domluvenou střední školu (klidně tu, kam jste chodili sami) a tam 

vyprávět o krásách našeho oboru 

 Na střední školy se můžete vypravit i s vlastní přednáškou na vybrané téma, které 

se může hodit do výuky – v případě zájmu dejte vědět, připravíme nabídku pro 

školy, a pokud si Vás nějaká střední školy vybere, může být přednáška online nebo 

prezenčně a ještě si můžete někdy i něco malého vydělat. 

 Na webu katedry je sekce „Pro školy“ (https://www.natur.cuni.cz/geografie/ 

demografie-a-geodemografie/pro-skoly) – pokud máte chuť, můžete přispívat 

materiály (pracovní listy, přehledy datových nebo informačních zdrojů, výukové 

plány apod.) nebo se podílet na správě stránky 

 Pokud to dovoluje epidemická situace, konají se další akce typu Pražská muzejní 

noc, Noc vědců, apod. Vždy jsme rádi za každého dobrovolníka s chutí se bavit. 

Pokud Vás jakákoli možnost oslovila, chcete se zeptat na více informací nebo máte vlastní 

návrh na aktivity pro školy či veřejnost, neváhejte nás co nejdříve kontaktovat (protože se 

na to moc těšíme 😊 ): klara.hulikova@natur.cuni.cz 

https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/pro-skoly
https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/pro-skoly
file:///E:/2020_katedra_NEWSLETTER/podzim/klara.hulikova@natur.cuni.cz
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Demografie je všude – co dělat, číst a sledovat, když 

je demografie vaší volbou (nové tipy od Vás i od nás) 

 

 

 

 

 

ROSLING, Hans; ROSLING, Ola; 

RÖNNLUDOVÁ, A. R. Faktomluva: Deset 

důvodů, proč se mýlíme v pohledu na svět – 

a proč jsou věci lepší, než vypadají. Brno. 

2018. 

PROKOP, Daniel. Slepé skvrny: 

o chudobě, vzdělávání, populismu 

a dalších výzvách české 

společnosti. Nakladatel: Host, 

2019. 

Pro fanoušky sociálních sítí doporučujeme Twitter a pátrat po 

heslech #poptwitter, #demography, #YoungDemographers atd :) 

každý den se objeví spousta žhavých novinek z demografického 

i populačněvědního světa 

Přihlaste se do skupiny na MS 

Teams "Inspirace" – sdílíme tam pro 

vás různé tipy a budeme rádi, když 

ke vzájemnému sdílení přispějete 

také. 

Doporučuji film David 

Attenborough: Život na naší 

planetě (primárně zaměřený na 

udržitelný rozvoj, který je spjat 

i s populačním vývojem) 

Vzhledem k tomu, že letos řada velmi zajímavých demografických (i jiných) konferencí 

proběhla on-line, je snazší nejen účastnit se online, ale také dohledat prezentace či 

záznamy konferencí na webu. Můžeme zmínit např. záznam z Wittgenstein Centre 

Conference 2020 "Demographic Aspects of the COVID-19 Pandemic and it's 

Consequences" (https://www.oeaw.ac.at/vid/events/calendar/conferences/demographic-

aspects-of-the-covid-19-pandemic-and-its-consequences), veřejné prezentace a semináře 

Population Association of America (https://www.populationassociation.org/events-

publications/past-events) nebo webináře European Association for Population Studies, 

které nahradily zrušenou evropskou populační konferenci 

(http://epc2020.popconf.org/days). 

Pokud si chcete téma roku 2020 dostat skutečně pod kůži, pak 

doporučuji film Nákaza (Contagion - https://www.csfd.cz/film/273515-

nakaza/prehled/) - v současné situaci získal na sugestivitě, která se stala 

částečně reálností. Z oblasti literatury pak určitě Pandemie (M. Kubal, V. 

Gibiš - https://www.databazeknih.cz/knihy/pandemie-453166). 

https://www.oeaw.ac.at/vid/events/calendar/conferences/demographic-aspects-of-the-covid-19-pandemic-and-its-consequences
https://www.oeaw.ac.at/vid/events/calendar/conferences/demographic-aspects-of-the-covid-19-pandemic-and-its-consequences
https://www.populationassociation.org/events-publications/past-events
https://www.populationassociation.org/events-publications/past-events
http://epc2020.popconf.org/days
https://www.csfd.cz/film/273515-nakaza/prehled/
https://www.csfd.cz/film/273515-nakaza/prehled/
https://www.databazeknih.cz/knihy/pandemie-453166
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Facebook, YouTube, Instagram – Go social…! 

