PR ÁV

Ě V YŠ

LO…

Statistika

Demografie

Statistics and Economy Journal

revue pro výzkum populačního vývoje

Recenzovaný odborný časopis, který ČSÚ vydává od roku 1964.
Titul je zařazený v seznamu recenzovaných vědeckých periodik
vydávaných v České republice a hodnocených metodikou RVVI.
Strategickým cílem periodika je vytvářet platformu umožňující
národním a mezinárodním statistickým a výzkumným institucím
prezentovat pokrok a výsledky komplexních analýz z oblastí ekonomické, sociální a environmentální. Unikátnost časopisu spočívá
v jeho prvotním zaměření na prezentaci kvalitních analytických
výstupů pro podporu rozhodovacích procesů a prezentaci originálních metodik v oblasti statistiky.

Jediný odborný demografický časopis v České republice. Vychází
od roku 1959 a vydává jej Český statistický úřad. Zveřejňuje aktuální články, analýzy a přehledy o populačním vývoji v ČR i v zahraničí, poskytuje data o sňatečnosti, rozvodovosti, porodnosti,
úmrtnosti, potratovosti, o migraci a analýzy populačních cenzů.
Ve zpravodajské části přináší informace o české a zahraniční literatuře, v podobě recenzí a anotací, a o hlavních demografických
akcích.

Vychází 4x ročně pouze anglicky (sekce: analýzy, metodologie).
Cena jednoho výtisku – 66 Kč, roční předplatné včetně poštovného – 369 Kč, internetová verze – zdarma.

Z OBSAHU č. 3/2012:
Analýzy: Stanislava Hronová, Richard Hindls: Economic Crises in
the Results of the Non-Financial Corporations Sector in the Czech
Republic | Václav Rybáček: Financial Wealth Distribution in Revised Financial Accounts | Katarzyna Ostasiewicz: Ordering EU
Countries According to Indicators of Sustainable Development |
Renáta Prokeinová: Analyse of Principles of Corporate Social Responsibility in Food Industry in the Slovak Republic | Jitka Langhamrová, Tomáš Fiala: How Many Secondary School Students
and Leavers Will there Be in the Next 20 Years?
Metodologie: Brij Behari Khare, Raghaw Raman Sinha: Improved Classes of Estimators for Ratio of Two Means with Double
Sampling the non Respondents.

Vychází 4x ročně, od roku 2011 ve třech číslech česky (studie jsou
opatřeny abstrakty a resumé v angličtině) a v jednom čísle anglicky.
Cena jednoho výtisku – 58 Kč, roční předplatné včetně poštovného – 324 Kč, internetová verze – zdarma.

Z OBSAHU č. 3/2012:
Články: Jana Paloncyová – Anna Šťastná: Sňatek a rozchod jako
dva možné způsoby ukončení nesezdaného soužití | Branislav
Bleha – Pavol Hurbánek – Boris Vaňo: Demografická projekcia
mestskej a vidieckej populácie Slovenska do roku 2030 | Jiřina
Kocourková – Boris Burcin: Demografická specifika asistované reprodukce v České republice v evropském kontextu | Olga Sivková – Klára Hulíková Tesárková: Dekompozice změn průměrného
věku matky při narození dítěte v České republice od roku 1950.
http://www.czso.cz/demografie

http://www.czso.cz/statistika_journal
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ČSÚ zveřejňuje většinu svých výstupů na www.czso.cz v on-line verzi.
Data jsou přístupná ve formátech .doc, .xls a .pdf.

