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EDITORIAL 
 

Vážení čtenáři,  

 

do Vašeho zorného pole se dostává druhé letošní číslo časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a 

praxí. Oproti předchozím letům není toto číslo monotematické a nereflektuje proběhlou konferenci. 

Nikoli snad proto, že by se letos konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí nekonala, ale 

proto, že letos měla specifický vzpomínkový charakter. Byla totiž zaměřena na téma „Důsledky 

roku 1968 pro rozvoj Československa”. Tiskovou zprávu o této konferenci můžete najít v sekci 

Odborná sdělení. 

 

Co se aktuálního čísla časopisu týče, přináší čtyři články na aktuální témata. První publikovaný 

článek od Lucie Dobrucké s názvem Smart rozvoj a trend „n-tuple helix-es“ se zabývá trendem 

narůstající spolupráce různorodých subjektů napříč sektory (tzv. N-tuple helix-es) a jeho vztahem 

k tzv. Smart rozvoji a jeho úskalími. Druhý článek s názvem Adaptace: trendy konverze 

hibernujících městských celků od Tomáše Kozelského poukazuje na možnost využití brownfieldů 

jako palety městotvorných nástrojů. Třetí v pořadí zařazený článek od Milana Damborského 

s názvem Zhodnocení podnikatelských aktivit podniku v kontextu socioekonomického rozvoj státu 

a regionu – případová studie ŠKODA AUTO, a.s., který se zaměřuje na zhodnocení ekonomického 

významu firmy ŠKODA AUTO, a.s., jejího působení na trhu práce, zhodnocení společnosti jako 

zaměstnavatele, zhodnocení vlivu na příjmy municipalit, krajů a státu, přínos z hlediska vědy a 

výzkumu, zhodnocení společnosti v roli donátora. Čtveřici publikovaných příspěvků pak uzavírá 

práce od Veroniky Humlerové a Petry Pártlové s názvem Blahobyt ve vybraných regionech zemí 

V4, jehož cílem bylo zhodnotit vývoj osobní spokojenosti v uplynulých třiceti letech na čtyřech 

regionech zemí V4, jmenovitě regionů Jihozápad, Bratislava, Mazowieckie a Západní Zadunají. 

 

Než Vám popřeji za redakční radu inspirativní čtení a krásné léto, ráda bych Vás informovala o 

změnách, které nastanou v našem časopise od čísla 3/2018. V první řadě to bude rozšíření redakční 

rady o další odborníky, jak z teoretické, tak i z praktické sféry a dále změny v systému recenzního 

řízení (recenzní formulář bude nově umístěn přímo na stránkách časopisu). Po dohodě v redakční 

radě budeme dále klást větší důraz na práci autorů se zdroji vědeckých článků z renomovaných 

databází (zejm. WoS a SCOPUS) a v neposlední řadě zavedeme oficiální funkci editora. Věříme, 

že uvedené změny přispějí ke zkvalitnění časopisu jako takového I jeho prestiže v odborné 

veřejnosti. 
 

Přeji Vám krásné léto! 

 

 

Vladimíra Šilhánková 

Hradec Králové, červen 2018 


