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■■ 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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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.
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