
GIRLS DAY

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje připravila pro studentky SŠ 
setkání se ženami, které se prosadily v technických a přírodovědných oborech.

Přemýšlíš, jaký VŠ obor studovat?
Inspiruj se příběhy úspěšných žen regionu.

26. 4. 2022 
     

NWT a.s.
 UTB - Centrum polymerních systémů

      

www.khkzk.cz

 Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“. 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903.



ROZHODUJETE SE O SVÉM BUDOUCÍM POVOLÁNÍ 

V  dnešní  době je na trhu práce obrovská poptávka především po technic-
kých  profesích, proto je třeba zvážit, jaký obor budete dále studovat, která 
firma Vám nabídne nejen zaměstnání, ale především  možnost dalšího profes-
ního růstu, popř. další benefity důležité pro Vaši spokojenost. 
 

Při volbě oboru můžete pro rychlou orientaci využít webové stránky 
 

www.monitorzk.cz, kde v kartách 30 klíčových profesí  Zlínského kraje  na-
-

jdete informace o průměrné měsíční mzdě, požadovaném vzdělání, popř. 
volných pracovních místech. 

Přejeme Vám šťastnou ruku pří výběru profesní orientace a věříme, že si 
dnešní akci GIRLS DAY, kterou pro vás připravila Krajská hospodářská  
komora Zlínského kraje, dobře užijete. 
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ZUZANA BARTOŠOVÁ 

zuzana.bartosova@trelleborg.com

JSEM NA: 

Pracuji v gumárenském průmyslu víc než 8 let.  
V současné době pro společnost Trelleborg 
Wheel Systems Czech Republic a.s. na pozici  
Safety@Work manažer. Absolvovala jsem na 
UTB, Fakultě technologické ve Zlíně, na ústavu 
inženýrství polymerů. 

Již počas studia jsem se zaměřovala na gumáren-
ský průmysl a proto moje následná volba po ukon-
čení studia byla zcela jasná. Jako absolvent jsem 
nastoupila do firmy Mitas a.s. na pozici technolog.

Tradice pracovat v gumárenském průmyslu je 
v naší rodině již po několik generací. Od dětství 
jsem se setkávala s tou zvláštní vůni kaučukové 
směsi, proto je tento obor pro mě srdcová zále-
žitost, hobby a důležitá část mého života. Jsem 
hrdá na to, že můžu aktivně přispívat k posunu 
gumárenského průmyslu vpřed.

Můj manžel a syn jsou mojí motivací a energií pro 
každý den! 

TRELLEBORG je přední světový výrobce v oblasti 
průmyslových polymerních řešení.  Společnost 
zaměřená na polymery byla založena v roce 1905. 
Počet zaměstnanců kolem ~ 23,000 v 50 zemích 
po celém světě a 120 výrobních zařízení. Trelle-
borg Wheel Systems je přední světový dodava-
tel pneumatik a kompletních kol pro zemědělské  
a lesnické stroje, manipulační a stavební stroje  
a dvoukolové vozy.
www.trelleborg.com

ÚSPĚŠNÉ 
ŽENY MEZI 
NÁMI

prof. Ing. Jarmila Vilčáková, Ph.D.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Centrum polymerních materiálů

Po  absolvování  gymnázia  jsem  pokra-
čovala  ve  studiu  na  Fakultě  technologické 
VUT v Brně v oboru materiálové inženýrství. 
V  roce 2000  jsem začala pracovat  jako vě-
decko-výzkumný  pracovník  na  Univerzitě 
Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultě technologické, 
Centru polymerních materiálů.  

Profesně se  věnuji  vývoji  jak nové gene-
race hybridních polymerních kompozitů stí-
nících elektromagnetické záření, tak přípravě 
feromagnetických  nanočástic  využitelných 
při léčbě pomocí hypertermie.  V roce 2021 
jsem  byla  jmenována  profesorkou  v  obo-
ru  technologie  makromolekulárních  látek. 
Jsem  autorkou  a  spoluautorkou  76  prací 
registrovaných v mezinárodní databázi Web 

of Science. V letech 2001-2022 jsem se po-
dílela  na  řešení  40  projektů  financovaných 
Grantovou  agenturou  ČR,  Technologickou 
agenturou  ČR,  Ministerstvem  průmyslu 
a  obchodu  nebo  Ministerstvem  školství, 
mládeže a  tělovýchovy. Mezinárodní  spolu-
práci  formou projektové činnosti organizuji 
v rámci institucí v USA, Francii, Srbsku, Číně 
a na Slovensku. Klíčovým partnerským pra-
covištěm  na  české  straně  je  Ústav  makro-
molekulární chemie AV ČR v Praze. 

