
 

  

                                                     
 

Vysoká škola evropských a regionálních studií 
v Českých Budějovicích a Konrad-Adenauer-Stiftung Prag 

 

si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci 

„„UUddrržžiitteellnnýý  rroozzvvoojj  VV..  ––  UUddrržžiitteellnnýý  rroozzvvoojj  1100  lleett  ppoo  vvssttuuppuu  

ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy  ddoo  EEvvrrooppsskkéé  uunniiee““  
  

pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a 

primátora statutárního města České Budějovice Mgr. Juraje Thomy 

        

         

 
 
 

 
Termín konání: 

 

 20.3.–21.3.2014  

 Místo konání:  
 Krajský ú řad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

(zastávka MHD U Soudu), zasedací místnost zastupitelstva 

 

 
KKoonnffeerreennccee  jjee  uurrččeennaa  pprroo  ooddbboorrnnoouu  vveeřřeejjnnoosstt,,  ssttuuddeennttyy,,  pprraaccoovvnnííkkyy  vveeřřeejjnnýýcchh  iinnssttiittuuccíí,,  

nneezziisskkoovvýýcchh  oorrggaanniizzaaccíí  ii  ppřřeeddssttaavviitteellee  ssoouukkrroommééhhoo  sseekkttoorruu..   

 

 
Cíle konference:  

 

 1. Zhodnocení úspěšnosti transformace ČR a dalších nových států EU po roce 1989 a vlivu evropské integrace 

na tento proces z pohledu cílů socioekonomických, právních, bezpečnostních, politických, ekologických a 

environmentálních. 

2. Identifikovat a analyzovat možnosti dalšího kvalitativního i kvantitativního rozvoje životní úrovně občanů 

ČR a jiných středoevropských regionů z hlediska současného ekonomického vývoje. 

3. Postihnout základní trendy a prognózovat scénáře budoucího vývoje nových států v rámci Evropské unie 

(zavedení eura, čerpání ze strukturálních fondů apod.). 

21.3.2014 bude pořádána v rámci projektu GA ČR „Pr ůběh Sametové revoluce ve vybraných městech 
Jihočeského kraje v komparativní perspektivě“ zvláštní sekce věnovaná výročí roku 1989 pod názvem 
"Sametová revoluce v  obcích, městech a regionech aneb rok zázraků 1989 na místní a regionální úrovni 
v kontextu střední a východní Evropy". 
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ČLENOVÉ VĚDECKÉHO VÝBORU: 

� prof. PhDr. Emanuel Pecka, CSc. (předseda) (Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých 
Budějovicích, ČR) 

� doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc. (Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích, ČR) 
� Dr. Werner Böhler (Konrad-Adenauer-Stiftung Prag, ČR) 
� doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc. (Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ČR) 
� doc. PhDr. Peter Čajka, Ph.D. (Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v  

Banské Bystrici, Slovensko) 
� doc. PhDr. Ludmila Čírtková , CSc. (Policejní akademie České republiky v Praze) 
� Dr. h. c. doc. Ing. Imrich Dufinec, CSc., mimoriadny profesor (Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v  

Košicích, Slovensko) 
� Ing. Jiří Dušek, Ph.D. (Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích, ČR) 
� dr. hab. prof. nadzw. Jacek Dworzecki (Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademia Pomorska w Slupsku, 

Polsko) 
� prof. PhDr. Miroslav Foret, CSc. (Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Mendelova univerzita 

v Brně, ČR) 
� doc. Ing. Marie Hesková, CSc. (Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích, ČR) 
� plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. (Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ČR) 
� doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD. (Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovensko) 
� JUDr. Vilém Knoll , Ph.D. (Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni, ČR)  
� doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD. (Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, Slovensko) 
� Ing. Libuše Měrtlová , Ph.D. (Vysoká škola polytechnická Jihlava, ČR) 
� pplk. PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD. (Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Slovensko) 
� doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D. (Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích, ČR) 
� doc. PhDr. Peter Ondria , PhD. (Vysoká škola v Sládkovičove, Slovensko) 
� JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D. (Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích, ČR) 
� PhDr. Jiří Petráš (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, ČR) 
� prof. Andrij Borisovič Počtovjuk , CSc. (Kremenčugská státní univerzita M. Ostrohradského, Kremenčug, 

Ukrajina) 
� doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D. (Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích, ČR) 
� JUDr. Roman Svatoš, Ph.D. (Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích, ČR) 
� PhDr. Vladimír Srb, Ph.D. (Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd v Kolíně, 
ČR) 

� doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. (Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích, ČR) 
� prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (Centrum orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, ČR) 
� prof. Ing. Elena Žárska, CSc. (Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovensko) 

 
ČLENOVÉ ORGANIZA ČNÍHO VÝBORU: 

Ing. Jiří Dušek, Ph.D. (předseda); Mgr. Sylva Bradáčová, Mgr. Vladimír Čížek; Ondřej Cikán, RNDr. Růžena 
Ferebauerová; Ing. Dagmar Hánová; PhDr. Lenka Havelková, Ph.D.; Ing. Petra Klimešová; Mgr. Josef Kříha; Ing. 
Martina Leskovcová; doc. Dr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D.; Jana Píchová; Mgr. Richard Říha, doc. Ing. Ladislav 
Skořepa, Ph.D.; Mgr. Štěpán Strnad, doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.  
 
