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O našem výzkumu publikujeme na webu, kde lze nalézt také veškeré 
informace o Centru městského a regionálního managementu katedry 
sociální geografie a regionálního rozvoje: 

 ▪ mestskymarketing.cz.

Vazba na doktorské studium:

 ▪ DSP Ekonomická geografie a regionální rozvoj.  
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Governance územního rozvoje

Konkurenceschopnost měst a regionů je ovlivněna dvěma faktory. Na straně 
jedné stojí stávající lokální a regionální struktury a jejich vnitřní rozvojový 
potenciál, na straně druhé jsou konstelace systémů řízení rozvoje území  
– tedy aktéři, jejich interakce a politické iniciativy, externí podmínky  
či normativní rámce.
Náš výzkum se zaměřuje na oba zmíněné aspekty konkurenceschopnosti 
municipalit a regionů. Pozornost věnujeme především starým středoevropským 
průmyslovým regionům a městům, které procházejí ekonomickou 
restrukturalizací a sociodemografickými změnami (shrinking cities).
Soustředíme se i na konkurenceschopnost nemetropolitních regionů, kreativní 
odvětví a roli služeb, či na problémy městských center a problematiku 
developmentu a rozvoje trhu nemovitostí. Nově se zajímáme také o využívání 
smart technologií pro zvyšování kvality života ve městech a regionech.

Výstupy našeho výzkumu jsou články, monografie či kapitoly v monografiích.  
Publikujeme však i výzkumné zprávy a zpracováváme koncepce v rámci  
intenzivní kooperace s aplikační sférou. Naší ambicí v rámci třetí role univerzit je 
provádět společensky relevantní výzkum a aktivity, které napomáhají k prosazení 
koncepce udržitelného územního rozvoje.
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