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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. 

Začátek podzimu byl pestrý. Na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – 

AMBIS se konala jednak mezinárodní konference „Human Resources in Regional 

Development (HRRD 2017)“ a dále proběl 3. ročník konference „GIS v plánování měst a 

regionů“. Náš časopis byl u toho, a tak se můžete v následujících číslech časopisu těšit na 

zajímavé články, které na konferencích zazněly. 

 

Aktuální číslo přináší šest tematicky pestrých článků. Jako první si můžete pročíst článek 

autorského týmu z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy a Chmelařského institutu 

zpracovaný pod vedením Ing. Davida Kincla s názvem „Ochrana erozně ohrožených chmelnic 

před vodní erozí“. Dále navazuje článek Jiřího Nesiby z Newton Colledge s názvem „Případová 

studie politiky veřejné služby - rodinné pasy Jihomoravského kraje“. Třetím článkem je práce 

kolegů Katedry geografie, Přírodovědecké fakulty, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

doc. Pavla Rašky, Dr. Vladana Hrušky a Mgr. Moniky Stehlíkové na téma „Role komunit při 

zmírňování environmentálních rizik: pohled za horizont teoretického konceptu“. Autorkou 

dalšího článku s názvem „Trendy v poskytování rozvojové pomoci zemí OECD vůči LDC´s“ 

je Dr. Linda Piknerová z Katedry politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni. 

Předposledním článkem práce Dr. Martina Maštálky a Mgr. Tatiany Korovchenko z Ústavu 

regionálních a bezpečnostních věd, Fakulty ekonomicko – správní, Univerzity Pardubice, který 

se ještě vrací k tématu minulého čísla, a to problematice Agendy 2030 reflexí jejího 11. cíle. 

Článek nese název SDG 11: Cíle udržitelného rozvoje ve světle indikátorů udržitelného rozvoje 

využívaných v prostředí měst České republiky“. Poslední zařazený článek je od našich kolegyň 

ze Slovenska, jmenovitě od Dr. Lucie Hrubalové a Bc. Paulíny Budzeľové z Fakulty 

stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre s názvem „Regionálne 

produkty v rozvoji regiónu Záhorie“. 

 

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 2017 


