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SWOT  ANALÝZA 
 

SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) 

stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené s Olomouckou aglomerací ve vztahu 

k návrhu integrované rozvojové strategie. 

SWOT analýza je sestavena zejména na základě informací, jež jsou publikovány v socio-ekonomické analýze a 

dalších vstupech a výstupech projektu (dotazníkové šetření, analýza megatrendů, zaměření ESI fondů apod.).  

Užité číslování v rámci SWOT analýzy nemá žádný vztah k prioritě či závažnosti jednotlivých bodů a plní pouze 

orientační funkci. 

SILNÉ STRÁNKY (S) SLABÉ STRÁNKY (W) 

S1: Olomouc jako historicky významná moravská 
metropole s bohatým kulturním dědictvím. 
S2: Podíl ekonomicky aktivních obyvatel je 
nadprůměrný. 
S3: Silná zaměstnanost v terciérním sektoru. 
S4: Zvýšení počtu pracovišť vědy a výzkumu. 
S5: Zvýšení výdajů na vědu a výzkum v rámci 
aglomerace. 
S6: Zvýšení počtu pracovníků vědy a výzkumu. 
S7: Dobrá úroveň zdravotnických a sociálních služeb. 
S8: Celkově dobrá kvalita životního prostředí. 
S9: Dobrá poloha aglomerace vzhledem k hlavním 
dopravním koridorům. 
S10: Existence významné univerzity (UPOL), 
významné projekty vědy a výzkumu. 
S11: Rozvinutá infrastruktura pro cyklisty. 
S12: Existence nových rozvojových projektů pro 
podporu podnikání (např. Terminál kombinované 
dopravy či rozvoj území po OP Prostějov). 
S13: Fungující infrastruktura pro sběr, svoz a třídění 
komunálních odpadů. 
S14: Existence kvalitní zemědělské půdy v rámci 
regionu. 
S15: Potenciál pro rozvoj malého a středního 
podnikání. 
 

W1: Městská část aglomerace ztrácí svou populaci. 
W2: Olomoucká aglomerace stárne, zvyšuje se 
ekonomické zatížení produktivní části populace. 
W3: Produktivita práce v aglomeraci je nízká. 
W4: Exportní výkonnost aglomerace je nízká. 
W5: Příliv zahraničních investic v rámci aglomerace je 
nízký. 
W6: Čistý disponibilní důchod je v rámci aglomerace 
podprůměrný. 
W7: Nadprůměrná zaměstnanost ve veřejném 
sektoru.  
W8: Nedostatečná tvorba nových pracovních míst. 
W9: Nárůst počtu dlouhodobě nezaměstnaných. 
W10: Nárůst nezaměstnanosti mezi absolventy. 
W11: Indikace nesouladu mezi existujícími studijními 
obory, zájmu ze strany mládeže a poptávkou podniků. 
W12: Nabídka průmyslových nemovitostí neodpovídá 
poptávce investorů. 
W13: Nárůst intenzity dopravy, přetížení některých 
úseků silnic (zejména město Přerov). 
W14: Pokles využívání MHD ve městě Olomouc. 
W15: Nedokončená klíčová dopravní infrastruktura 
(obchvat Přerova, východní tangenta ve městě 
Olomouc, severní obchvat ve městě Prostějov). 
W16: Nevyužívané pozemky (brownfields) v rámci 
měst. 
W17: Znečištěné ovzduší v centrech měst. 
W18: Odchod armády z města 
W19: Nedostatečné napojení severní části 
aglomerace (Mohelnice, Uničov) na hlavní dopravní 
tahy. 
W21: Nedokončená protipovodňová opatření v rámci 
aglomerace. 
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PŘÍLEŽITOSTI (O) HROZBY (T) 

O1: Existence nástroje ITI pro rozvoj Olomoucké 
aglomerace. 
O2: Existence ESI fondů pro období 2014 – 2020. 
O3: Globální oživení v rámci Eurozóny, očekávaný růst 
investiční aktivity. 
O4: Dokončení klíčových dopravních staveb (zejména 
dálnice D1). 
O5: Technologický pokrok. 
O6: Zvyšování efektivity díky inovacím, akcelerace 
tohoto trendu. 
O7: Zapojení soukromého kapitálu do rozvojových 
projektů. 
O8: Restituce církevního majetku, vznik nového, 
ekonomicky silného správce se sídlem v regionu. 

T1: Pokračující trend stárnutí populace. 
T2: Dlouhodobý posun hlavní ekonomické síly mimo 
rozvinuté země 
T3: Změny v klimatických podmínkách a využívání 
zdrojů. 
T4: Trend globalizace vytvářející „jednotný trh měst“, 
náročná konkurence při lákání klíčových zdrojů: 
lidského kapitálu, rozpočtových zdrojů a investic. 
T5: Očekávané nižší veřejné rozpočty (Maastrichtská 
kritéria, konvergenční kritéria). 
T6: Malá ochota komerčních bank financovat rozvoj 
podnikatelských nemovitostí v regionech mimo 
pražskou aglomeraci. 
T7: Nepružné správní procesy ve vztahu k investorům. 
T8: Snižující se objem prostředků pro obnovu 
kulturního dědictví. 

 


