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ÚVOD  

 

 EDITORIAL 
 

Vážení čtenáři, 

 

Další rok je za námi a my k Vám přicházíme s letošním posledním číslem odborného 

recenzovaného časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Sešla se v něm směsice článků, 

z nichž mnohé některé zazněly na podzimcí konferencí „Human Resources in Regional 

Development (HRRD 2017), která se konala na Vysoké škole regionálního rozvoje a 

Bankovním institutu – AMBIS v Praze. 

 

Aktuální číslo přináší dvanáct původních a double blind recenzovaných článků. Jsou jimi práce 

Otakara Němce a Aloise Surynka Zaměstnanost a nezaměstnanost osob starších 55 let a age 

management, Davida Zámka a Jany Firstové Nový vzdělávací prvek v systému vzdělávání 

příslušníků bezpečnostních sborů, Jany M. Šafránkové a Martina Šikýře Motivace ke studiu a 

kariéra studentů a absolventů Vysoké školy regionálního rozvoje: Výsledky průzkumu 2017 a 

Karla Pavlicy a Ingrid Matouškové Vyvážený leadership - nová koncepce rozvoje manažerů. 

Dále pak práce Michaely Tureckiové Vedení a řízení lidí v českém regionálním školství 

pohledem vedoucích pracovníků, Gabriely Antošové Teorie motivace jako prostředek k 

odměňování zaměstnanců patentového zákona, Moniky Pálkové vzdělávání v bezpečnostních 

sborech – koncept pro kvalifikační požadavky a charakteristika současného stavu. Autorská 

dvojice Jiří Dědina a Kamila Vítková přispěli dvěma články s názvem Příliv potenciální 

pracovní síly do Evropské unie a Vliv osobnosti manažera na politiku managementu lidských 

zdrojů. Časopis je zakončen dvěma články zaměřenými míce k prostorovým souvislostem 

regionálního rozvoje, a to prací Ivy Poslušné Radiála Brna / dopravní trasa jako limit města 

a autorského kolektivu Vladimíry Šilhánkové, Michaela Pondělíčka a Ivy Poslušné na téma 

Společenský a urbánní vývoj předinckých civilizací centrálního andského areálu. 

 

Na tomto místě bych si jen znovu dovolila připomenout, že všechny publikované články byly 

dvěma nezávislými recenzenty. Časopis je zařazen do databáze ERIH+ a stále usiluje o zařazení 

do databáze SCOPUS. 

 

Za redakční radu Vám přeji úspěšný rok 2018 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 2017 


