
PUBLIKAČNÍ VÝZVA 
 
Webový portál Suburbanizace.cz nabízí možnost publikovat příspěvky související s procesem 
suburbanizace a urban sprawl. Máme zájem o příspěvky zaměřující se na problematiku 
rezidenční i komerční suburbanizace jak v České republice, tak i v ostatních evropských zemích. 
Naším cílem je vytvořit na webu publikační platformu pro odborníky, mladé výzkumníky a 
studenty, kteří se zabývají problematikou suburbanizace, stejně jako pro experty z praxe, 
představitele veřejné a státní správy a další aktéry suburbánního rozvoje, kteří jsou ochotni 
sdílet své dosavadní zkušenosti.  
 
Příspěvky mohou být zaměřeny na různá témata:  

- sociální, demografické, ekonomické a environmentální důsledky  
- problematika životního prostředí, záboru půdy a krajinných změn  
- denní mobilita a doprava  
- migrace - proměny sociálního prostředí, sousedské vztahy a lokální život  
- změny politického prostředí  
- územní plánování a možnosti regulace podoby a rozsahu nové výstavby  
- architektura a urbanismus nové zástavby  
- komerční suburbanizace  
- způsob fungování obcí  
- zajištění základní občanské vybavenosti a sociální infrastruktury  
- atd. 

 
Současně vítáme příspěvky z různých vědních oborů: 

- geografie 
- sociologie 
- architektury a urbanizmus 
- historie 
- politologie 

- kartografie 
- antropologie 
- ekonomie 
- dějin umění 
- atd. 

 
Příspěvky, návrhy příspěvků či náměty zasílejte prosím do redakce na e-mailovou adresu: 
nina.dvorakova@natur.cuni.cz. Zaslané příspěvky prochází interním recenzním řízením v rámci 
redakční rady. Autorům náleží drobný honorář. Webový portál Suburbanizace.cz má přidělené 
ISSN a je archivován Národní knihovnou ČR. 
 
Formální požadavky: 
Zaslaný příspěvek by měl odpovídat rozsahu 5 - 12 normostran (tj. 9 000 až 21 600 znaků 
včetně mezer). Příspěvky je možné zasílat ve formátu *.doc (nebo jiném kompatibilním formátu 
s MS WORD). Obrázky, grafy, tabulky a fotografie zasílejte umístěné přímo v textu. Zdrojové 
soubory budou vyžádány redakcí až po přijetí příspěvku k publikaci. Součástí příspěvku je i 
krátký profil autora s fotografií, který umístěte na poslední stranu publikovaného textu. 
 

Za redakční tým Suburbanizace.cz 
Nina Dvořáková 