Jsem členkou vědecké rady Fakulty tech-
nologické UTB a oborové rady UNI. Od roku 
2005 zastávám funkci zástupce ředitele Cen-
tra polymerních materiálů. Ve svém volném 
čase se věnuji rodině a rekreačně sportuji.  



doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ústav informatiky a umělé inteligence

Jsem docentkou v oboru informatika a vý-
početní technika. Pracuji na Ústavu informa-
tiky  a  umělé  inteligence  Fakulty  aplikované 
informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 
Byla jsem také prorektorkou UTB pro inter-
nacionalizaci. V rámci výzkumných aktivit se 
věnuji  oboru  umělá  inteligence,  především 
oblastem  evolučních  výpočetních  technik 
sloužících  k  efektivní  optimalizaci  složitých 
úloh a strojovému učení. Oba směry se rych-
le rozvíjejí. Jsou nesmírně zajímavé v mnoh-
dy jednoduchých a efektivních krocích, které 
vedou k vynikajícím výstupům. Dnes se umě-
lá inteligence objevuje v aplikacích ve všech 
oborech  lidské  činnosti  a  je  podporována 
vládami s ohledem na národní priority udr-

žitelnosti  a  soběstačnosti  rozvoje.  V  rámci 
počítačového  vidění  s  využitím  umělé  inte-
ligence  a  strojového  učení  aktuálně  pracu-
jeme  například  na  projektech  BERABOT  či 
Airmobis  R5D,  ve  kterých  jsou  zmiňované 
technologie  využívány  pro  predikci  množ-
ství rajčat při sklizni, či detekci nejrůznějších 
škůdců na rostlinných porostech. Jsem au-
torkou nebo spoluautorkou řady prestižních 
odborných časopiseckých publikací, kapitol 
v odborných knihách či článků ve sbornících 
vědeckých konferencí. Byla jsem na dvou 3 
a 4 měsíčních studijních pobytech v zahra-
ničí. Jako akademický pracovník jezdím pra-
videlně  na  zahraniční  univerzity  přednášet 
v rámci programu Erasmus+.

Pavlína Záhorovská

NWT a.s.
Key Account Manager

Při studiu střední školy jsem se brigádně 
věnovala přípravám Zlín Film festivalu ve Zlí-
ně. Díky tomu jsem poznala firmu NWT a.s., 
kde nyní již šestým rokem pracuji. Na NWT 
mě baví ty velké pracovní výzvy. Od operá-
torky v oboru telekomunikací jsem se časem 
dostala na pozici manažera pro klíčové zákaz-

níky v oblasti informačních a komunikačních 
technologií. Obchod mě bavil  již na střední 
škole, kde jsem tento obor studovala. Že ale 
budu jednou prodávat informační technolo-
gie, by mě nikdy nenapadlo. Nyní mě to baví 
natolik, že tento obor studuji i dálkově a letos 
mě čeká dokončení bakalářského studia.



Mija Darmo

NWT a.s.
Produktová manažerka pro Cloud

Renata Metelová

NWT a.s.
Projektantka pozemních staveb

Pracuji  jako  produktová  manažerka  pro 
cloud. Jak jsem se k práci dostala? Vystudo-
vala  jsem  informatiku v  ekonomice,  takový 
dvojobor. Po ukončení školy přišlo rozhodo-
vání,  zda pokračovat  ve  studiu  v oboru  in-
formatiky či ekonomiky. Nepatřila jsem mezi 
ty studenty, kteří přesně mají směr, kterým 
se chtějí  vydat. Ani  jedna  z  variant mi úpl-
ně nesedla, a tak jsem se nakonec věnova-
la manuální práci, postupně  jsem získávala 

přehled o tom, co by mne zajímalo a bavilo. 
Posléze jsem pracovala jako specialista pro 
oddlužení, následovala první pracovní pozice 
v oboru  IT – SAP Key User ve společnosti 
Olympus  Czech  Group  s.r.o.Ta  mne  bavila, 
ale uvědomila jsem si, že se při této práci ne-
rozvíjím dál a tak přišlo NWT. Kdybych měla 
shrnout,  co  mne  napříč  všemi  pracovními 
zkušenostmi doprovázelo, tak je to přijímání 
výzev a ochota se učit nové věci. 

Během  studií  na  střední  odborné  škole, 
oboru  pozemní  stavitelství,  jsem  se  také 
věnovala  ve  2.  a  4.  ročníku  středoškolské 
odborné  činnosti,  kde  jsem  se  v  okresním 
kole umístila na 2. místě, v celostátním pak 
na 11.místě.

