
Název školy Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb 

Kód oboru vzdělání 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika 

Název: Demografie Název anglicky: Demography 

Kód modulu: DEM/VES Forma vzdělávání: denní  

Rozsah modulu: 26 hodin (13P/13S) 

2 h/týdně 

Vyučující: Mgr. Hana Veselá 

Vstupní podmínky: STA Platnost modulu 

od: 

1. 9. 2012 

Doporučené období 4. ECTS (kredity) 2 

Typ modulu: Odborný, povinný Forma hodnocení: Zápočet (Z) 

Obsah modulu – rámcové vymezení témat v období: 

• Pojem demografie, její stručná historie, zakladatelé v Evropě a v českých zemích 

• Prameny demografických dat, sčítání lidu, evidence přirozené měny, evidence migrací, evidence   

•                nemocnosti 

• Demografické ukazatele, čas v demografické analýze, struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku 

• Procesy demografické reprodukce, úmrtnost a nemocnost, demografické stárnutí, úmrtnostní 

•                tabulka – konkrétní příklady, svět i ČR 

• Příčiny úmrtí a nemocnost, mezinárodní klasifikace nemocí, úmrtí. Konkrétní příklady zemí ve 

•                světě, situace v ČR 

• Porodnost, potratovost, sňatečnost, rozvodovost. Faktory, které je v dnešním světě ovlivňují 

• Vybrané širší podmíněnosti populačního vývoje, rodina a domácnost, etnická skladba obyvatelstva 

• Demografická revoluce (první a druhá), populační politika ve světě a v ČR 

• Vztah mezi ekonomickým a demografickým vývojem – konkrétní příklady, aplikace na současný 

•                 svět 

• Odhady počtu obyvatel v historických dobách – vybraná území a říše, včetně českých zemí 

• Charakter rozmístění světového obyvatelstva, příčiny jeho nerovnoměrnosti, země s extrémním   

•                charakterem populačního vývoje 

• Charakteristika zdravotního stavu a životní úrovně obyvatelstva 

• Charakteristika nejchudších a nejbohatších zemí světa – příčiny, následky a prognózy 

• Charakteristika vzdělanosti obyvatelstva 

• Demografické prognózy, cizinci v ČR a jejich vliv na demografické prognózy 

 

Stručná anotace vymezující vzdělávací cíle modulu: 

Demografie podává studentovi přehled o jednotlivých pojmech, jejich vztazích a vzájemném působení. 

Student se naučí aplikovat výsledky demografických šetření v jednotlivých vývojových etapách obyvatelstva 

v ekonomicky rozdílných státech světa i v České republice. Cílem modulu je naučit studenty interpretovat a 

odhadovat další směry demografického vývoje v závislosti na politickém i sociálním vývoji. Student si 

osvojí práci s demografickými daty a umí je využít v praxi sociální práce. 

Způsob ukončení modulu: Zápočet (Z) 

Požadavky na studenta:  

Aktivní účast ve výuce, zejména v diskusi 

na semináři, vypracování seminární práce. 

Prostudování zadané literatury a informačních 

zdrojů užívaných během výuky v období. 

Seminární práce – zpracování zadaného tématu - 

formou prezentace. Termín odevzdání: dle rozpisu témat – 

prezentace v hodině + elektronicky na adresu 

vesela.hana@voscheb.cz  

Tematický test – minim. 70% úspěšnost 

Hodnocení Podíl závažnosti 

Aktivní účast při výuce 10 % 

Seminární práce  50 % 

Tematický test (min. 70 % úspěšnost) 40 % 

Celkem 100 % 

Výukové strategie: Výuka bude probíhat formou přednášek a interaktivních diskusních seminářů v učebně 

vybavené počítačem a audiovizuální technikou. Budou využívány metody podporující aplikace teorie v praxi 

a zvyšující motivaci studentů (případové studie, týmová práce, metody samostatného řízeného učení, metody 

kritického myšlení). 

mailto:vesela.hana@voscheb.cz


Základní literatura:  
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