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EDITORIAL 
 
Vážení a milí čtenáři,  
 
před dvěma lety jsem na tomto místě napsala, že „koronarovirová krize je snad již za námi“ a vloni 
tuto zprávu s politováním dementovala. Teď už se zdá, že koronavirová krize snad skutečně 
odeznívá, nahrazena krizí jinou, neméně vážnou, a to válkou na Ukrajině. Zdá se tedy, že se z krizí 
a jejich ekonomických, společenských, bezpečnostních a mnoha dalších dopadů patrně hned tak 
nevymaníme a budeme se muset naučit žít ve světě jiném, než byl ten před rokem 2019. V rámci 
dopadů koronavirové krize na regionální rozvoj se můžeme ale již pustit do jejich prvního 
hodnocení, a tak se mj. tomuto tématu budeme věnovat i v tomto čísle. 
 
Co tedy v letošním druhém „letním“ čísle časopisu Regionální rozvoj mezi teorií a praxí najdete? 
Číslo obsahuje pět odborných „double blind“ recenzovaných článků řazených podle data jejich 
doručení do redakce. Jako první je zařazen článek Lukáše Zagaty a jeho rozsáhlého autorského 
kolektivu s názvem „Reflexe technologických hnacích sil venkova 3.0 u aktérů rozvoje českých 
venkovských obcí“. Druhý je článek na téma „Případová studie výrobního podniku – General 
Motors v Mexiku“ od Gabriely Antošové a Dominiky Levické. Lucie Šimáková, Lucie Vágnerová 
a Lada Petukhova jsou pak autorkami anglicky psaného článku s názvem „Transition to an Online 
Mode During Covid-19“. Čtvrtý článek s názvem „Východiska generace z v kontextu výzev 
rozvoje periferních regionů“ je z pera Lukáše Danka a Pavla Bednáře. Jako poslední článek je pak 
zařazen článek psaný opět v anglickém jazyce na téma „Changes in Sectoral Employment in the 
Regions of Slovakia under the Impact of the Covid-19 Pandemic“ od Viery Papcunové, Michala 
Levického a Jarmily Hudákové. 
 
V letních měsících čekají náš časopis změny. Společnost Civitas per Populi, o.p.s., která je jeho 
vydavatelem, v době pandemie ztratila sponzora, který na vydávání časopisu přispíval. Bohužel se 
nepodařilo finanční výpadek nahradit a posledních několik čísel jsme vydali vysloveně 
„dobrovolnickým“ způsobem. Tato situace nebyla dlouhodobě udržitelná a hrozilo tedy, že po 
deseti letech práce, budeme nuceni vydávání časopisu ukončit. Naštěstí se podařilo najít jinou 
organizaci, která se vydávání časopisu ujme a zajistí tak jeho pokračování za stejných nebo 
obdobných podmínek, tj. zachování periodicity 4x ročně, zachování stávající vědecké redakční 
rady a proveden jen mírné změny v redakci a redakční práci. Novým vydavatelem časopisu se 
s účinností od 1. září 2022 stane Masarykův ústav vyšších studií Českého vysokého učení 
technického v Praze. 
 
Přeji Vám pevné zdraví, inspirativní čtení a krásné léto a těším se na Vás na podzim s novým 
vydavatelem. 
 
 
Vladimíra Šilhánková 
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