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Odborné zaměření
Vzdělávání v oblasti teoretické a profesně orientované přípravy pro manažerské pozice na všech úrovních 
(bakalářský, magisterský navazující a doktorský stupeň studia v oboru Management).
Výzkum a aplikace moderních technik v oblasti podpory manažerského rozhodování (zpracování 
a zejména analýza rozsáhlých informačních zdrojů včetně data a text miningu, soubory výběrových 
šetření, analýza faktorů konkurenceschopnosti). Management dopravních a logistických systémů. 
Vzdělávání a řešení výzkumných problémů v oblasti managementu ve zdravotnictví. Manažerské 
rozhodování v oboru management krajiny, procesu územního plánování a přípravy strategických 
rozvojových dokumentů.

Nabízené služby
Vypracování analýz, studií, rešerší a projektové poradenství dle 
individuálních potřeb zadavatelů:

 Poradenství v oblasti analytických a rozhodovacích manažerských metod, zpracování a analýza rozsáhlých 
datových souborů, výběrových šetření, analýza textových informačních zdrojů. 

 Sběr a analýza veřejně dostupných dat zejména z oblasti veřejných financí, eventuelně i jiné oblasti dle zájmu 
a dle individuálního zadání (dohody).

 Projektové poradenství včetně tvorby projektů do veřejných výdajových programů (fondy EU, národní výdajo-
vé programy).

 Zpracování programů a strategií obcí, měst a regionů, analýza socioekonomických ukazatelů pro tvorbu klastrů.
 Konzultační a poradenská činnost spojená s vypracováním a zhodnocením rozvoje organizace (ziskové i ne-

ziskové), vypracování analýz interního i externího prostředí organizace, vypracování studií dle individuálního 
zadání.

 Realizace průzkumů, anket, dotazníkových šetření a jejich vyhodnocení pro veřejnou i podnikovou sféru.
 Vytvoření taktických a strategických plánů v různých oblastech managementu veřejné správy (např. personál-

ní management, řízení kvality, řízení projektů, komunikace s veřejností, PR, apod.).
 Spolupráce na tvorbě legislativních nástrojů a dotačních programů včetně posuzování vlivů na udržitelnost 

rozvoje.
 Vypracování analýz rozvoje cestovního ruchu v regionu a realizace terénních průzkumů a jiných souvisejících 

výzkumů v oblasti cestovního ruchu v regionu.
 Analýzy a studie z oblasti managementu dopravních a logistických systémů, zaměřených na optimalizaci 

linek a jízdních řádů MHD i regionální veřejné dopravy, vedoucí ke snížení nákladů při zachování kvality slu-
žeb, na ekonomickou a sociální udržitelnost veřejné dopravy v oblastech s malou poptávkou, řešení chodecké 
a cyklistické dopravy, vytváření pěších zón, optimalizace tras a rozmístění nádob sběru komunálního odpadu, 
řešení konkrétních problémů podnikové dopravy a logistiky.

 Analýzy a studie v oblasti managementu zdravotnictví (zajišťuje Institut managementu zdravotnických 
služeb FM VŠE). Hodnocení kvality zdravotnických služeb, nalezení konkurenční výhody zařízení, ohodnocení 
finančního zdraví zdravotnického zařízení, analýzy nákladů.

 Pořádání konferencí a workshopů se zdravotnickou tématikou.
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Vzdělávací kurzy, semináře pro veřejnost, včetně odborné veřejnosti 
v oblastech problematiky (dle vzájemné dohody lze domluvit i jiné oblasti)

 Kurzy v oblasti managementu (včetně managementu zdravotnických služeb), ekonomie, účetnictví, financí, 
daní, finančního zajištění v důchodu v ČR, výpočetní techniky, jazyků, sociologie, psychologie práce, měkkých 
dovedností aj. – prostřednictvím Centra pro celoživotní vzdělávání (CCV). Kurzy lze pro jednotlivé podnikové 
týmy sestavit i „na míru“. Více informací na http://www.fm.vse.cz/verejnost/centrum-celozivotniho-vzdelavani/.

 Školení a vzdělávání v oblasti zdravotnictví (zajišťuje Institut managementu zdravotnických služeb FM VŠE): 
Management zdravotnických organizací, health technology assessment, zdravotnická ekonomie, kvalita poskyto-
vaných zdravotnických služeb, farmakoekonomie, informační systémy ve zdravotnictví, financování zdravotnictví.

 Vstupní vzdělávání úředníků a zvláštní odborná způsobilost v oblasti finančního řízení územních samospráv.

Dosažené výsledky, reference a příklady 
spolupráce

 V kurzech CCV od roku 2005 bylo vzděláno několik stovek klientů subjektů: Pollman CZ, s.r.o. Jindřichův 
Hradec, Dolní Skrýchov; Memco CZ, s.r.o České Budějovice; Möller Elektrotechnika s.r.o. Suchdol nad Lužnicí; 
Technika denního světla, s.r.o. Nová Bystřice; Albeř Tesco Jindřichův Hradec s.r.o.; Česká lékařská komora; 
Nemocnice Bulovka; Úřad práce, Jindřichův Hradec.

 Spolupráce s firmou Mediaresearch, a.s. v oblasti dataminingu.
 Optimalizace linek a jízdních řádů MHD v Pardubicích, Žilině, Martině, Považské Bystrici, Trenčíně a Piešťanech. 

Optimalizace regionální autobusové dopravy v okresech Most, Tachov, Prachatice, Strakonice, Nymburk, Uherské 
Hradiště a východní části kraje Trenčín, přičemž všude došlo k úsporám 5–10% provozních nákladů a nikde se 
nesnížila kvalita služeb. Řešení části pěší zóny v Jindřichově Hradci, řešení některých křižovatek v Jindřichově 
Hradci, Táboře a v Žilině. Analýza svozných tras komunálního odpadu pro firmu AVE, pobočka Jindřichův Hradec.

 Kurzy pro Českou lékařskou komoru (vedení nemocnice Bulovka, Praha; nemocnice Havlíčkův Brod…).
 Vstupní vzdělávání úředníků státní a veřejné správy (alespoň 8 pracovníků má certifikát pro školitele).
 Projekt MATEO – Klastrové okolí podnikatelství 

(Universidad de Barcelona, RERA), 2006–2007.
 Realizace řady lokálních anket pro město Jindřichův 

Hradec a další subjekty ve městě. 
 Zpracování Zdravotního plánu Kraje Vysočina. Obce 

Majdalena, Nová Včelnice, Žirovnice: zpracování 
projektů do fondů EU, tvorba strategických plánů 
obcí. Vzdělávání úředníků územně-samosprávních 
celků (vstupní vzdělávání, oblast finančního řízení 
a strategického řízení).

 Zpracování analýz a strategických dokumentů pro 
Místní akční skupinu Česká Kanada a Místní akční 
skupinu Lužnicko, zpracování analýz pro Mikroregion 
Jindřichohradecko.

 Poradenství subjektům provozujícím jezdeckou turistiku 
v jižních Čechách a v kraji Vysočina.

Kontaktní osoba
prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc. 
proděkan pro vědu a výzkum
Vysoká škola ekonomická v Praze, 
Fakulta managementu 
v Jindřichově Hradci
E-mail: pavel.pudil@vse.cz
Tel.: (+420) 384 417 220
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