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ÚVOD
EDITORIAL
Vážení čtenáři,
Přichází podzim a s ním i třetí letošní číslo odborného recenzovaného časopisu Regionální
rozvoj mezi teorií a praxí.
Léto a začátek podzimu byly pestré, konalo se hned několik konferencí. První z nich byla
mezinárodní konference konaná na Vysoké škole regionálního rozvoje v Praze 7. září s názvem
„Human Resources in Regional Development (HRRD 2016)“, následovala konference
konference „Vnitrobloky“ pořádaná spolkem PRO Gočár v Hradci Králové 15. září 2016 a
shodou okolností ve stejný den na Vysoké škole regionálního rozvoje proběl 2. ročník
konference „GIS v plánování měst a regionů“. Náš časopis byl u toho, a tak se můžete v tomto
i následujících číslech časopisu těšit na zajímavé články, které na konferencích zazněly.
Aktuální číslo tedy přináší pět tematicky pestrých článků. Články jsou v časopise opět řazeny
abecedně dle příjmení autora. Jako první si proto můžete pročíst článek doc. Ing. Hany
Bartošové, CSc. zpracovaný na aktuální téma „Bezpečnost měst a obcí jako součást jejich řízení
a rozvoje (závěry regionální konference OSN Evropský HABITAT III)“. Dále navazuje článek
autorské dvojice doc. RNDr. Jana Kubeše, CSc. a Bc. Martina Kebzy s názvem „Vývoj územní
diferenciace socio-ekonomického rozvoje Polska mezi roky 2002-2014 podle subregionů“.
Třetím článkem je práce kolegů z Univerzity Pardubice Ing. Bohuslava Pernicy, Ph.D.a Ing.
Šárky Prudké na téma „Reintegrace území vojenského újezdu Brdy pod civilní správu a
problém zajištění bezpečnosti na tomto území: případová studie“. Předposledním článkem je
anglicky psaný článek našich kolegyň z Polska s názvem „Financing and Financial
Management in a Company. Some Aspects“ a jako poslední byla zařazena práce doc. Ing. arch.
Maxmiliana Wittmanna, Ph.D. z Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně na
téma „Vnitrobloky a jejich význam pro udržitelný urbánní rozvoj. Případové studie ve
městě Brně“.
Na tomto místě bych si jen znovu dovolila připomenout, že všechny publikované články byly
double blind recenzovány dvěma nezávislými recenzenty a časopis je zařazen do databáze
ERIH PLUS.
Za redakční radu Vám přeji inspirativní čtení a krásný podzim.

Vladimíra Šilhánková
V Hradci Králové září 2016
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