
VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ A POSLÁNÍ
Poslání Analytické skupiny pro dopravní ekonomii, 
geografii a politiku je na základě interdisciplinární 
vědecko-výzkumné činnosti rozvíjet poznání 
ekonomických, prostorových a společenských funkcí 
dopravy, rozvíjet dovednosti, metody a osvědčené 
postupy pro dopravní politiku a být mediátorem mezi 
dopravními odborníky z praxe a z decizní sféry.

CO UMÍME
Všichni členové týmu mají dlouholetou zkušenost 
se základním i aplikovaným výzkumem. V oblasti 
aplikovaného výzkumu spolupracujeme především 
s Ministerstvem dopravy ČR a Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže. Hlavní přidanou hodnotou 
je akademická nezávislost a v kontextu České republiky 
netradiční interdisciplinární přístup k problematice dopravy.

CO NABÍZÍME
•	 analýzy a modelování poptávky na trzích dopravních 

služeb,
•	 analýzy dopravní obslužnosti území,
•	 socioekonomická analýzy role veřejné dopravy v životě 

obyvatel území a analýzy dopravní dostupnosti,
•	 optimalizace zadávání veřejných soutěží v dopravě,
•	 analýzy efektivity a nákladové struktury firem 

v odvětví dopravy,
•	 cost-benefit analýzy infrastrukturních projektů,
•	 analýzy koncentrace a konkurence v odvětví dopravy,
•	 kritické revize dopravních politik a strategických 

dopravních dokumentů a implementace evropské 
legislativy v odvětví veřejné dopravy,

•	 socioekonomické a komparativní analýzy systémů 
dopravy a dopravního plánování zemí a regionů
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PRO KOHO JE NABÍDKA URČENA
Uvítáme spolupráci se státními i soukromými 
institucemi z oblasti dopravy a dopravního plánování.

ŘEŠENÉ PROJEKTY
•	 Visegrad Strategic Grant: Transport Integration 

for Prosperity. The Importance of Rail Connections 
for the V4 Internal Cohesion, IVF 31510026, 2015-2018.

•	 Optimalizace a zefektivnění zadávání a kontroly 
veřejných soutěží v osobní železniční dopravě v ČR 
v kontextu společných politik EU, TAČR TD020010, 
2014–2015

•	 Optimalizace regulace konkurenčního prostředí 
v železniční osobní a nákladní dopravě v ČR, 
TAČR TD010063, 2012–2013.
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