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EDITORIAL 
 
Vážení čtenáři, 
 
rok 2021 je u konce, a i když jsme se loni touto dobou domnívali, že pandemie už snad bude 
brzy u konce, situace je úplně odlišná. Většinu roku jsme pracovali z domova a odborná setkání 
se omezila na online prostředí. Bohužel se nám opět v této situaci nepodařilo uspořádat naši 
tradiční jarní konferenci, protože v době jejího obvyklého konání byl lockdown nejpřísnější.  
Vědecká a odborná práce se sice omezila, ale nezastavila, a tak si Vám můžeme dovolit 
představit čtvrté letošní číslo odborného recenzovaného časopisu Regionální rozvoj mezi teorií 
a praxí, které uzavírá jubilejní desátý ročník tohoto časopisu. Aktuální číslo přináší tři 
původních a double blind recenzované články. Jako první je zařazen článek prof. JUDr. 
Eleonóry Marišové, PhD. A jejích kolegyň Ing. Ivany Lichnerové, PhD. a Ing. Mariny 
Valenćikové ze Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitře nazvaný Hodnotenie rozvoja 
vybraných regiónov na Slovensku: štúdia efektívnosti výkonu kompetencií stavebných úradov. 
Následuje článek Možnosti efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových 
plochách urbanizovaných území od kolektivu autorů pod vedením RNDr. Jana Koppa Ph.D. ze 
Západočeské univerzity v Plzni. Jako třetí je pak zařazen článek Mgr. Zdeňka Dytrta a Mgr. 
Jany Kočkové z Centra dopravního výzkumu, v. v. i. s názvem Stav a výhledy mobilitního 
managementu firem a institucí v české republice. 
 
Na tomto místě bychom chtěli udělat krátkou rekapitulaci právě končícího publikačního 
desetiletí. Za tuto dobu bylo vydáno 34 řádných a 3 mimořádná čísla časopisu. Od roku 2015 
vychází časopis jako čtvrtletník a od roku 2017 je vždy první číslo v roce publikováno 
v anglickém jazyce. Celkem bylo v časopise dosud publikováno plných 260 článků. Články 
jsou recenzovány dvěma nezávislými recenzenty. Dále bychom znovu rádi připomenuli, že 
časopis je zařazen do databáze ERIH+ a stále usiluje o zařazení do databáze SCOPUS. Časopis 
je rovněž archivován Národní knihovnou ČR. 
 
Dovolte nám popřát Vám nejen pěkné a inspirativní čtení, ale zejména hodně zdraví a úspěchů 
v roce 2022. Předpokládáme, že se nám na jaře podaří obnovit cyklus našich pravidelných 
konferencí, kde bychom se rádi věnovali problematice dopadů Covid 19 na regionální rozvoj. 
Pro další ročníky konferencí se nám podařilo získat nového partnera, a to Masarykův ústav 
vyšších studií ČVUT v Praze. Doufejme, že nový rok, již bude celospolečensky, a zejména 
zdravotně šťastnější než rok právě končící. 
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