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1. cirkulář konference
Po odmlce způsobené pandemií Covid 19 si Vás dovolujeme pozvat
na 11. ročník odborné konference

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ
na téma

Dopady pandemie Covid 19
na rozvoj regionů Evropy
Konference se uskuteční ve čtvrtek 19. května 2022
na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze
Kolejní 2637/2a, Praha 6 - Dejvice
Konference se koná pod záštitou ředitelky Masarykova institutu vyšších studií ČVUT
Prof. PhDr. Vladimíry Dvořákové, CSc.
Pandemie Covid 19 zasáhla hluboce nejen do života každého jednotlivce, ale do fungování
celé společnosti a vyvolala významné negativní změny v životě celé společnosti. přinesla ale i
nové výzvy a originální způsoby jejich řešení. Dopady pandemie na rozvoj jednotlivých regionů
se pomalu začínají projevovat a ukazuje se, že (samozřejmě) existují podstatné regionální
rozdíly těchto dopadů i různé cesty, jak se s dopady pandemie vypořádat. Cílem konference
je vytvořit platformu pro předání si zkušeností a inspirace, jak Pandemie Covid 19 zasáhla
jednotlivé regiony Evropy, případně jednotlivé oblasti regionálního rozvoje, jaké byly nalezeny
cesty, nástroje a inovace pro vypořádání se s jejími důsledky. Tato konference navazuje na
již zavedenou tradici a umožňuje setkání odborníků z akademického prostředí a odborníků z
praxe, což vytváří výjimečnou možnost vzájemného dialogu a obohacení.

Program konference:

Dopolední sekce: Zvané přednášky odborníků na oblast regionálního rozvoje z vybraných zemí Evropy,
tj. kromě Česka a Slovenska se bude jednat o zástupce z Polska, Německa, Rakouska a dalších zemí.
Odpolední sekce: Přihlášené přednášky.

Důležité termíny:

Termín pro přihlášení příspěvku (název a abstrakt v rozsahu 150-200 slov) je do 15. dubna 2022
Informace o akceptování příspěvku do 30. dubna 2022
Termín pro registraci na konferenci bez příspěvku je do 6. května 2022
Na konferenci se lze přihlásit prostřednictvím elektronické registrace
přes následující odkaz: https://forms.office.com/r/8R51fxvHQi nebo pomocí QR kódu:

Jednací jazyk:

Čeština, slovenština, angličtina.

Vložné:

Standardní vložné 500,- Kč
Zlevněné vložné pro absolventy MÚVS ČVUT 300,- Kč
V ceně vložného jsou materiály konference a drobné občerstvení.
Pro studenty ČVUT zdarma.

Příspěvky:

Příspěvky z konference v českém, slovenské nebo anglickém jazyce mohou být na základě zájmu autora
nabídnuty k publikování v časopise Regionální rozvoj mezi teorií a praxí (www.regionalnirozvoj.eu), který je
indexován v databázi ERIH PLUS a je zařazen na Seznam neimpaktovaných českých recenzovaných časopisů.
Příspěvky projdou double-blint recenzním řízením.
Pokyny pro psaní příspěvku naleznete na: http://www.regionalnirozvoj.eu/pokyny-pro-prispevatele
Termín pro zaslání příspěvku do časopisu je 30. dubna 2022 na adresu redakce: civitasperpopuli@gmail.com

Odborní garanti konference:

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., MÚVS ČVUT
doc. Ing. Petr Vymětal, Ph.D., MÚVS ČVUT
doc. Ing. Marek Jemala, Ph.D., MÚVS ČVUT

Vědecký výbor konference:

Ing. Vladislav Bízek, Ph.D., nezávislý konzultant, Praha
PhDr. Radim Bureš, konzultant, Praha
Prof. PhDr. Marek Franěk, Ph.D., Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
Doc. Ing. Marek Jemala, Ph.D., Institut ekonomických studií, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze
Prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc., emeritní profesor Fakulty architektury VUT v Brně
RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., Centrum investic, rozvoje a inovací Hradec Králové
Ing. Martin Maštálka, Ph.D., Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
RNDr. Miloslav Novák, emeritní pracovník Odboru ekonomických a dobrovolných nástrojů,
Ministerstvo životního prostředí ČR
Ing. Lucie Plzáková, Ph.D., Institut veřejné správy a regionálních studií,
Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze
Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D., Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy
RNDr. Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra pro státní službu
doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., vedoucí Institutu veřejné správy a regionálních studií,
Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze
Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ing. Oldřich Vlasák, emeritní místopředseda Evropského parlamentu a člen Výboru pro regionální rozvoj
Evropského parlamentu, místopředseda SMO
doc. Ing. Petr Vymětal, Ph.D., vedoucí oddělení výzkumných aktivit a rozvoje Masarykův ústav vyšších studií
ČVUT v Praze

Organizační zajištění konference:

Ing. Kateřina Endrštová e-mail: katerina.endrstova@cvut.cz

