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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.
Příklady našich významných publikací:
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agricultural labour productivity – Evidence from Czechia. Applied Heography,
vol. 71, p. 83-94.

▪ ▪ Pavlínek, P., Ženka, J. (2016): Value creation and value capture in the

automotive industry: Empirical evidence from Czechia. Environment and
Planning A, vol. 48, no. 5, p. 937-959.

Governance územního rozvoje

▪ ▪ Bosák, V., Nováček, A., Slach, O. (2019): Industrial culture as an asset, barrier

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.

▪ ▪ Hýllová, L., Slach, O. (2018): The Smart City is landing. On the geography
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and creative challengefor restructuring of old industrial cities: case study
of Ostrava (Czechia). Geoscape, 12, 1, 52-64.
of policy mobility. Geoscape, 12, 2, 124-133.

▪ ▪ Ženka, J., Slach, O. (eds.): Rozmístění služeb v Česku. Ostrava: Ostravská

univerzita v Ostravě, 2018. 177 s. ISBN 978-80-87264-73-7.

▪ ▪ Tödtling, F., Skokan, K., Höglinger, C., Rumpel, P., Grillitsch, M. (2013):

Innovation and knowledge sourcing of modern sectors in old industrial
regions: comparing software firms in Moravia-Silesia and Upper Austria.
European Urban and Regional Studies, vol. 20, no. 2, p. 188-205.

▪ ▪ Blažek, J., Žížalová, P., Rumpel, P., Skokan, K., Chládek, P. (2013). Emerging

regional innovation strategies in Central Europe: institutions and regional
leadership in generating strategic outcomes. European Urban and Regional
Studies, vol. 20, no. 2, p. 275-294.
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