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Vážení a milí čtenáři,  

 

Jménem redakce si Vás dovoluji pozdravit po letních prázdninách, během nichž proběhly 

avizované změny vydavatele časopisu. S účinností od 1. září 2022 se stal novým vydavatelem 

časopisu Masarykův ústav vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze, který 

zajistí jeho pokračování za stejných nebo obdobných podmínek, tj. zachování periodicity 4x ročně, 

zachování stávající vědecké redakční rady, redakce a redakční práce. O případných změnách 

podmínek pro publikování Vás budeme informovat v následujících číslech, zatím „zůstává vše při 

starém“. 

 

Co tedy v letošním třetím čísle časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí najdete? Číslo 

obsahuje čtyři odborné „double blind“ recenzované články, které jsou seřazených podle data jejich 

doručení do redakce. Jde opět o pestrou směsici prací na „rozvojářská“ témata“ od zkušených 

vědeckých týmů i mladší akademické generace. Jako první je zařazen článek Gabriely Ilčíkové a 

Jiřího Pánka z Katedry rozvojových a environmentálních studií Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Palackého v Olomouci s názvem „Využití mobilních aplikací pro komunikaci s občany v okrese 

Uherské Hradiště“. Druhý je článek na téma „Komunitní zahrady – sonda do struktury a motivace 

uživatelů tří komunitních zahrad v Praze“ je od Evy Švehlové z VŠ AMBIS. Kateřina Tomešková 

z Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze je pak autorkou článku s názvem 

„Konstruktivistický přístup k výuce na vysokých školách v reflexi na dopady koronavirové krize“. 

Tento článek je ještě reflexí na jaře proběhnuvší konference Dopady pandemie Covid 19 na rozvoj 

regionů Evropy. Čtvrtý, a tudíž poslední článek s názvem „Typologie historické kulturní krajiny 

jako podklad pro památkovou péči a regionální rozvoj“ je z pera Jiřího Kupky z Katedra urbanismu 

a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze. 

 

Na závěr bych Vás rád informovala, že ve čtvrtek 20. října 2022 proběhne na Masarykově ústavu 

vyšších studií ČVUT v Praze další ročník znovuobnovené konference GIS v plánování měst a 

regionů (GISPLAN 2022). Registrace a více informací o této konferenci naleznete zde: 

http://www.cagi.cz/konference-gisplan-2022 

 

 

Přeji Vám inspirativní čtení a klidný podzim. 

 

 

Vladimíra Šilhánková 

Praha, září 2022 
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