ÚVODNÍK

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

Roman Kurkin

v letošním roce slaví Český statistický úřad 100 let od svého založení. Od roku 1959
je jeho nedílnou součástí i revue Demografie, která tak letos vstupuje do svého
61. ročníku. Počínaje minulým ročníkem vychází Demografie nejen na webových
stránkách ČSÚ, ale nově i v rámci kolekce českých odborných zdrojů „Pablikado“.
V minulém roce zpracovalo oddělení demografické statistiky z Českého statistic‑
kého úřadu s přispěním externích kolegů novou Projekci České republiky do roku
2100. Poprvé v historii je novou legislativou ošetřena povinnost ČSÚ v daných letech
projekci zpracovávat a dále poskytovat Ministerstvu práce a sociálních věcí zprávu
o budoucím očekáváném populačním vývoji v České republice, na jejímž základě
předloží MPSV vládě Zprávu o stavu důchodového systému. Články vycházející
z této projekce by měly být v Demografii publikovány v posledním letošním vydání.
Každoroční konference České demografické společnosti se tentokrát uskuteční
22.–24. května v Lednici. Tématem konference bude „Demografie – město – ven‑
kov“, takže kromě demografických témat nás čekají i příspěvky od předních českých
geografů. Některé z nich se snad objeví i na stránkách Demografie.
Ve snaze o zvýšení kvality článků do Demografie se redakční rada rozhodla po
vzoru zahraničních demografických časopisů vytvořit jejich doporučenou struk‑
turu, která odpovídá klasické struktuře vědeckého článku a je uveřejněna v po‑
kynech pro autory. Větší standardizace v tomto kontextu by měla přispět i k větší
přehlednosti v uveřejněných studiích.
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se na chodu revue Demografie podílejí
– zejména redakční radě, výkonné redaktorce, recenzentům a autorům. Dokladem
jejich dobré práce je i fakt, že od opětovného zařazení do citační databáze Scopus
rostou každý rok Demografii citační indexy a já našemu časopisu i do dalšího roku
přeji další růst jeho prestiže a hodně spokojených čtenářů.
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DEAR READERS,
This year the Czech Statistical Office (CZSO) marks its 100th anniversary.
Since 1959, Demografie has been an integral part of the CZSO and is now
entering its 61st year. As of last year issues of Demografie are now published
not only on the website of the CZSO but also on Pablikado, an online collec‑
tion of Czech journals and scholarly resources.
Last year the CZSO’s Department of Demographic Statistics and some ex‑
ternal colleagues prepared a new Population Projection of the Czech Republic
to the year 2100. For the first time in history new legislation requires the CZSO
in given years to prepare projections and present the Ministry of Labour and
Social Affairs with a report on future expected population development in
the Czech Republic, on which basis the MLSA will submit to the government
a report on the state of the pension system. Articles based on this popula‑
tion projection should be published in the last issue of Demografie this year.
The annual meeting of the Czech Demographic Society is taking place this
year on 22–24 May in Lednice. The theme of this year’s conference will be ‘De‑
mography – Urban Centres – Rural Areas’, which means that as well as papers
on topics in demography we can also expect contributions from top Czech
geographers. Some of them may eventually appear on the pages of Demografie.
In an effort to improve the quality of the articles that Demografie publishes,
following the example of demographic journals in other countries the Edito‑
rial Board decided to introduce their recommended structure which corre‑
sponds to the classic structure for a scientific article, the guidelines for which
can be found on the journal’s website in the instructions provided under the
‘For Authors’ link. Greater standardisation in this area should heighten the
clarity of the content of published articles.
In conclusion I would like to thank everyone who is involved in the pro‑
duction of Demografie – Review for Population Research, most notably the
Editorial Board, the Managing Editor, the reviewers, and the contributing
authors. Evidence of their good work is the fact that since being relisted in
the Scopus database our journal’s citation index has been rising every year. In
the year to come I wish our journal continued growth in prestige and many
happy readers.
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