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Boris VAŇO: Konferencia Českej demografickej spoločnosti

Informácia/Information
KONFERENCIA ČESKEJ DEMOGRAFICKEJ SPOLOČNOSTI
CONFERENCE OF THE CZECH DEMOGRAPHIC SOCIETY
V dňoch 23.5. – 25. 5. 2018 sa v Brne konala pravidelná májová konferencia
Českej demografickej spoločnosti. Miestom konania bola Fakulta regionálneho
rozvoja a medzinárodných štúdií na Mendelovej univerzite. Konferencia bola
venovaná demografickému výskumu a populačnému vývoju na území Českej
republiky a Slovenskej republiky za posledných 100 rokov (od vzniku 1. ČSR), resp.
posledných 25 rokov (od rozdelenia ČSR a vzniku samostatnej Českej a Slovenskej
republiky).

Konferencia Českej demografickej spoločnosti

Konferenciu otvorili predsedníčka Českej demografickej spoločnosti Jitka
Langhamrová, predsedníčka Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti Iveta
Stankovičová, podpredseda Českého štatistického úradu Jiří Sixta a dekan
usporiadateľskej fakulty Jiří Schneider.
Odborný program konferencie bol rozdelený do 7 blokov, v ktorých odznelo
27 prednášok (z toho 10 zo Slovenska). Autori prednášok sa vo svojich vystúpeniach
venovali predovšetkým hodnoteniu dlhodobého vývoja rôznych stránok
reprodukčného procesu a demografických štruktúr na území Českej republiky
a Slovenskej republiky. Odzneli však aj zaujímavé prednášky venované tvorbe
a prezentácii štatistických údajov, stavu a perspektíve demografie, hodnotovej
orientácii v oblasti reprodukcie, ako aj prepojeniu demografického a spoločenského
vývoja.
Na konferencii odzneli aj 3 vyžiadané prednášky českých demografov pôsobiacich
na renomovaných zahraničných pracoviskách.
Kryštof Zeman z Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital
analyzoval plodnosť v Českej republike a v Slovenskej republike prostredníctvom
databáz spravovaných vo Vienna Institut of Demography. Ide o databázy Human
Fertility Database, Human Fertility Collection a Cohort Fertility and Education
Database, ktoré obsahujú údaje za krajiny s vyspelou štatistikou vrátane Slovenska,
využiteľné na podrobnú analýzu plodnosti.
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Tomáš Sobotka z Vienna Institut of Demography analyzoval a porovnával
v dlhodobom horizonte a v širších súvislostiach reprodukčné a rodinné správanie
v Rakúsku a v Českej republike. V niektorých prípadoch sa dotkol aj vývoja na
Slovensku.
Ivana Kulhánová z International Agency for Research of Cancer venovala svoju
prezentáciu výskytu, príčinám a prevencii nádorových ochorení podľa regiónov
definovaných Svetovou zdravotníckou organizáciou.
Okrem ústnych prezentácií bola počas celého priebehu konferencie k dispozícii aj
posterová sekcia s 10 prezentáciami. Súčasťou konferencie bolo tiež 5 workshopov,
ktoré boli určené predovšetkým študentom alebo začínajúcim demografom.
Konferencia mala bohatý sprievodný program. Na záver prvého konferenčného
dňa mohli účastníci absolvovať prehliadku unikátnej vily Tugendhat so sprievodným
komentárom a na záver druhého dňa exkurziu do botanickej záhrady a arboréta
Mendelovej univerzity.
Z pohľadu slovenskej demografie treba pozitívne hodnotiť účasť demografov
z viacerých (predovšetkým akademických) pracovísk na Slovensku. K početnému
zastúpeniu a väčšinou aj aktívnej účasti slovenských demografov určite prispela aj
téma konferencie a zvolené miesto konania.
Ing. BORIS VAŇO
Autor je pracovníkom Výskumného demografického centra Inštitútu informatiky a štatistiky
v Bratislave. Špecializuje sa na hodnotenie populačného vývoja, demografické prognózy
a populačnú politiku.
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