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Kurzy pořádané centrem strategického řízení mají první absolventy 
 

Dnes v Karolínu převezme certifikáty o úspěšném absolvování kurzů strategického řízení prvních stotři 
studentů. Mezi nimi jsou zástupci jak neziskových organizací a firem, tak i zástupci veřejné správy.  
Každý z přihlášených účastníků kurzu si mohl náplň studia upravit podle individuálních preferencí a 
potřeb. Základním kamenem vzdělávacích modulů však vždy byly hodiny věnované strategickému řízení, 
na které navazovaly přednášky zaměřené například na problematiku bezpečnosti, spolupráci s aktéry 
nebo udržitelný rozvoj. Na realizaci kurzů se podíleli studenti doktorského studia Fakulty sociální věd UK 
pod vedením externích a interních odborníků z Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty 
sociálních věd Karlovy Univerzity v Praze. Kurzy, které v tomto roce běžely poprvé, byly nabízeny 
zdarma,a  to díky podpoře programu z prostředků Evropské unie JPD3, státního rozpočtu ČR a rozpočtu 
magistrátu hl.m. Prahy.  
 
"Již v srpnu jsme měli plno a museli jsme některé účastníky odmítat. Přes naši snahu vyjít zájemcům vstříc 
nebylo možné všem zájemcům o kurzy vyhovět." uvedla koordinátorka projektu Mirka Kortusová. Účastníci si 
mohli vybrat z nabídky jednodenních, třídenních či pětidenních modulů zaměřených na Strategické řízení, 
Metody a metodologie strategického řízení, Metody zpracování strategií, Spolupráce s aktéry, 
Konkurenceschopnost ekonomiky, Sociální soudržnost, Bezpečnostní problematiku a Udržitelný rozvoj. 
Dnešního předávání certifikátů se ujal vedoucí projektu, pan prof. Martin Potůček: „Vaše aktivní účast na 
našich kursech, ale i četné dotazy dalších pracovníků ministerstev, krajských úřadů, neziskových organizací i 
firem nás utvrzují v přesvědčení, že jsme těmito kursy vyšli vstříc výrazné a dosud nepokryté poptávce. Jsme 
proto pevně rozhodnuti nabízet je i v následujících letech všem, kteří chtějí zvládnout dovednosti přípravy 
strategických dokumentů a jejich účinného uplatnění v řídící praxi. “ V dalších letech se už ovšem počítá i 
s jejich zpoplatněním v rozmezí 6.000,- 20.000,- Kč. 
 
Nositelem projektu bylo Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK společně s partnery projektu, 
jimiž byli Agora-CE., Europeum - Institut pro evropskou politiku, Svaz průmyslu a dopravy a Národní síť 
zdravých měst. 
 
Kontakt a další informace: 
Ing. Mirka Kortusová 
CESES FSV UK 
T: +420 224 491 500 
M: +420 603 785 648 
F: +420 224 227 950 
E: kortusova@fsv.cuni.cz 
www.ceses.cuni.cz 
 
Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES) bylo založeno v říjnu 2000 jako výzkumné pracoviště Fakulty 
sociálních věd UK. Výstupy CESES tvoří dílčí i souhrnné analýzy, vize a scénáře sociálního, ekonomického a politického 
vývoje České republiky v širším globálním, mezinárodním, bezpečnostním a ekologickém kontextu. Mezi analýzy 
zpracované CESES patří například Vize rozvoje České republiky do roku 2015 a  Průvodce krajinou priorit pro Českou 
republiku.  
 

 
 
 


