ÚVODNÍK

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

Roman Kurkin

revue Demografie vstupuje tímto číslem do svého 60. ročníku. Jako narozeninový
dárek lze vnímat fakt, že byla v minulém roce zahrnuta do citační databáze Emerging Sources Citation Index v rámci Web of Science. Věřím, že zařazení Demografie
do této prestižní databáze pomůže nadále zvyšovat vysokou kvalitu článků, naláká
nové autory i ze zahraničí a rozšíří pestrost příspěvků s demografickou tématikou.
V roce 2018 čeká nejen časopis Demografie, ale i celou zemi, další důležité
výročí – 100 let od vzniku Československa. Při této příležitosti bude mít XLVIII.
konference České demografické společnosti, která se uskuteční 23.–25. května
v Brně na Mendelově univerzitě, téma „Demografie v Česku a na Slovensku
v průběhu (čtvrt)století“. Příspěvky z konference dostanou v našem periodiku větší
prostor, než tomu bývalo v minulosti zvykem. Autoři budou mít možnost publikovat své konferenční příspěvky v anglickém (4/2018) nebo českém jazyce (1/2019).
100. výročí Československa bude věnována pozornost i v čísle 3/2018, kde se připravuje sekce s články zabývajícími se demografickými trendy na území dnešního
Československa od jejího vzniku.
Rok 2018 bude také ve znamení intenzivních příprav na blížící se Sčítání lidu,
domů a bytů v roce 2021, o jejichž průběhu Vás budeme na stránkách časopisu
informovat. Český statistický úřad bude na konci roku 2018 vydávat demografickou
prognózu České republiky a v návaznosti na novou legislativu bude poprvé dodávat
poklady Ministerstvu práce a sociálních věcí pro případnou revizi důchodového
systému. Příspěvky k těmto tématům se však na stránkách časopisu Demografie
objeví zřejmě až v roce 2019.
Druhá polovina předchozího roku byla ve znamení částečné obměny redakční rady. Z pozice předsedkyně redakční rady odstoupila na vlastní žádost Terezie
Štyglerová. Celou demografickou a geografickou komunitu zasáhlo úmrtí dlouholetého člena a předsedy redakční rady Pavla Čtrnácta (Tři vzpomínky na Pavla
Čtrnácta naleznete v čísle 3/2017). Jako noví členové redakční rady byli jmenováni
Roman Kurkin (ČSÚ, předseda), Martin Zelený (ČSÚ, VŠE), Michala Lustigová
(PřF UK, SZÚ), Markéta Pechholdová (VŠE) a Branislav Šprocha (INFOSTAT SK).
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří přispívají k zachování vysoké úrovně revue Demografie jako jedinečné platformy pro demografickou vědu v České
republice. Zejména pak členům redakční rady, výkonné redaktorce, recenzentům
a autorům. Věřím, že i letos naleznete Vy, čtenáři, v našem časopise hodně zajímavých a inspirativních článků s demografickou tématikou.
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DEAR READERS,

With this volume Demografie is entering its 60th year. Last year it was included
in the Emerging Sources Citation Index in the Web of Science and we can look
at this as a birthday gift. I believe that our incorporation into this prestigious
database will help Demography to continue to improve the quality of its articles,
attract new authors from abroad, and expand the variety of contributions with
demographic themes that we publish.
In 2018 not just Demography but the whole country will be celebrating another
important anniversary, as this year marks 100 years since the foundation of
Czechoslovakia. The theme of the 48th Conference of the Czech Demographic Society,
which will be held on 23-25 May in Brno at Mendel University, will be ‘Demography
in Czechia and Slovakia during the Past (Quarter) Century’. Conference papers will
receive more space in our periodical than they have in the past. Authors will have an
opportunity to publish their conference papers in the English (4/2018) or the Czech
(1/2019) issue. The 100th anniversary of Czechoslovakia will also be a topic of issue
3/2018, where there will be a section devoted to demographic trends on the territory
of what used to be Czechoslovakia since its foundation.
The year 2018 will also witness intense preparations for the upcoming 2021 Population and Housing Census. This journal will provide updates on the progress
of this work. At the end of 2018, the Czech Statistical Office will publish a population
projection for the Czech Republic and, in conformity with the new legislation, it will
for the first time provide the Ministry of Labour and Social Affairs with resources
for the possible revision of the pension system. However, papers on this topics will
probably be published in next year’s volume of the journal.
The second half of 2017 saw some changes in the journal’s Editorial Board.
Terezie Štyglerová, the Chair of the Editorial Board, stepped down from her position.
The entire demographic and geographic community was hit hard by the death of longtime
member and chair of the Editorial Board Pavel Čtrnáct (‘Three Memories of Pavel
Čtrnáct’ was published in issue 3/2017). The new members of the Editorial Board are
Roman Kurkin (ČSÚ, Chair), Martin Zelený (ČSÚ, VŠE), Michala Lustigová (PřF
UK, SZÚ), Markéta Pechholdová (VŠE), and Branislav Šprocha (INFOSTAT SK).
Finally, I would like to thank all those who work to ensure that Demografie continues
to be a high-quality and unique platform for demographic science in the Czech
Republic. In particular, I would like to thank the members of the journal’s Editorial
Board, the managing editor, reviewers, and authors. I am confident that once again
this year, you, the readers, will find many interesting and inspirational articles
on demographic issues in the pages of our journal.
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