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EDITORIAL 

Vážení čtenáři, 

otvíráte čtvrté a pro rok 2015 již poslední číslo odborného recenzovaného časopisu Regionální 

rozvoj mezi teorií a praxí.  

Aktuální číslo je poněkud rozsáhlejší než číslo minulé, protože přináší hned třináct článků z 

nichž osm je výslednou prací výzkumného projektu TA ČR č. TD020323 „Strategické 

plánování obcí, měst a regionů: výzvy, problémy, možnosti řešení“ řešeného v letech 2014 až 

2015 týmem vedených doc. Jiřím Ježkem, Ph.D. ze Západočeské univerzity v Plzni. Jedná se 

jednak o hned tři články samotného docenta Ježka, a to „Regionální rozvoj: od regionálního 

plánování k regionálnímu managementu“, dále o článek „Meziobecní spolupráce v České 

republice v roce 2015: výsledky empirického výzkumu“ a dále pak o článek s názvem „Postoje 

představitelů českých obcí a měst ke strategickému plánování“. Tyto články vedoucího 

řešitelského týmu pak doplňuje článek RNDr. Jana Koppa, Ph.D. s názvem „Integrované 

přístupy ke strategickému plánování měst – nové trendy péče o vodu“, článek Ing. Jany Krbové, 

Ph.D. z Vysoké školy ekonomické, Fakulty managementu v Jindřichově Hradci s názvem „Jak 

na plánování v malých obcích?“ a dále články doc. JUDr. Martina Kopeckého, CSc. a JUDr. 

PhDr. Jana Malasta, Ph.D. z Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni s názvem 

„Veřejnoprávní smlouvy jako nástroj pro spolupráci obcí“, článek Mgr. Martina Daška z 

Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave s názvem „Rakúske skúsenosti so zlučovaním 

a spoluprácou obcí na príklade spolkovej krajiny štajersko“. Posledním článkem z této série je 

práce doc. Mgr. Pavla Šaradína, Ph.D. z katedry politologie a evropských studií FF UP v 

Olomouci s názvem „Mezi spoluprací obcí a jejich slučováním“. 

Protože jsme chtěli dát v časopise prostor i dalším pracem, jsou zde dále zařazeny články na 

nejrůznější témata, počínaje prací Mgr. Jana Langra a kol. s názvem „Metodika měření a 

monitoringu urbánní dynamiky a její ověření pilotní studií pro Královéhradecký a Pardubický 

kraj“, která je výstupem výzkumného projektu TAČR TD020281 „Sledování vývoje změn v 

území (územní dynamika) jako nástroj pro sledování a snižování disparit regionů“, dále 

anglicky psaný článek „Perspective Development of Intellectual Potential of Society“ od Mgr. 

Tetiany Korovchenko a Mgr. Jana Mandyse, Ph.D. z Univerzity Pardubice, článek „Migrace 

jako proces hledání domova v regionu“ od Mgr. Elišky Novotné, Ph.D. z Fakulty managementu 

Vysoké školy ekonomické v Jindřichově Hradci, dále článek „Moderní kronika obce – mentální 

obraz kulturní krajiny ve vnímání místních obyvatel“ kolektivu autorů z Ústavu aplikované a 

krajinné ekologie Mendelovy univerzity v Brně pod vedením Mrg. Ing. Hany Vavrouchové, 

Ph.D. a na závěr práce doc. PaedDr. Aleny Matuškové, CSc. z katedry geografie FEK 

Západočeské univerzity v Plzni na téma „Strategická transformace vojenského újezdu Brdy“. 

Chtěla bych Vám, milí čtenáři, jménem celé redakce našeho časopisu popřát inspirativní čtení 

a vše dobré v nastávajícím roce 2016. Za redakční radu bych si pak dovolila připojit přání, 

abyste našemu časopisu i v následujícím období zachovali svou přízeň. 

Vladimíra Šilhánková 

v Hradci Králové a Praze, prosinec 2015 

 


