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Vysoká škola polytechnická Jihlava 

 

si Vás dovoluje pozvat 
k účasti na 
konferenci 

 

„Regionální rozvoj a cestovní ruch“ 
 

Termín konference:       1. a 2. prosince 2011 

 

Témata konference 

Cílem konference je podívat se na ekonomiku českých regionů obecně a především z 
pohledu cestovního ruchu. 

Garant konference a programový výbor očekává, že se na konferenci sejdou odborníci z 
veřejného i soukromého sektoru, kteří budou hodnotit rozvoj regionů z různých pohledů. 
Zvláště jde o posouzení vlivu cestovního ruchu na rozvoj regionů. 

Zaměření konference bude orientováno na: 

• České regiony – jejich rozvoj po roce 1990 

• Formy podpory rozvoje českých regionů z prostředků Evropské unie, státu a krajů 

• Hodnocení ekonomického rozvoje regionů 

• Rozvoj regionů a veřejná správa 

• Rozvoj cestovního ruchu na úrovni regionů 

• Řízení cestovního ruchu na úrovni regionů 

• Rozvoj regionů a statistické metody hodnocení 

• Metody hodnocení přínosů cestovního ruchu k rozvoji regionů 
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Důležité termíny 

• Termín pro odevzdání příspěvku s abstraktem: 11. 11. 2011 (sborník bude vydán ke 

dni konání konference a proto později zaslané příspěvky nemohou být již do sborníku 

zařazeny). 

• Registrace účasti na konferenci (včetně vyplnění názvu a abstraktu příspěvku): 

11. 11. 2011. 

• Termín konference: 1. a 2. prosince 2011 (dvoudenní). 

 

Publikování p řijatých p říspěvků  

Přijaté příspěvky budou publikovány v elektronické formě (CD) sborníku konference s ISBN.  

Příspěvky vložte do šablony, kterou najdete na https://most.vspj.cz  ve formátu doc., na 

adresu: krejcika@vspj.cz  

Elektronickou registraci účasti na konferenci najdete na https://most.vspj.cz; zaslat do 11. 11. 

2011.  

Další informace naleznete na stránkách projektu Most k partnerství - VŠPJ tvoří síť 

https://most.vspj.cz 

Prosíme autory o zaslání plného textu příspěvku v délce nepřesahující 10 stran A4. 

Příspěvky na konferenci budou prezentovány v jednotlivých tématech dle odborného 

zaměření. Přijímány jsou příspěvky v jazyce českém, slovenském.  

 

Účast na konferenci je hrazena z projektu Most k partnerství – VŠP Jihlava tvoří síť. 

Účastníci nehradí žádný konferenční poplatek.  

 

Předběžný program: 

Čtvrtek 1. 12. 2011 

09:30 - 10:00 Registrace účastníků 

10:00 - 12:00 

Úvodní zasedání 

prof. RNDr. René Wokoun, CSc. , - „Regionální rozvoj a cestovní 

ruch“, rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 

RNDr. Ji ří Ježek, Ph.D ., - „Podíl cestovního ruchu na rozvoji regionů“, 

Západočeská univerzita Plzeň 

Ing. Martin Šauer, Ph.D ., - „Strukturální fondy EU a rozvoj cestovního 

ruchu v regionech“, ESF, Masarykova univerzita Brno 
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doc. RNDr. Ji ří Vaníček, CSc., - „Využití Integrovaného operačního 

programu pro tvorbu produktů cestovního ruchu“, Vysoká škola 

polytechnická Jihlava 

12:00 - 13:00 Oběd 

13:00 - 16:00 
Jednání v sekcích (počet a zaměření sekcí bude upřesněno až podle 

počtu příspěvků a zájmu účastníků) 

17:00 – 20:00 
Setkání účastníků konference 

 

Pátek 2. 12. 2011 

08:00 – 11:00 Pro zájemce prohlídka památek města Jihlavy s průvodcem 

  

Aktuální podoba programu bude zveřejňována na stránkách konference. 

Garant konference : rektor VŠPJ Ing. Jakub Novotný, Ph.D. 

Programový výbor 

• doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc., Vysoká škola polytechnická Jihlava - předseda 

• doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc., Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 

Mendelova univerzita v Brně 

• RNDr. Eva Janoušková, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava 

• Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc., Vysoká škola polytechnická Jihlava 

• Ing. Ladislav Šiška, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava 

• Ing. Libuše Měrtlová, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava 

• RNDr. Jiří Šíp, Ph.D., Vysoká škola polytechnická Jihlava 

 

Organiza ční výbor 

• Ing. Lukáš Lojda 

• Kateřina Krejčí 

• Jitka Kalabusová 
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Místo konference 

Vysoká škola polytechnická Jihlava 

Tolstého 16 

586 01 Jihlava 

Administrátor konference:  lojdal@vspj.cz,  

Kontakt:  krejcika@vspj.cz 