TEMATICKÉ OKRUHY V JEDNOTLIVÝCH ODBORNÝCH SEKCÍCH: 

I. Socioekonomické a environmentální aspekty (20.3.2014) 
II. Politologické a bezpečnostní aspekty (20.3.2014) 
III. Sametová revoluce v  obcích, městech a regionech aneb rok zázraků 1989 na místní a 
regionální úrovni v kontextu střední a východní Evropy (21.3.2014) 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

Přihláška na konferenci: 
Přihlásit na konferenci je možné od 15.1.2014 na adrese http://konference.vsers.cz/ 
 

Jednací jazyky konference: 
čeština, slovenština, angličtina, němčina, ruština 
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RÁMCOVÝ PROGRAM KONFERENCE 
 
20. 3. 2014 

  9:00  registrace účastníků, občerstvení 
10:00  slavnostní zahájení konference 
10:00–12:00 plenární zasedání  
12:00–13:00    oběd (Krajský úřad) 
13:00–18:00    jednání v sekcích I. a II. 
                            (v průběhu přestávky s občerstvením) 
18:00-18:30 ukončení 1. dne konference 
19:00  společenský večer 

21. 3. 2014 

  9:00–12:00 jednání v sekci III. 
12:00–12:30 ukončení 2. dne konference 
12:30  oběd (Krajský úřad) 
  

 
Důležité termíny: 
- pro zaslání přihlášky na konferenci, anotace příspěvku do   7. 3. 2014 
- pro zaslání příspěvku do kolektivní recenzované monografie do 21. 3. 2014 
- pro zaplacení konferenčního poplatku (lze i na místě) do 21. 3. 2014 
 
Vaše příspěvky do recenzované kolektivní monografie, která bude po konferenci vydána 
tiskem, zasílejte, prosím, pouze e-mailem na adresu: edicni@vsers.cz. 
 
Informace ke konferenci: Ing. Jiří Dušek, Ph.D. na adrese dusek@vsers.cz nebo  
    Jana Píchová na adrese rektorat@vsers.cz 
 
V kolektivní monografii budou otištěny výhradně příspěvky na konferenci osobně 
prezentované, které jsou v souladu se zaměřením konference, neprezentované příspěvky 
pouze ve výjimečných případech po rozhodnutí organizačního výboru. 
 
Za dodržení výše uvedených termínů děkujeme. 
 
Pokyny pro autory příspěvků: 

� Prosíme autory, aby dodrželi termín zaslání příspěvku 21.3.2014. Příspěvky obdržené po 
tomto termínu nebudou do recenzované publikace zařazeny. 

� Délka příspěvku může být maximálně 6 stran a přednáška 10-15 minut.  
� Celý text pište, prosím, v Times New Roman fontu, velikost písmen 14, zarovnání do 

bloku. 
� Řádkování 1,0 okraje standardní: zleva, horní, zprava dolní 2,5 cm. 
� Příspěvek odevzdávejte v programu WORD 2000 a vyšším ve formátu DOC. 
� Struktura p říspěvku: nadpis – v češtině (slovenštině) a angličtině; jméno, příjmení; 

abstrakt v češtině (slovenštině); klíčová slova v češtině (slovenštině); abstrakt v 
angličtině; klíčová slova v angličtině; text příspěvku; použitá literatura ; přesná adresa 
autora a kontaktní údaje. Struktura je stejná jako u příspěvků pro časopis Auspicia (viz 
http://vsers.cz/wp-content/uploads/2012/10/Pokyny-pro-autora.pdf). Příspěvky, kde 
nebude tato struktura přesně dodržena, budou autorům vraceny k doplnění, popř. 
nebudou otištěny. Dodržení předepsaných náležitostí autory umožní vydání recenzované 
kolektivní monografie ve včasném termínu. 

� Příspěvek zašlete na adresu edicni@vsers.cz, zprávu prosím označte jako „Příspěvek 
z konference 2014“. 

 

V případě nedodržení předepsané formy příspěvku nebude příspěvek publikován. 
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Doprava do místa konání konference: 
 

Krajský úřad Jihočeského kraje se nachází v ulici U Zimního stadionu č. 2, zastávka MHD U Soudu 
(2 min). Z autobusového a vlakového nádraží (zastávka MHD Nádraží) lze využít trolejbus č. 5. 
Z Vysoké školy evropských a regionálních studií se do místa konání konference dostanete pěšky za 
cca 8 min. 
 

Náklady na ubytování si účastník konference uhradí sám v místě ubytování. Bližší informace o 
možnostech ubytování v Českých Budějovicích poskytneme zájemcům individuálně 
(rektorat@vsers.cz). 
 
Konferenční poplatek pro účastníky konference/autory článků v rámci sekce I. a II. je 1250 
Kč (50 €), pro sekci III. 500 Kč (25 €) – lze zaplatit na místě v den konání konference, nebo poslat 
na účet: OBERBANK AG České Budějovice číslo účtu: 7000012206/8040, Variabilní symbol: jako 
VS uveďte IČO organizace, která bude vložné platit. IBAN: CZ 83 8040 000 0070 0001 2206. 
BICOBKLCZ2X. Poplatkové dispozice pro zahraniční platební příkaz: OUR - všechny poplatky 
platí odesílatel platby. 
 
 

 
 
 

Krajský ú řad 
Jihočeského kraje,  
U Zimního stadionu 
1952/2 – místo 
konání konference  
 

Vysoká škola 
evropských a 
regionálních studií 


