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ÚVOD  
 

EDITORIAL 
 
Vážení čtenáři, 
 
rok 2020 se nachýlil ke svému závěru a byl to notně zvláštní rok, i přes pandemii a s ní spojená 
omezení se ale vědecká a odborná práce nezastavila, a tak si Vám můžeme dovolit představit 
čtvrté letošní číslo odborného recenzovaného časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 
které uzavírá již devátý ročník tohoto časopisu. Aktuální číslo přináší pět původních a double 
blind recenzovaných článků. Jsou jimi práce jak čerstvých absolventů, tak zkušených 
výzkumných týmů, což vytváří pestrou a doufám, že i čtivou směsici. Jako první je zařazen 
článek poslankyně Parlamentu ČR Ing. Ivy Kalátové Pavla na téma Komparace systémů 
sociálního bydlení ve vybraných zemích EU. Následuje článek Veřejné prostory a jejich význam 
v mikroklimatu města na příkladu městské čtvrti Vršovice od Ing. Stanislavy Vondrové a doc. 
Ing. arch. Vladimíry Šilhánkové, Ph.D. z Katedry regionálního rozvoje VŠ AMBIS. Jako třetí 
je článek Mgr. Adama Klsáka z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který se věnuje Proměnám „ruských“ Karlových 
Varů: aktuálním trendům v migraci, zahraničních investicích a cestovním ruchu. Následuje 
článek rozsáhlého autorského kolektivu pod vedením prof. RNDr. Jaromíra Kolejky, CSc. na 
téma Segmenty předindustriální krajiny Moravy - inventarizace a současný stav. Vyhledávání 
a dokumentace segmentů přírodního a kulturního dědictví jako další zdroj podkladů pro 
účelové využití. Dva posledně jmenované články vznikly z referátů přednesených na Výroční 
konferenci České geografické společnosti 2020, která se konala 8.-10. října v Plzni. Jako 
poslední je pak zařazen článek na téma Environmentální aspekty procesu suburbanizace 
a jejich dopady na fungování malých obcí od autorské dvojice Ing. Lucie Kopáčkové a Ing. 
Miroslava Kopáčka z Fakulty sociálně ekonomické, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v 
Ústí nad Labem. 
 
Na tomto místě bych chtěla udělat krátkou rekapitulaci právě končícího publikačního roku. Ve 
čtyřech číslech našeho časopisu bylo v roce 2020 publikováno celkem 20 původních vědeckých 
článků, které byly všechny recenzovány dvěma nezávislými recenzenty. Z toho šest článků bylo 
v anglickém jazyce. Celkem se v tomto roce do hodnocení článků zapojilo 23 recenzentů. Dále 
bychom znovu rádi připomenuli, že časopis je zařazen do databáze ERIH+ a stále usiluje o 
zařazení do databáze SCOPUS. 
 
Dovolte nám popřát Vám nejen pěkné a inspirativní čtení, ale zejména hodně zdraví a úspěchů 
ve dvacátém prvním roce dvacátého prvního století. Ať je tento rok, kdy náš časopis vstupuje 
do jubilejního desátého ročníku, šťastnější, než rok krávě končící.  
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