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Vážení čtenáři, 

Přichází jaro a s ním i první letošní číslo už pátého ročníku odborného recenzovaného časopisu 

Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. Do nového edičního roku vstupujeme s předsevzetím 

vydat opět čtyři čísla časopisu. Naší snahou bude udělat časopis tematicky co nejpestřejší. 

Aktuální číslo přináší šest článků, které kombinují zkoumání zkušených badatelů a mladé, 

nastupující generace. Články jsou v časopise řazeny tak, jak nám byly postupně doručeny do 

redakce. Jako první je proto zařazen příspěvek Markéty Nichtové, diplomantky z Ústavu 

regionálních a bezpečnostních věd, Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice na téma 

Vliv kvality obytného prostředí sídla na cenu nemovitostí. Druhý v pořadí je příspěvek 

zkušeného autora dr. Petra Rožňáka, věnovaný problematice současné obranné a bezpečnostní 

politiky Evropské unie. Třetí článek je opět od vědeckého „dorostu“ - studentky doktorského 

studijního programu na Univerzitě v Pardubicích Ing. Petry Saidlové na téma Prostorové 

struktury města a ekonomická náročnost jejich fungování. Následující článek od Michala 

Šindeláře z Geografického ústavu Masarykovy univerzity v Brně je na téma studie česko-

rakouského pohraničí na území euroregionu Pomoraví / Weinviertel. Předposledním článkem 

je anglicky psaný článek našeho polského kolegy Pawla Dziekanského s názvem Positioning 

and evaluation of the aktivity of local government from the competition by using synthetic 

indicator a jako poslední byla zařazena práce dr. Martina Maštálky a ing. Pavla Struhy, která je 

produktem práce na grantovém projektu Adaptace sídel na změnu klimatu - praktická řešení a 

sdílení zkušeností podpořeného z  fondů z Islandu, Lichtenštejnska a Norskas názvem 

Adaptace měst na projevy klimatické změny – možnosti využití GIS. 

Na tomto místě bych si jen dovolila připomenout, že všechny publikované články byly double 

blind recenzovány dvěma nezávislými recenzenty. 

A na závěr dobrá zpráva. Časopis Regionální rozvoj mezi teorií a praxí byl od roku 2016 

zařazen do databáze ERIH PLUS. 

Za redakční radu Vám přeji inspirativní čtení a krásné jaro. 

 

Vladimíra Šilhánková 

V Hradci Králové a Praze, březen 2016 
 


