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ÚVOD  

 

EDITORIAL 
 

Vážení čtenáři, 

 

rok se opět nachýlil a my přicházíme s letošním posledním číslem odborného recenzovaného 

časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Aktuální číslo přináší čtyři původních a double 

blind recenzované články – odborné pohledy na aktuální „rozvojářská“ témata. Jsou jimi práce 

Pavla Šaradína z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na téma Místní akční 

skupiny jako příklad participace a rozvoje komunity Lucie Dobrucké a Barbory Křápkové z 

Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT na téma Ekonomické záujmy aktérov a bývanie: 

Prípadová štúdia Praha – Zličín, dále článek Způsoby a typy občanské participace při tvorbě 

územního plánu v populačně malých obcích od Miroslava Kopáčka z Fakulty sociálně 

ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a jako poslední (nikoli 

ovšem kvalitou ani významem) je pak zařazen článek s názvem Zahradní výstavy a výstavy 

bydlení v současném Německu. (Ne)možnost transferu urbanistického konceptu od Lenky 

Štěpánkové z Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. 

 

Na tomto místě bych chtěla udělat krátkou rekapitulaci právě končícího publikačního roku. Ve 

čtyřech číslech našeho časopisu bylo v roce 2019 publikováno 19 článků, z toho 17 

recenzovaných dvěma nezávislými recenzenty a dva články vzpomínkové, vztažené 

ke 30. výročí Sametové revoluce a související s konferencí, kterou jsme k tomuto významnému 

jubileu uspořádali společně s Vysokou školou regionálního rozvoje a Bankovním institutem - 

AMBIS v dubnu t.r. pod názvem Revoluční rok 1989 a jeho vliv na další rozvoj naší vlasti. 

Dále bych si znovu dovolila připomenout, že všechny 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 2020 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 2019 


