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Demografové migrují do Jižních
Čech: Aneb poznámky z letošního
XLVI. ročníku vědecké konference
České demograﬁcké společnosti
z Jindřichova Hradce
Na okraji historického centra jihočeského města
Jindřichův Hradec, na akademické půdě Fakulty
managementu Vysoké školy ekonomické v Praze,
uskutečnila se koncem května roku 2016 již XLVI.
vědecká konference České demografické společnosti,
která byla programově organizována k problematice
současného a také významně mediálně diskutovaného tématu – „Migrace a demografické výzvy“.
Organizátorskou skupinou byla již tradičně Česká
demografická společnost ve spolupráci s katedrou
demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty
Univerzity Karlovy v Praze a katedrou demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické

v Praze. Postu předsedy programového výboru se ujala
Jitka Langhamrová, organizační výbor byl tvořen 1F
USFN.B[PVDIFN -VʯLFNÀÓEMFN ,MÈSPV)VMÓLPWPV
5FTÈSLPWPV 1FUSFN8JKPV a %BOPV;BDIBSJÈÝPWPV. Záštitu nad letošním ročníkem konference ČDS převzal
také starosta města Jindřichův Hradec pan 4UBOJTMBW
.SWLB. Po několika posledních ročnících, které byly
organizovány především v Praze (prostory VŠE na
pražském Žižkově, Univerzity Karlovy na pražském
Albertově a Akademie věd na Národní třídě), čekalo
na letošní účastníky zajímavé zpestření. To spočívalo především v podobě nedávno zrekonstruované
budovy Fakulty managementu, která, jak se ukázalo,

0ĕDJÈMOÓPUFWˏFOÓ,POGFSFODFɩ%4W+JOEˏJDIPWʱ)SBEDJOBQ˛Eʱ'BLVMUZNBOBHFNFOUV7ZTPLÏÝLPMZFLPOPNJDLÏ
W1SB[FQSPTMPWQBOBEʱLBOB7MBEJTMBWB#ÓOZ [DFMBWQSBWP BQˏFETFELZOʱQSPHSBNPWÏIPWâCPSV+JULZ-BOHIB
NSPWÏ [DFMBWMFWP ;ESPKPTPCOÓBSDIJW0OEˏFKFÀJNQBDIB
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dokáže události podobného typu také velmi dobře
a pohodlně hostit (Ukázala to mj. např. i zkušenost
ze zářiové konference minulého roku: ".4&o"QMJDB
UJPOTPG.BUIFNBUJDTBOE4UBUJTUJDTJO&DPOPNZ,
které se někteří účastníci letošního ročníku Konference
ČDS účastnili také.).
Konference ČDS se uskutečnila během dvou dnů
– čtvrtka a pátka (26. a 27. 5. 2016). Po Valném
shromáždění ČDS následoval společenský program
v podání hudebního vystoupení smyčcového kvarteta ve složení tří žákyň místní umělecké školy se svou
profesorkou. Poté přišel do foyeru Fakulty managementu pan děkan 7MBEJTMBW#ÓOB, který spolu s předsedkyní programového výboru Jitkou Langhamrovou
oficiálně uvítal všechny účastníky a zahájil letošní
ročník konference.
V prvním bloku byly tři hlavní zvané přednášky.
Té první na téma „Současné uprchlické krize – komentáři k diagnóze a terapii“ se ujal %VÝBO%SCPIMBW
(PřF UK v Praze). 5PNÈÝ)BJÝNBO (MV ČR) hovořil
o tématu „Migrace v kontextu azylové a migrační
politiky České republiky“. Závěrečné slovo v sekci
zvaných vystoupení měl posléze ;EFOʱLɩFSNÈL (PřF
UK v Praze) na téma „Migrace v Česku v postransformačním období“.
Odborníci nejen z oblasti demografie, kteří se aktivně konference účastnili, si mohli vybrat, zdali prezentují svůj příspěvek v ústní nebo plakátové sekci.
V té ústní prezentovali 5PNÈÝ'JBMB a+JULB-BOHIB
NSPWÈ(oba FIS VŠE v Praze) svůj příspěvek na téma
„Vnitřní a zahraniční migrace v České republice
od roku 1993“. 1FUSBÀQBʬLPWÈ a -VDJF1PTQÓÝJMPWÈ
(obě PřF UK v Praze) se zase zaměřili na „Městskou,
suburbánní a venkovskou migraci: diferenciaci věkových struktur v post-socialistickém Česku“. Následoval příspěvek 0OEˏFKF/âWMUB a .BSLÏUZ1FDIIPMEPWÏ
(oba FIS VŠE v Praze) na téma „Pracovní atraktivity
velkých měst České republiky z pohledu dojížďky v historickém srovnání let 1995‒2014“ a sekce
byla ukončena *WBOFNÀPULPWTLâN (EKF VŠB-TU
Ostrava) a jeho příspěvkem „Analýzy migračního
chování regionů soudržnosti Česka“. Po přestávce
na kávu prvního dne konference se ujal svého slova
+BSPTMBW.BDIÈʬFL (NF VŠE v Praze) „K příčinám
a důsledkům mezinárodní migrace“. Následován
byl .BSUJOPVÀJNLPWPV (FIS VŠE v Praze, a zároveň
ČSÚ), která hovořila o „Ekonomických aspektech