Katedra, demografie, studentské spolky, všichni jsme online! 

Facebook katedry: https://www.facebook.com/demografieAlbertov/ 

Facebook demografických studentských spolků:  

https://www.facebook.com/young.demographers, https://www.facebook.com/demoklub/  

Katedra na YouTube: https://www.youtube.com/channel/UChYRUciQQstflZp6A2VCJUg 

Katedra na Instagramu: https://www.instagram.com/demografove/ 

Sledujete nás všude? 😊 

 

 

 

 

 

Katedra na sociálních sítích 

 

 

 

 

 

Přihlas se k demografii na sociální síti i ty  

Jste na sociálních sítích? Sledujete demografii, katedru nebo studentské spolky? Ukažte 

světu také, že jste demografové. Stačí na Facebooku nebo Instagramu označovat naše 

profily a používat některý z hashtagů 

#JSEMDEMOGRAF  #JSEMDEMOGRAFKA 

                      #DEMOGRAFIEJECOOL 

         #DEMOGRAFIETOJSMEMY 

 

 

 

Soutěž 

Sdílejte s námi na Instagramu Vaše fotky nebo videa, foťte cokoli ve vašem okolí, co vám 

připomíná demografii, přihlaste se k tomu, že jste demografem nebo demografkou, 

u příspěvku nezapomeňte dodat hashtag 

#DEMOGRAFIETOJSMEMY 

Autoři nejlepších příspěvků budou na konci roku odměněni! 

 

 

 

https://www.facebook.com/demografieAlbertov/
https://www.facebook.com/young.demographers
https://www.facebook.com/demoklub/
https://www.youtube.com/channel/UChYRUciQQstflZp6A2VCJUg
https://www.instagram.com/demografove/
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Leden, 2021 

Online:https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/ke-

stazeni/demograficke-newslettery 

 

 

Co závěrem? Snad jen, že ten pocit, když Vás práce 

nebo studium baví, když víte, že děláte něco, co má 

smysl a přínos, ten pocit stojí za to. 

Díky všem, kdo to vidí stejně! 😊  

 

 

 

 

 

Jako člověk, který se zabývá především 

aplikovanou demografií, vidím její široký 

potenciál, a to především v oblasti dopadů 

demografického stárnutí na různé "veřejné" 

sféry. Z tohoto pohledu bude význam 

demografie čím dál tím vyšší a poptávka po 

odbornících v tomto oboru se bude zvyšovat. 

Jsme součástí Univerzity Karlovy. Jsme nejvýznamnější 

demografické pracoviště v České republice. Zabýváme se 

nanejvýš aktuální problematikou. Prostředí naší katedry je 

vstřícné, snažíme se přistupovat k studentům 

individuálně. 

Právě události roku 2020 jednoznačně potvrdily význam demografie jako 

oboru (i pro ty, kteří snad ten význam podceňovali do té doby). Nyní jsou 

demografická data a informace jedny z nejžádanějších ze strany médií, 

odborníků i veřejnosti. Demografie je obor pro ty, kdo chtějí dělat něco 

praktického, něco, co určitě dává smysl :-) 

Jedná se o vědní obor, v němž si každý 

může najít to, co ho zajímá. Navíc nabízí 

širokou škálu uplatnění. 

Znalosti získané 

studiem demografie lze 

uplatnit skoro všude. 

Demografie je sice velmi úzký, ale zase 

široce aplikovatelný obor. Samotná 

demografie je spojena s řadou dalších 

oborů, takže se nabízí obrovské 

množství specializací a využití. Věřím, 

že každý si najde nějaký směr, který ho 

bude zajímat a ve kterém se bude moct 

realizovat. 

Myslím, že demografie skýtá mnoho 

možností jak se realizovat a každý 

podobor je jiný. Zároveň se dá 

využít ve velké škále budoucích 

povolání :) 

Velká část dění kolem nás se 

vztahuje k lidem samotným - je 

tedy jasné, že vědecký obor, 

jehož objektem studia jsou 

lidské populace je zcela 

zásadní. 

Vzhledem k tomu, že se demografie zabývá 

lidskými populacemi, znalost sebe sama nabízí 

velký přínos a třeba i možnost nalézt řešení na 

aktuální problémy (v oblasti zdravotnictví, 

sociálních služeb, důchodové reformy apod.). 

https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/ke-stazeni/demograficke-newslettery
https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/ke-stazeni/demograficke-newslettery

