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O KATEDØE

ABOUT US

Katedra demografie a geodemografie PøF UK je jediné pracovištì v Èeské
republice, které vychovává od školního roku 1990/1991 studenty v bakaláøském, magisterském i doktorském studiu. Je zde soustøedìn nejvìtší
objem výzkumu v oblasti populaèní problematiky v ÈR.
Èlenové katedry se vìnují vìdecké práci na mezinárodní úrovni a pravidelnì se zúèastòují vìdeckých konferencí a symposií. V souèasnosti je
výzkum na katedøe zamìøen pøedevším na zmìny v populaèním vývoji
Èeské republiky po roce 1989.
Katedra demografie a geodemografie PøF UK spolupracuje s celou øadou
zahranièních institucí a univerzit.
Patøíme jako jediní v Èeské republice do mezinárodní sítì 17 prestižních
evropských demografických pracoviš „Population Europe: The European
Population Partnership”.

LIDÉ NA KATEDØE

STAFF

Vedoucí katedry: Prof. RNDr. Jitka Rychtaøíková, CSc.
Zástupce vedoucího katedry: RNDr. Jiøina Kocourková, Ph.D.
Emeritní profesor: Prof. Ing. Zdenìk Pavlík, DrSc.
Tajemnice katedry: RNDr. Dagmar Bartoòová, Ph.D.
Poradce pro studium: Doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
Koordinátor pro SIS: RNDr. Dagmar Bartoòová, Ph.D.
Sekretáøka katedry: Jarmila Tesková
Katedra demografie a geodemografie je složena jak z interních èlenù
katedry, tak externích vyuèujících, kteøí se podílejí na výuce
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SCIENCE AND RESEARCH

Dolní øada:
— Boris Burcin,
— Dagmar Bartoòová,
— Jitka Rychtaøíková (vedoucí katedry),
— Klára Hulíková Tesárková,
— Ludìk Šídlo

Výzkum je orientován zejména na souèasné zmìny populaèního vývoje.
Výsledky ve sféøe aplikaèní i teoretické jsou publikovány doma i v zahranièí.
Vìdecké zamìøení
analýzy populaèního vývoje Èeské republiky, vyspìlých zemí a svìta
demografické stárnutí
demografie rodin a domácností
zdravotní stav obyvatelstva
dìjiny obyvatelstva
problematika migrací
otázky populaèní politiky a zkoumání populaèního klimatu
populaèní prognózy a další
Nejvýznamnìjší oblasti výzkumu
Populaèní vývoj Èeské republiky v letech 2000—2010 s dùrazem na nové
trendy demografického chování a jeho dopady pro budoucí vývoj.
Realizace a analýza mezinárodního panelového šetøení Generations and
Gender Survey zamìøeného na mezigeneraèní solidaritu a partnerské
vztahy.
Šetøení populaèního klimatu na základì druhé vlny mezinárodního šetøení
Population Policy Acceptance.
Dopady stárnutí obyvatelstva na veøejné systémy.
Zpracování prognóz populaèního vývoje a koncept náhradové migrace.
Prognóza rodin a domácností se zvláštním zøetelem na vytváøení
neúplných rodin a domácností jednotlivcù.
Starší senioøi v komplexním pohledu podle rodinného stavu, ekonomické
situace a zdraví, vèetnì odhadu budoucích nárokù na zdravotní a sociální
péèi (projekt Future Elderly Living Conditions In Europe).
Výzkumný projekt „Atlas Sèítání 2001“ s mapovou prezentací a deskriptivní analýzou prostorové dimenze demografických censálních dat.
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Interní èlenové katedry
Horní øada zleva:
— Jarmila Tesková
— Tomáš Kuèera,
— Jiøina Kocourková,
— Ludmila Fialová.

Všechny informace o katedøe na http://www.natur.cuni.cz/demografie

VÌDA A VÝZKUM

E-mail

(na fotografii chybí Jaroslav Kraus).

Externí vyuèující
Mgr. Veronika Baláková (FF UK v Praze); Mgr. Hana Hašková (SOÚ AV ÈR, v.v.i);
Ivo Bayer, M.A. (SOÚ AV ÈR, v.v.i); Ing. Hana Šlégrová (ÈSÚ); Doc. Milan Tuèek, CSc.

STUDIUM

(SOÚ AV ÈR)

EDUCATION

Výuka demografie v bakaláøském studiu je studována v kombinaci se
sociální geografií, sociologií nebo ekonomií; doba studia jsou tøi roky.
Magisterské studium demografie je koncipováno na dva roky. Je
urèeno jak pro absolventy bakaláøského studia demografie, tak pro
zájemce, kteøí získali bakaláøský stupeò z jiných oborù. Studium
zahrnuje výuku standardních i pokroèilých metod demografické
analýzy, aplikované a regionální demografie, populaèní teorie
a populaèní politiku.
Doktorské studium, vedoucí k získání titulu Ph.D., je urèeno vybraným
studentùm s hlubším zájmem o obor; je možno zvolit prezenèní nebo
kombinovanou formu studia. Studenti doktorského studia èasto
spolupracují na øešení konkrétních úkolù praxe jak v Èeské republice,
tak v zahranièí.
Cílem výuky demografie je výchova odborníkù se znalostmi procesù
reprodukce obyvatelstva a jejich širších podmínìností.
Katedra zajišuje v magisterském i doktorském programu výuku také
v angliètinì pro zahranièní studenty.

Více informací na http://www.natur.cuni.cz/demografie a na sociální síti
Albertov 6
128 43 Praha 2
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