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ÚVOD 

 

EDITORIAL 
 

Vážení čtenáři, 

 

rok se s rokem sešel a my k Vám přicházíme s letošním posledním číslem odborného 

recenzovaného časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Sešla se v něm opravdu pestrá 

směsice článků od našich i zahraničních autorů. Jako vydavatelé jsme rádi, že si náš časopis 

našel cestu k autorům nejen z blízkého Slovenska, ale i k autorům v našem prostředí poněkud 

exotickým, a to až z daleké jihoamerické Kolumbie. Věříme, že zvýšený zájem publikujících, 

zvýší i čtenost a dosah tohoto časopisu. 

 

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

Lucie Dobrucké z Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT na téma Strategický plán ako 

nástroj komunikácie s developermi: príklad dostupného bývania, dále článek Predaj z dvora na 

slovensku od Jany Jarábkové a Miloše Antala z Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka, 

Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenské poľnohospodárské univerzity 

v Nitře. Jako třetí je zařazen článek Michaela Pondělíčka, Vladimíry Šilhánkové a studentů 

Katedry regionálního rozvoje VŠ AMBIS s názvem Rozvojový potenciál obcí v okolí 

Neziderského jezera. Další článek od Jakuba Ryšavého, rovněž z VŠ AMBIS na téma 

Strategický plán obce Rudná a jeho vliv na bezpečnost sídla vznikl na základě stejnojmenné 

bakalářské práce a představuje úspěšnou práci regionalistického „dorostu“. Naopak 

předposlední zařazený článek je z pera zkušených výzkumníků Armanda Alfara Valera a 

Jeffersona Enrique Arias Goméze z Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) 

z kolumbijské Bogoty a zaměřuje se na otázky bezpečnosti a rizik turistiky v této jihoamercké 

zemi a nese název Security and risk in Colombia. Poslední (nikoli ovšem kvalitou ani 

významem) je pak článek autorské dvojice Milan Jan Půček a Michael Pondělíček s názvem 

Nové trendy v managementu – role muzea v udržitelném rozvoji regionu. 

 

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. 

 

Rovněž bych ráda připomněla, že webová podoba časopisu má nejen sekci recenzovaných 

článků, ale i část tzv. odborných sdělení, kde jsou nepravidelně (tj. i mezi jednotlivými 

vydáními časopisu) publikovány zajímavosti a nerecenzovaná sdělení k aktuálnímu dění 

v našem oboru. 

 

Za redakční radu Vám přeji úspěšný rok 2019 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 2018 


