
Zápis z jednání pracovní skupiny P1 Vzdělávání, podnikání a zaměstnanost 

ze dne 5. 2. 2020 

Přítomni: 24 členů pracovní skupiny, zástupci SML – Ing. Lubor Franců, Mgr. Martin Chochola, 

Ing. arch Ing. Jiří Janďourek, Monika Klemšová, Mgr. Monika Kumstová, Ing. Michaela Maturová, 

Ing. Stanislava Mimrová, Marie Eliášová, Vladimír Vavřena, Mgr. Barbara Steinzová, Mgr. Martina 

Špringlová, Ludvík Zíka.  

Program jednání: 

1. Úvodní slovo – Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., Martin Půta, Ing. Michaela Maturová 

2. Prezentace Barbary Vítkové – Strategie rozvoje SML 2021+, průběh jednání 

3. Skupinová tvorba SWOT analýz 

4. Prezentace SWOT analýz zástupci skupin a následná diskuze 

5. Představení SWOT analýzy vytvořené analytickým týmem 

3. Skupinová tvorba SWOT analýz 

Martin Chochola představil průběh tvorby SWOT analýzy. Na základě diskuze se členy pracovních 

skupin byly vytvořeny 3 skupiny pro oblasti: věda, výzkum a inovace, podnikání a zaměstnanost 

vzdělávání, přičemž bylo možné mezi skupinami přecházet. 

4. Prezentace SWOT analýz zástupci skupin a následná diskuze 

Vzdělávání 

 Na základě diskuze byla k silným stránkám přidána dostatečná kapacita škol. 

 Po prezentaci slabých stránek bylo upozorněno na opakující se náměty mezi silnými a slabými 

stránkami – každý vnímá jejich pozici odlišně. Finální umístění bude řešeno konkrétněji 

v průběhu dalších jednání. 

 K námětu mezi hrozbami „změna legislativy“ bylo doplněno na základě připomínky 

financování, RUD apod. 

Podnikání 

 Byly upřesněny a zapsány důvody (přírodní atraktivita, image kvalitního místa pro život), proč 

je uvedena jako silná stránka „lokalita“. 

 Do hrozeb byla na základě diskuze zapsána „rozvojová osa PÚR“.   

 Slabá stránka „malá podpora začínajících podnikatelů“ byla myšlena ve smyslu řízení a financí 

– došlo k doplnění. 

 Do hrozeb bylo přeřazeno ze slabých stránek „neschválení nového územního plánu“, které hrozí 

ze strany státu. K hrozbám byla zařazena po diskuzi i „celková politika státu z hlediska 

podnikání a stavebního práva“. Politika státu z hlediska podnikání má vliv na univerzitní 

vzdělání. Na základě stavebního práva je obec jen účastníkem řízení. 

 K příležitostem i hrozbám byl přidán „průmysl 4.0“. 

Věda, výzkum a inovace 

 Proběhla diskuze nad umístěním existence TUL do slabých nebo silných stránek, které bylo 

v této skupině odlišné od skupiny podnikání (slabé stránky). Důvodem pro umístění do slabých 

stránek byl klesající počet studentů, nedostatečná spolupráce TUL, města a podnikatelského 

sektoru, která by studenty lépe připravila na výkon budoucího zaměstnání apod. Pracovní 



skupina se shodla na tom, že má být problematika zařazena do obou částí SWOT analýzy. 

Samotná existence je silnou stránkou, směr vývoje naopak stránkou slabou. 

 Do slabých stránek byla zařazena „kvalita veřejného prostoru“ mající vliv na kulturní rozvoj 

obyvatelstva.  

 Na základě diskuze byla do příležitostí dopsána „podpora výzkumných center“, „spolupráce 

města s krajem“ a „mezinárodní spolupráce“. 

5. Představení SWOT analýzy vytvořené analytickým týmem 

 Martin Chochola informoval o vytvořené dílčí SWOT analýze analytickým týmem Strategie 

rozvoje SML 2021+ (viz prezentace), která bude doplněna o podněty navržené na jednání. 

 Barbara Vítková upozornila na webu na sekci Budoucnost Liberce, která sdružuje záležitosti 

týkající se připravované strategie. 

Příští termín jednání: 4. 3. 2020 

Zpracovala: Mgr. Monika Kumstová  

 

Vaše osobní identifikační údaje, obrazové a audiovizuální záznamy pořízené během jednání budou zpracovány 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a dále dle zákona č. 110/2019 

Sb., o zpracování osobních údajů. Obrazové a audiovizuální záznamy budou použity pro reportážní účely a budou 

zveřejněné na webových stránkách města. Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, instituce) budou zveřejněné ve 

Strategii rozvoje statutárního města Liberec 2021+ a na webových stránkách města. 


