
Aktuální výzvy pro sklářský průmysl – energie, konkurence, inovace (45 min., 4 respondenti) 

 

• Ing. Petr Mazzolini,  

prezident Asociace, ředitel zpracovatelských firem, Střední Evropa AGC Flat Glass Czech a.s. 

• Ing. Jiří Kočárek 

zakladatel a člen představenstva ECOGLASS a.s. 

• Ing. Milan Kucharčík, 

viceprezident Asociace pro obalové sklo, člen představenstva Vetropack Moravia Glass a.s. 

• Ing. Jaroslav Seifrt ml., 

viceprezident Asociace pro užitkové sklo, ředitel Crystal BOHEMIA a.s. 

 

 

Okruhy otázek 

 

1) Téma Energie 

➢ Jaká je podle váš nejúčinnější cesta ke snižování energetické náročnosti výroby skla? 

➢ Čím je podle vás možné motivovat zákazníky k recyklaci použitého skla?  

➢ Jaký typ energie ve sklářství má podle vás zásadní význam pro otop tavících agregátů? Jak se díváte 

na alternativní paliva – vodík, kyslík, bioplyn…? 

➢ Vidíte budoucnost v konstrukci vlastních firemních udržitelných elektráren? 

 

2) Téma Konkurence 

➢ Výrobci z jakých zemí jsou vaší největší konkurencí na trhu? 

➢ V čem proti nim máte výhodu, v čem je tomu naopak? 

➢ Bez kterých trhů se neobjedeme? 

➢ Které trhy považujete z dlouhodobého hlediska za perspektivní? 

➢ Čím by mohla česká / evropská vláda pomoci ke zvýšení konkurenceschopnosti českého / 

evropského sklářského průmyslu jako celku? 

 

3) Téma Inovace 

➢ Jaké typy inovací jsou podle vás pro současnou výrobu skla nezbytné? 

➢ Jaká je budoucnost „lidského zaměstnance“ ve světě Průmyslu 4.0? Budeme ještě potřebovat skláře 

nebo spíše technické pracovníky a inženýry?  

➢ Spoléháte se v případě inovací na vlastní síly nebo spolupracujete se školami aj.? 

➢ Jakou inovaci ve sklářství považujete v rámci svého oboru v posledních dvaceti letech za 

přelomovou?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sklářské školství, věda a výzkum (45 min., 4 respondenti) 

 

• doc. MgA. Pavel Kopřiva PhD 

ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Kamenický Šenov 

• doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D. 

vedoucí Katedry sklářský strojů a robotiky, Technická univerzita v Liberci  

• doc. Mgr.A. Pavel Mrkus, 

děkan Fakulty uměni a designu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

• prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.  

vedoucí Ústavu skla a keramiky, Fakulta chemické technologie, Vysoká škola chemicko-

technologická v Praze 

 

Okruhy otázek 

 

1) Téma Postavení a role  

➢ Jaká hlavní témata řeší současné sklářské školství? Na co se soustředí střední a vysoké školy? Jak a 

kde prezentují své výsledky a jak jsou přijímány a hodnoceny? Podle čeho by se podle vás vůbec 

měla úspěšnost sklářských škol a oborů hodnotit? 

➢ Jaké uplatnění v praxi nacházejí absolventi sklářských oborů? Končí v oboru nebo nikoliv? Je o 

studium zájem? Jaká je kvalita studentů? 

➢ Spolupracují školy s komerční sférou a sami mezi sebou napříč typy a obory? Jakou formou? A 

nakolik je podle vás taková spolupráce důležitá? 

➢ Je podle vás sklářské vzdělání vnímané jako prestižní? Jaký je podle vás jeho mediální obraz? 

 

2) Téma Perspektivy  

➢ Co mohou školy udělat pro to, aby Česko zůstalo sklářskou velmocí? 

➢ Jakou máte vizi pro vaši školu / pracoviště) za deset let? Čím by měla / mělo být? 

➢ Je podle vás v Česku sklářských škol a oborů málo nebo naopak moc? Předpokládáte do budoucna 

centralizaci nebo naopak decentralizaci?  

➢ Pomohla by podle vás sklářskému školství větší rotace na místech pedagogů, než je tomu dosud, 

nebo naopak uškodila? Jaké možnost vůbec škola má, pokud chce do výuky přinést nové impulsy, 

témata a „novou krev“? 

➢ V jakých oblastech vědy o skle očekáváte v blízké budoucnosti největší pokrok?  

➢ Jaké sklářské obory vidíte jako perspektivní a jaké naopak nikoliv?  

 

 


