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1 .  cirkulář konference

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze si Vás dovoluje pozvat 
na 12. ročník odborné konference

ve čtvrtek 1. června 2023

na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze 
Kolejní 2637/2a, Praha 6 - Dejvice

Konference se koná pod záštitou ředitelky MÚVS ČVUT v Praze 
prof. PhDr. Vladimíry Dvořákové, CSc. 

Dříve než se evropská společnost stihla vypořádat s dopady pandemie Covid-19, objevily se nové problémy 

vyvolané ruskou agresí na Ukrajině. Tato skutečnost s sebou přinesla nejen nové bezpečnostní hrozby, novou 

vlnu migrantů, ale i nové a dosud nečekané problémy v oblasti cen a dostupnosti energií. Se všemi těmito 

problémy se musí vypořádat nejen Evropa jako celek, jednotlivé státy, ale i každý region, město či obec. Cílem 

konference je vytvořit platformu pro předání si nových vědeckých poznatků a zkušeností, jak vzniklé problémy 

analyzovat a řešit tj., navrhovat cesty, nástroje a inovace pro vypořádání se s jejich důsledky.



HLAVNÍ TéMATA kONfERENcE

•	 Dopady klimatické změny na města a regiony
•	 Participativní demokracie v udržitelném rozvoji regionů
•	 Nové bezpečnostní aspekty regionálního rozvoje
•	 Udržitelná městská a regionální mobilita
•	 Dopady protipandemických opatření na management měst a regionů
•	 Turismus v post-covidové době
•	 Cirkulární ekonomika měst a regionů
•	 Nové energetické výzvy v managementu měst a regionů

OdbORNÍ GARANTI kONfERENcE 

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D.
Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

důLEžITé TERMÍNy

Termín pro registraci a zaslání abstraktu je 23. dubna 2023.
Informace o akceptování příspěvku do 30. dubna 2023.
Termín pro registraci na konferenci bez příspěvku je do 12. května 2023.
Termín pro zaslání celého příspěvku je do 1. června 2023.

Na konferenci se lze registrovat přes QR kód v pravém horním rohu, nebo přes následující link:  
https://forms.office.com/r/nMkc1DsJfR

PřÍsPěVky:

Vybrané příspěvky psané v anglickém jazyce budou zařazeny do Acta Polytechnica CTU Proceedings 
indexovaném v databázi SCOPUS. https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/about 

Příspěvky z konference v českém, slovenské a 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. 

JEdNAcÍ JAZyky : čeština / slovenština, angličtina

fORMA účAsTI : Fyzicky na MÚVS ČVUT v Praze, online prostřednictvím MS Teams.

VLOžNé : 2000 Kč / 80 EUR

VědEcký VýbOR kONfERENcE :

Dr. Lulzim Beqiri, Ph.D., Fakulta architektury a prostorového plánování, Ekonomicko-technická univerzita Priština
Prof. dr hab. Anna Karwińska, Fakulta politologie, sociologie a filosofie, Ekonomická univerzita v Krakově
Prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc., emeritní profesor Fakulty architektury VUT v Brně
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, Ph.D., Fakulta architektury, Slovenská technická univerzita v Bratislavě
RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., Centrum investic, rozvoje a inovací Hradec Králové
prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD., Fakulta evropských studií a regionálního rozvoje, Slovenská zemědělská 
univerzita v Nitře
Ing. Martin Maštálka, Ph.D., Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze
Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D., Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze
Prof. Dr. rer. oec. Antonio Roldán-Ponce, Univerzita aplikovaných věd, Drážďany
Prof. Egon Smeral, Univerzita MODUL, Vídeň
doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze


