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Vážení čtenáři,

Terezie Štyglerová

předsedkyně redakční rady

tímto číslem zahajuje revue Demografie svůj 58. ročník. Vydavatelem časopisu je
po celou dobu jeho trvání statistický úřad, od roku 1993 ten Český, a odborníci
z řad úřadu byly vždy neoddělitelnou součástí jeho redakční rady, včetně jejího
vedení. Od letošního roku, po necelých pěti letech, místo předsedy redakční rady
opouští na vlastní žádost Pavel Čtrnáct. Pavel Čtrnáct, který se loni dožil významného životního jubilea, působil jako člen redakční rady již v období 1984–1992,
v červnu 2011 se pak do ní vrátil jako její předseda. Připomínka jeho profesního
života byla v časopise uveřejněna naposledy v roce 2010 (4/2010), tu další skromně
odmítl. Jsem velmi ráda, že členem rady zůstává i nadále a bude tak svou odborností a zkušenostmi přispívat (minimálně) k zachování úrovně Demografie, jakožto jediného odborného demografického časopisu vydávaného v České republice.
I v roce 2016 bude časopis pokračovat ve své orientaci na analýzu populačního
vývoje, faktory a teorie, které jej ovlivňují a vysvětlují, (nové) metody demografického výzkumu, rozšiřování zkoumaných témat a bude zprostředkovávat nejnovější údaje. I když se právě nacházíme v polovině intercenzálního období a Český
statistický úřad již zveřejnil všechny plánované výstupy ze sčítání lidu 2011, ani
v letošním roce nebude chybět rubrika Sčítání lidu. O témata by neměla být nouze,
neboť již byla připravena a vládou schválena koncepce Sčítání lidu 2021. Příprava
dalšího populačního cenzu se tak naplno rozjíždí a o jejím průběhu i jeho obsahu
Vás bude časopis průběžně informovat. V rubrice by se měly objevit i informace ze
zahraničí, detailnější pohled na vybrané dílčí otázky spojené s provedením cenzu
či příspěvky z praktického využití dat získaných ze sčítání.
Obsahem časopisu budou tradičně také příspěvky z konference České demografické společnosti (ČDS), ta letošní se uskuteční 26.–27.5. v Jindřichově
Hradci a jejím téma zní Migrace a demografické výzvy. Rubrika Zprávy Vám bude
i nadále přinášet další informace z ČDS, konaných akcí či připomínat významná
výročí předních představitelů demografie a demografické statistiky. Z ČR půjde
např. o Zdeňka Pavlíka či Josefa Škrabala (oba působí i v redakční radě časopisu),
ze zahraničí pak o významného statistika Adolpha Queteleta. Výročí 250 let od
narození významného ekonoma a autora populační teorie Thomase Malthuse by
měl být věnován celý článek.
Vážení čtenáři, věřím, že opětovné zařazení časopisu do citační databáze Scopus podpoří udržení vysoké úrovně časopisu a zvýší zájem dalších autorů o publikování svých vědeckých studií v časopise a tím zároveň napomůže k zvětšení
záběru demografických témat, kterým se časopis věnuje. Na oné vysoké úrovni
a odbornosti našeho časopisu se však kromě autorů významným způsobem podílejí také recenzenti, kteří svými erudovanými posudky, vypracovanými bez nároku na odměnu, příspěvky do časopisu nejen (ne)schvalují, ale často také svými
připomínkami a požadavky na úpravy jejich hodnotu zvyšují. Na (další) spolupráci se všemi tvůrci časopisu se upřímně těším a doufám, že náš časopis s téměř
šedesátiletou historií půjde dál zdárně po své cestě.
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Dear Readers,
With this issue, Demografie enters its 58th year and volume. Throughout its
history it has been published by the statistics institution that since 1993 is the
Czech Statistical Office, and experts at this institution have always been actively
involved in the journal’s Editorial Board and its management. At the beginning
of this year, after almost five years in the post, Pavel Čtrnáct stepped down as
Chair of the Editorial Board. He celebrated an important personal jubilee last
year, but a brief commemoration of his career last appeared in these pages in
2010 (4/2010), and he has modestly refused anything more than that. I am very
pleased that he will continue to serve as a member of the board and thus contribute his expertise and experience to maintaining Demografie’s position as the
only professional journal specialising in demography in the Czech Republic.
In 2016 the journal will continue to focus on population dynamics, the factors and theories that affect and explain population change, and (new) methods
of demographic research. It will continue to present readers with the latest data
and will expand its thematic scope. Although we are currently at the half-way
mark of the intercensal period and the Czech Statistical Office has already
published all its outcomes from the 2011 Census, the Population Census section
will still appear in the coming volume of the journal. There should be no shortage of subjects to address as the Strategy for the 2021 Housing and Population
Census is already prepared and has been approved by the Government of the
Czech Republic. The journal will provide updates on the progress of preparations and the census’s content. The section will also offer readers international
information, a close-up look at selected issues connected with running a census, and writings on the practical applications of census data.
This volume of the journal will include papers from the conference of the
Czech Demographic Society, which this year will take place on 26–27 May
in Jindřichův Hradec, and its theme is ‘Migration and Demographic Challenges’.
The Reports section will continue to provide readers with information about
activities of the Czech Demographic Society, various events, and important
anniversaries in the lives and careers of top demographers and statisticians.
From the Czech Republic such figures will include Zdeněk Pavlík or Josef
Škrabal. Among international figures we will remember Adolphe Quetelet and
Thomas Malthus.
I hope that the journal’s re-inclusion in Scopus’s citation database will
contribute to maintaining the journal’s high standards and increase interest
amongst scholars to publish their work in our pages. The high quality and expertise of our journal, however, derive not just from the authors but also from
the reviewers in the peer-review process, whose erudite evaluations, not only
recommend whether or not publish submissions but also often offer comments
or call for revisions that improve the quality of accepted papers. I look forward
to cooperating with everyone involved in creating the journal and wish it continued success in its almost sixty-year historical journey.
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