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Nové číslo časopisu Trendy v podnikání bylo vydáno ve spolupráci s organizátory konference výroční 
České geografické společnosti. Konferenci ve dnech 8. - 10. 9. 2020 hostila katedra geografie Fakulty 
ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Akce probíhající pod záštitou paní děkanky 
doc. Ing. Michaely Krechovské, Ph.D., byla součástí letošního 30tého výročí Fakulty ekonomické. Záštitu 
nad konferencí převzal také pan primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa, který na plenárním jednání 
představil hostitelské město a ukázal jeho směry rozvoje.    
Pořádající katedra geografie FEK, zaštiťující činnost Západočeské pobočky ČGS, dostala po dlouhých 
letech příležitost nabídnout prostor pro odborné a společenské setkání geografů na celostátní úrovni. 
Celkový počet účastníků konference – 187 předčil očekávání. Garantem dalšího rozvoje geografických 
pracovišť a uplatnění geografie ve společenské praxi, je přitom především fakt, že polovina účastníků 
(92) byla z řad studentů! Odbornost jejich vystoupení, ať už se jednalo o 14 účastníků soutěže 
bakalářských prací nebo o řadu vynikajících výzkumných projektů doktorských studií z celé republiky, 
garantuje budoucnost geografické komunity. 
Hlavním spojujícím článkem příspěvků bylo konferenční téma udržitelného rozvoje měst a regionů. 
Prezentovány byly příspěvky z celého spektra témat udržitelného rozvoje, pokrývajících aspekty sociální, 
ekonomické i environmentální. Registrovaných 117 konferenčních příspěvků se alespoň částečně 
věnovalo většině ze 17 globálních Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Kromě Udržitelného rozvoje měst 
a obcí (zastoupeno u 54 příspěvků) byla významněji zařazena témata, zaměřená na oblasti cílů Kvalitní 
vzdělání (26), Méně nerovností (25), Zdraví a kvalitní život (25), Průmysl, inovace a infrastruktura (16), 
Partnerství ke splnění cílů (16), Důstojná práce a ekonomický růst (11) nebo Klimatická opatření (10).  
Snahou organizátorů konference bylo ukázat geografii jako významnou aplikační vědu, která pomáhá 
řadou projektů na různých úrovních veřejné správy. Na plenární jednání byl například zařazen příspěvek 
Martina Ouředníčka (PřF UK), který vysvětlil úskalí vymezování metropolitních území a aglomerací 
statutárních měst v Česku, v kontextu potřeb nástroje ITI. Jiří Ježek (FEK ZČU) prezentoval výsledky 
projektu na podporu strategického plánování v podmínkách malých měst. V jednáních sekcí byl rozsáhlý 
prostor věnován výzkumům v oblasti geografického vzdělávání, rozvoji venkova a cestovnímu ruchu, 
významně byla také diskutována otázka přístupnosti jako principu udržitelnosti, stejně jako metody 
geografického výzkumu nebo otázky adaptace na klimatické změny. 
Zajímavým bodem konference byla panelová diskuse na téma Geografie a média. Moderátor Jiří Preis si 
do diskusního fóra pozval Víta Pohanku (ČRo), Tomáše Turečka (National Geographic Česko) 
a Vladimíra Piskalu (ČT) (https://youtu.be/W1PZ5aW1qTk). Zájmu se také těšila panelová diskuse 
o strategii regionálního rozvoje ČR s pozvanými hosty z Ministerstva pro místní rozvoj.  
Rámcový obsah přihlášených konferenčních příspěvků je publikován v elektronickém sborníku abstraktů 
z konference, dostupnému na konferenčním webu:           
(http://konference.geography.cz/konference/geografie-pro-udrzitelny-rozvoj-mest-a-regionu).  
Některé příspěvky z konference nyní vydáváme v rámci tohoto čísla časopisu Trendy v podnikání. 
       
 
 

RNDr. Jan Kopp, Ph.D. 
předseda organizačního výboru konference ČGS 

❚!❡♥❞② ✈ ♣♦❞♥✐❦+♥, ✲ ❇✉0✐♥❡00 ❚!❡♥❞0 ✷✵✷✵✴✷ ✸


