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ÚVOD 

EDITORIAL 

Vážení čtenáři, 

rok se s rokem sešel a na větě je poslední letošní číslo odborného recenzovaného časopisu 

Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Sešla se v něm pestrá směsice článků, z nichž některé 

zazněly na podzimcích konferencích „Human Resources in Regional Development (HRRD 

2016) a „GIS v plánování měst a regionů“, které se konaly na Vysoké škole regionálního 

rozvoje v Praze. 

Aktuální číslo přináší osm původních a tematicky pestrých článků. Jako první je zařazen článek 

doc. Jiřího Ježka a jeho kolektivu, který se věnuje zhodnocení ekonomických efektů projektu 

Plzeň- Evropské hlavní město kultury. Následuje článek autorek z Ekonomické univerzita 

v Bratislavě Ing. Leškové a dr. Neméthové, který je věnovaný měření dopadů regionální 

politiky EU. Jako třetí je zařazen článek dr. Novotné a dr. Musila z Fakulty managementu 

Vysoké školy ekonomické v Jindřichově Hradci, který se zaměřuje na problematiku proměn 

venkovských brownfieldů v komunitní centra. Jako další naleznete článek Pocitové mapy 

v plánování měst a regionů od dr. Pánka a dr. Pászta z Univerzity Palackého v Olomouci. 

Článek Mapování bariér jako součást dlouhodobé integrace osob se zdravotním postižením od 

Ing. Struhy a dr. Šimůnka představuje inspirativní příklad užití nových metod v praxi na 

příkladu z Hradce Králové. Závěrečné tři články jsou pak prvními publikačními výstupy z již 

dříve avizované konference Human Resources in Regional Development (HRRD 2016). Jejich 

autory jsou doc. Půček a kol. – článek Lidské zdroje v dynamickém modelu muzea, doc. Němec 

a dr. Surinek z Vysoké školy ekonomické v Praze – článek Stárnutí populace ČR a věkové 

stereotypy a dr. Tereckiová a dr. Dvořáková z Centra školského managementu Univerzity 

Karlovy. 

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+ a usiluje o zařazení do databáze SCOPUS. 

Dále bych Vás ráda informovala, že na rok 2017 jsou už připravovány dvě konference, a to již 

na 8. ročník konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Tématem konference bude 

Agenda 2030 a nové globální rozvojové cíle udržitelného rozvoje v podmínkách ČR – vize a 

příležitost. Konference se uskuteční na Vysoké škole regionálního rozvoje v Praze 6. dubna 

2017. Druhou připravovanou konferencí je Bezpečnost v regionech 2017, která bude zaměřena 

na aktuální otázky bezpečnosti měst, obcí a regionů, hrozby a rizika regionální bezpečnosti ve 

světle migrační krize a otázky militarizace a demilitarizace území. Konference se uskuteční 11. 

května 2017 tamtéž. Bližší informace o konferencích, přihlášky a pokyny pro přispěvatele 

naleznete v sekci Odborná sdělení. 

Závěrem bych chtěla sdělit ještě pár novinek, které čekají náš časopisu od nového roku. V prvé 

řadě je to rozšíření naší redakční rady o celou řadu zahraničních odborníků. Jejich působení by 

mělo přinést nejen zkvalitnění naší práce, ale i rozšíření publikování příspěvků od zahraničních 

přispěvatelů a článků publikovaných anglicky. Již první číslo roku 2017 je připravováno jako 

celoanglické. Přesto ale chce náš časopis zůstat zaměřen zejména na středoevropské otázky 

regionálního rozvoje, a tak další čísla ročníku 2017 již budou opět převážně psaná česky. 
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Poslední informace je spíše technického rázu a týká se citačních zvyklostí časopisu. Od příštího 

čísla přecházíme na tzv. harvardský citační systém. 

Za redakční radu Vám přeji úspěšný rok 2017 a věřím, že našemu časopisu zachováte i nadále 

přízeň a bude pro Vás inspirativním čtením i v novém roce. 

 
 

Vladimíra Šilhánková 

V Hradci Králové, prosinec 2016 
 