pracovní migrace v České republice“. Pokračovali
kolegové +JˏÓ)BTNBO a +PTFG/PWPUOâ (oba PřF UK
v Praze) na téma „Využití konceptu prostorové
příbuznosti pro předpovídání budoucích regionálních koncentrací migračních skupin“. Ústní
prezentace prvního dne konference byly zakončeny
vystoupením pana ;EFˇLB1BWMÓLB (FIS VŠE v Praze
a zároveň PřF UK v Praze) příspěvkem o „Minulosti
a budoucnosti migrace“.
Své početné zastoupení měla i plakátová sekce,
která následovala bezprostředně po ukončení ústní
sekce a před začátkem večerního neformálního setkání. Své příspěvky zde prezentovala +BOB'BCJÈOPWÈ
(FIS VŠE v Praze) ohledně „Dopravní nehodovosti
cizinců na území České republiky“ a dále také -FO
LB)SPOPWÈ a +BOB.BMJOPWTLÈ (obě Institut pro veřejnou správu Praha) na téma „Odrazu migračních
a demografických výzev v požadavcích na vzdělávání
ve veřejné správě“. -VEʱLÀÓEMP #PSJT#VSDJO a 1BWFM
#BSUPˇ (PřF UK v Praze) se na svém posteru věnovali
tématu „Dojížďky za primární zdravotní péčí v Česku“ a o „Imigraci do Evropské unie a výzvách pro
demografické modelování“ hovořili 0OEˏFKÀJNQBDI
(z FIS VŠE v Praze), .BSJF1FDISPWÈ (ÚZEI Praha)
a .BSUJOB.JTLPMD[J (FIS VŠE v Praze). +BOB7SBCDPWÈ
-BOHIBNSPWÈ (FIS VŠE v Praze) představila „Věkovou
strukturu cizinců v České republice“.
V pátečních ranních hodinách začal ústní sekci
#SBOJTMBW#MFIB (PrF UK v Bratislave) se svým příspěvkem „Aktuálne faktory neurčitosti v prognózovaní zahraničnej migrácie“. Mezi další kolegy
ze Slovenska, kteří přijali pozvání organizátorů,
patřila i *WFUB4UBOLPWJʬPWÈ (FM UK v Bratislave)
a %BOVÝB+VSʬPWÈ (Infostat Bratislava) s přednáškou na
téma „Vybraných problémů migrace v SR“. "SOPME
,BLBÝ (PrF UK v Bratislave) prezentoval příspěvek
s názvem „Vnútorná migrácia Slovenska – lokálna
alebo medziregionálna?“ a dále pak :BOB-FPOUJZFWB
(SoÚ AV ČR) a -VDJF5SMJGBKPWÈ (z Multikulturního
centra Praha) představily „Kritickou interpretaci
statistických dat o migraci: problémy dostupnosti a srovnatelnosti“. Před přestávkou na kávu ještě
vystoupila 5FSF[JFÀUZHMFSPWÈ a .JDIBFMB/ʱNFʬLPWÈ
(obě ČSÚ) s „Možnostmi analýzy demografického
chování cizinců v České republice z běžné evidence
a jejími výsledky“ a také %BHNBS%[ÞSPWÈ .JDIBMB
-VTUJHPWÈ a %VÝBO%SCPIMBW (všichni PřF UK v Praze)
