Český statistický úřad je členem
Klubu regionalistů v Ostravě
Regionální pracoviště ČSÚ v Ostravě již několik let úzce spolupracuje s Katedrou
regionální a environmentální ekonomiky Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské
Technické univerzity Ostrava.
Katedra garantuje univerzitní vzdělávání oboru Regionální rozvoj v bakalářském a navazujícím magisterském stupni v rámci programu
Hospodářská politika a správa. Součástí činnosti katedry je i vědecký
výzkum, který je zaměřen na ekonomické aspekty rozvoje regionů
a lokalit doplněné ekologickými,
geografickými a sociálními souvislostmi.
Dlouhodobým výzkumem katedra soustřeďuje aktuální znalosti
z oblasti regionálních disparit, lokalizace subjektů a inovačních, kulturních a dalších aktivit v regionech.
Disponuje analyticko-výzkumnými
metodami pro práci s regionálními daty k provádění ekonomických
prostorových analýz, metodami
k tvorbě projektů a vedení projektových týmů s aplikací pro městské

a venkovské aktivity na národní,
přeshraniční a evropské úrovni.
Konkrétní územní data, jejich
časové řady a zhodnocení trendů,
které ČSÚ shromažďuje, zpracovává a vyhodnocuje, tvoří základní
výchozí pilíře v celém výukovém
procesu a při řešení vědecko-výzkumných projektů. Pracovníci informačních služeb ČSÚ jsou s vybranými pedagogickými pracovníky
katedry v poměrně úzkém kontaktu a ve vzájemné spolupráci řeší
aktuální potřebu datových zdrojů.

Komunikační kanál
Specifickou oblastí činnosti katedry
je v ČR ojedinělé konání Klubu regionalistů. Obecně představuje komunikační platformu mezi zástupci
akademické sféry a experty z praxe.

Od roku 1998 proběhlo již téměř třicet těchto klubových setkání
jako příležitost pro představování
aktuálních témat rozvoje a problémů obcí, měst a regionů spojených
s otevřenou diskusí na akademické půdě pro širší odbornou veřejnost a studenty. Podle Jana Malinovského, vedoucího katedry, čítá
databáze potenciálních členů přes
sto zájemců z úřadů veřejné správy, včetně několika představitelů
z profesních, odvětvových a územních asociací, agentur, projekčních
firem, z podniků a univerzit. Mezi
aktivní členy Klubu regionalistů
již od svého zrodu patří i Český
statistický úřad.
Klub regionalistů je pořádán
v rámci činnosti European Regional Science Association (ERSA,
evropská část světové sítě regio-

nalistů s více než 700 členy v 27
sekcích). Nejméně jednou ročně
na klubu vystupují také zahraniční
hosté z univerzit. Letos klub připravuje témata: Spolupráce soukromého a veřejného sektoru na příkladu Nová Karolína a Industrial
Districts – experience s přenáškou
profesora Luciana Segreta z italské
University degli Studi di Firenze.
Podrobné informace o Klubech regionalistů včetně prezentací úvodních přednášek
jsou dostupné na: http://www.
ekf.vsb.cz/k118/cs/okruhy/o-katedre/klub-regionalistu/
index.html
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