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VŠE zřídí Výzkumné centrum
regionálního rozvoje
Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem (UJEP) a Ústeckým krajem plánují zřídit Výzkumné centrum regionálního
rozvoje. Projekt bezprostředně reaguje na neblahou situaci regionálního výzkumu v
České republice a současně neuspokojivou úroveň rozvoje Ústeckého kraje.
Praha 7. května 2008
Na zřízení Výzkumného centra regionálního rozvoje se dohodli rektor VŠE prof. Richard
Hindls, rektorka UJEP doc. Iva Ritschelová a hejtman Ústeckého kraje Ing. Jiří Šulc a za
tímto účelem podepsali 2. května 2008 v Ústí nad Labem Memorandum o spolupráci při
přípravě, vybudování a realizaci tohoto výzkumného centra.

Problematika regionálního rozvoje nabývá v posledních letech na významu. Jedná se o
odbornou disciplínu, která je prakticky jako jediná schopna komplexně propojit otázku
konkurenceschopnosti regionů v globální ekonomice s klíčovou problematikou stimulace
kvality života na lokální a regionální úrovni. Díky tomu se regionální rozvoj stává jednou z
nejdynamičtěji se rozvíjejících odborných disciplín s vysokou míry aplikovatelnosti poznatků
do praxe a s významným společenským významem. Propojením předního odborného
pracoviště regionálního rozvoje v České republice, které na VŠE již dlouhou dobu funguje,
se specialisty z UJEP zaručí vysokou kvalitu výzkumu i na regionální úrovni. Blízkost
obdobně postiženého regionu Sasko navíc předpokládá zapojení partnerských výzkumných
institucí do tohoto projektu.

Ústecký kraj je od roku 1989 jedním ze strukturálně nejpostiženějších a nejproblémovějších
regionů v České republice, což je mimo jiné i důsledkem dosavadní značně omezené situace
v oblasti vědecko-výzkumného zázemí právě v oblasti regionálního rozvoje. Díky tomu, že
připravované centrum bude sídlit právě v Ústeckém kraji, bude moci přímo navázat na
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přerušenou tradici výzkumu regionální problematiky a generovat nápady, které výrazným
způsobem přispějí k možnostem rozvoje tohoto kraje. Zároveň se předpokládá využití
poznatků i v jiných postižených regionech v rámci celé České republiky.
x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 18 tisíc studentů na 6 fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních
vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta a Fakulta
managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i veřejném
sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu, bankovnictví, veřejné
správy, účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný titul „doctor oeconomiae
honoris causa“ VŠE převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé Nobelovy ceny
prof. Gary S. Becker, prof. Dr. Douglass North, prof. Milton Friedman či prof. Robert A. Mundell.
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