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1SF[FOUBDFQSPGFTPSB;EFˇLB1BWMÓLBQˏFEQMOPVQPTMVDIÈSOPV'BLVMUZNBOBHFNFOUV7À&W1SB[F W+JOEˏJDIPWʱ
)SBEDJ ;ESPKPTPCOÓBSDIJW0OEˏFKFÀJNQBDIB
s příspěvkem „Efektu zdravého migranta a epidemiologického paradoxu“.
V závěrečné sekci čekalo na účastníky ještě pět
prezentací, tu první přednesl 1FUS8JKB (IDS Diakonie
ČCE a zároveň FHS UK v Praze) na téma „Migrace
a stárnutí – souvislosti a výzvy z hlediska veřejné politiky“. Následoval příspěvek *WBOZ1ˏJEBMPWÏ
a .BSUJOB0VˏFEOÓʬLB (oba PřF UK v Praze) s názvem
„Role zahraniční migrace v měnící se sociálně-prostorové diferenciaci Prahy“. .BSLÏUB4FJEMPWÈ (PřF
UK v Praze) prezentovala „Migraci jako výzvu pro
obce: zkušenosti z Francie a Kanady“ a .JMBO1BMÈU
(MENDELU v Brně) vystoupil s příspěvkem ohledně
„Vazeb imigrace z Turecka a makroekonomických
ukazatelů v Německu“. Poslední prezentaci přednesla
+BSNJMB.BSFÝPWÈ (ČSÚ) o „Cizincích z třetích zemí – detailnějším pohledu na tuto skupinu cizinců
v České republice“. Závěrečným slovem předsedkyně
programového výboru konference Jitkou Langhamrovou byl letošní ročník oficiálně ukončen.
Organizátoři XLVI. vědecká konference České
demografické společnosti na jejím oficiálním webu https://sites.google.com/site/cdskonference2016/

umístili elektronické verze prezentací jednotlivých
účastníků a také vystavených plakátů. Na září letošního roku je plánováno vydání elektronického sborníku
vybraných příspěvků, který bude on-line zveřejněn na
uvedených webových stránkách. Podrobná fotogalerie
je k dispozici na facebookové stránce KDEM, kterou
je možno vyhledat pod názvem Katedra demografie FIS VŠE. Zmiňme též, že u příležitosti letošního
ročníku konference byl pro studenty demografie den
před začátkem konference (25. května 2016 v odpoledních hodinách) připraven tříhodinový workshop
na téma „Základy programování v softwaru R“ pod
vedením +JˏÓIP1SPDIÈ[LZ z Katedry statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE v Praze. Česká demografická
společnost má tedy za sebou další z úspěšných vědecko-společenských událostí, letos navíc obohacenou
o atmosféru krásného historického města Jindřichův
Hradec a příjemným prostředím nově zrekonstruované Fakulty managementu.

Ondřej Šimpach1)

1) Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3, tel. 737 665 461,
email: ondrej.simpach@vse.cz.

274

