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Èeská demografická spoleènost

Èeská demografická spoleènost
a Institut pro výzkum reprodukce a integrace spoleènosti
si Vás dovolují pozvat na

XXXX. konferenci ÈDS

Dvacet let sociodemografické
transformace
Termín konání: 27.—28. kvìtna 2010
Místo konání: Masarykova univerzita
Fakulta sociálních studií
Joštova 10, Brno
Èas zaèátku: 9.00 h (registrace)

Bližší informace, vèetnì programu konference, získáte na adrese
http://www.natur.cuni.cz/cds.

XXXX. konference Èeské demografické spoleènosti
Èeská demografická spoleènost
Albertov 6
128 43 Praha 2
http://www.natur.cuni.cz/cds
cdsbrno@fss.muni.cz
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Èeská demografická spoleènost
Program XXXX. konference Èeské demografické spoleènosti

Dvacet let sociodemografické transformace
27.—28. kvìtna 2010, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Joštova 10, Brno
Ètrvtek, 27. kvìtna 2010
9 . 0 0 — 1 6 . 0 0 Registrace úèastníkù
10.00—10.15 Zahájení konference XXXX. kvìtnové konference (Zdenìk Pavlík, èestný pøedseda)
10.15—12.00 Vyžádané prezentace (vede: Tomáš Kuèera)
Ladislav Rabušic — zmìny v hodnotových orientacích; Milan Tuèek — vývoj sociální struktury obyvatelstva;
Jitka Rychtaøíková — hlavní demografické zmìny; Jitka Langhamrová — vývoj lidských zdrojù; Jiøina Kocourková — populaèní politika
12.00—13.00 Zahájení výstavy posterù a obìd
13.00—14.00 Robert Cliquet — pøednáška a køest knihy (vede: Ladislav Rabušic)
14.00—15.30 Blok I (vede: Jitka Rychtaøíková)
Dvacet let nízké plodnosti ve støední Evropì z pohledu alternativních ukazatelù plodnosti a vlivu na kohortní plodnost (Kryštof Zeman)
Zmìny v úrovni úmrtnosti v kontextu vnìjších vlivù ve vybraných postkomunistických zemích bìhem období transformace
(Ludìk Šídlo a Klára Tesárková)
Zmìny struktury obyvatelstva od roku 1989 v ÈR a v zemích EU (Jitka Langhamrová a Tomáš Fiala)
Perspektivy populaèního vývoje Èeské republiky v období transformace spoleènosti (1992—2010) (Boris Burcin a Tomáš Kuèera)
Èeská a slovenská populácia neby novembra 89. Pokus o demografickú postdikciu (Branislav Bleha)
16.:00—18.00 Blok II (vede: Ladislav Rabušic)
Zmìny reprodukèních vzorcù a individuální souvislosti rodièovství (Anna Šastná)
Obstojí individualizaèní teorie ve svìtle demografických dat? (Petr Fuèík, Michaela Bartošová a Petr Pakosta)
Znalosti a dovednosti v oblasti ICT v Èeské republice (Lea Nedomova)
Jak se zmìnily nerovnosti ve zdraví dìtí podle statusu matky mezi lety 1990 a 2007? (Martina Štípková)
Rodinné domácnosti na trhu práce: vývoj ekonomické aktivity matek a otcù z hlediska vìku dìtí (Dagmar Bartoòová a Ondøej Nývlt)
Alternativní formy podpory rodin s dìtmi v dùchodových systémech (Martin Holub)
Kdo se kam stìhuje v Èeské republice? Sociální a demografická struktura migrantù (Jana Vobecká)

Pátek, 28. kvìtna 2010
9.00—11.00

Registrace úèastníkù

9.00—10.30

Blok III (vede: Jitka Langhamrová)
Vývoj vzdìlávací soustavy po roce 1989 a jeho dopady na vzdìlanostní strukturu obyvatelstva (Vladimír Hulík)
Zisky ze vzdìlávání ze zøetelem na trh práce (Pavlína Šastnová)
Terciární vzdìlávání ve 20leté retrospektivì (Michaela Kleòhová)
Zdraví a vzdìlání: neèekaná diferenciace (Èeská republika 2002—2008) (Jitka Rychtaøíková)
Jaké je postavení studentù vysokých škol po dvaceti letech transformace vysokého školství? (Petr Mazouch a Jakub Fischer)

11.00—13.00

Blok IV (vede: Branislav Bleha)
Diverzivita a hodnocení krajù ÈR podle indikátorù demografického vývoje (Jaroslav Dufek)
Demografické stárnutí a životní podmínky seniorù v Èeské republice (Kamila Svobodová)
Návrh indexu lidského rozvoje pro regiony ÈR (Jana Borùvková)
Regionální a teritoriální diferencovanost populaèního stárnutí z environmentálnì-gerontologického hlediska (Lucie Vidoviæová, Eva Gregorová
a Kateøina Karchòáková)
Regionálne aspekty demografického starnutia a vývoj ekonomickej závislosti produktívnej zložky populácie v okresoch Košického a Prešovského
samosprávneho kraja (Slavomír Bucher)
Pøíprava na život v dùchodu: preference a životní styl vs. demografie a sociální politika (Lucie Vidoviæová)
Analýza disparit v kvalitì života a populaèní vývoj vybraných mikroregionù (Milan Palát)

14.00—15.15

Blok V (vede: Beatrice Manea)
Cizinci v regionech ÈR za posledních dvacet let (Eva Kaèerová)
Minority a cizinci v èeské spoleènosti od roku 1989 (Michaela Vojtková)
Od stánku k pásu a zpìt. Vývoj ekonomických aktivit vietnamských pøistìhovalcù v Èeské republice (Ondøej Hofírek a Michal Nekorjak)
Vývoj demografických pomìrù v èesko-nìmeckém pøíhranièí v období transformace (Štìpán Moravec)

15.15—15.30

Zakonèení konference (Beatrice Manea a Tomáš Kuèera)

Posterová sekce v atriu, 27, a 28. kvìtna 2010
Regionální diferenciace demografického chování obyvatelstva v Euroregionu Neisse—Nisa—Nysa (Martin Novák)
Ruská úmrtnostní krize v posledních dvaceti letech. (Markéta Kocová)
Rodinná politika v ÈR a EU se zamìøením na dìti v pøedškolním vìku (Eva Dostálová)
Vývoj sezónnosti úmrtnosti podle pøíèin V Èesku, Norsku a Španìlsku (Gabriela Myšáková)
Èasování narození prvního dítìte a prvního sòatku v zemích Evropské unie (Libor Šebestík)
Disabilita a kvalita života (Michala Lustigova)
Støední délka života v Èeské republice z pohledu dlouhodobých èasových øad (Markéta Arltová, Jana Langhamrová)