Po maturitě  jsem nastoupila  jako projek-
tant  pozemních  staveb  do  ateliéru  a  věno-
vala se převážně drobnějším věcem, jako je 
projektování  rodinných  domů,  půdních  ve-
staveb a nadstaveb. Postupně se má praxe 
v ateliéru rozrostla o administrativní budovy 

a  průmyslové  haly.  Během  rodičovské  do-
volené jsem chtěla zůstat duchem v oboru, 
a tak jsem spolupracovala se zaměstnavate-
lem na drobnějších zakázkách. Mimoto jsem  
se věnovala rodinným domkům a snažila se 
„nevypadnout“ z oboru i jinou drobnou pro-
jektovou činností – jako byla např. stavební 
připravenost pro whirpooly. Také  jsem v  té 
době dělala mentorku studentce vysoké ško-
ly při  jejích prvních zkušenostech s projek-
továním. 

Po  návratu  z  rodičovské  dovolené  jsem 



přesídlila do větší  zlínské  rodinné  firmy, kte-
rá  se  zaměřovala  na  průmyslové  objekty,  již 
ve  3D  kreslení.  Má  praxe  se  více  rozrostla 
o  tzv.  inženýrskou  činnost  (povolování  sta-
veb,  jednání  s  dotčenými  orgány  a  úřady).
Následovalo  soukromé  podnikání,  kde  jsem 
figurovala  jako  tichý  společník  malé  firmy, 
a kromě projektování se věnovala také (velmi 
okrajově) jako pomocná účetní (tvorba faktur 
a podkladů pro mzdy), a zabývala se tvorbou 
nejrůznějších smluv, plných mocí, a jiné admi-
nistrativní a personální činnosti. 

Po této praxi jsem nastoupila do svého do-
savadního  zaměstnání,  kde  nadále  projektuji 
v  oboru  a  využívám  dosažených  zkušeností. 
Zde jsem 2 roky pracovala na pozici projektant 
a vedoucí projekce, nyní navíc jako tzv. hlav-
ní  inženýr projektu. Mým hlavním úkolem  je 
vypracování  projektové  dokumentace  od  ar-
chitektonické studie, přes povolení stavby až 
po její realizační část.

Svůj profesní život jsem zahájila jako vystu-
dovaný projektant v  r. 2005, a v oboru  jsem 
prakticky bez přestání, dodnes. 



NWT a.s.
třída Tomáše Bati 269, Zlín
info@nwt.cz • www.nwt.cz

Holding NWT patří již více než 25 let k významným technologickým a inovačním firmám v Česku. 
Specializuje se na nejnovější světové technologie v nejrůznějších odvětvích a investuje do inovativ-
ních projektů a startupů zaměřených na trvale udržitelný rozvoj. Zabývá se realitním developmen-
tem, energetickými úsporami, IT řešeními pro největší firmy na trhu a výstavbou hi-tech skleníků 
a pasivních domů. NWT se pravidelně umisťuje v žebříčku 100 nejlepších českých firem.

Divize NWT 
• Agro
• Efektivní ICT
• Elektro
• Energo

• Energie
• E-business
• Pasivní domy
• Marketing
• Holding



Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Centrum polymerních systémů
třída Tomáše Bati 5678, Zlín
cps@utb.cz • www.cps.utb.cz

Centrum  polymerních  systémů  je mostem spojujícím akademické  a  komerční  prostředí.  Jeho 
pracoviště aktivně působí ve výzkumu a vývoji v oblasti zpracování plastů a pryží, materiálového 
inženýrství a dalších chemicko-technologických oborech. Centrum polymerních systémů reali-
zuje dva celoškolské doktorské studijní programy – biomateriály a kompozity a nanotechnologie 
a pokročilé materiály.  Centrum vzniklo za pomoci zdrojů Evropské unie a spadá pod Univerzitu 
Tomáše Bati ve Zlíně.

Výzkumné směry:

  • Zpracovatelství polymerů
  • Gumárenské technologie
  • Biomateriály
  • Environmentální technologie
  • Nanomateriály a pokročilé technologie
  • Energetické a kompozitní materiály

Naše vize:
Být excelentním výzkumným centrem s celosvětovou působností v oblasti inovativních produktů 
na bázi polymerů, zaměřeným na dlouhodobou spolupráci se svými strategickými partnery. Vý-
zkumným centrem, které zaměstnává motivované a spokojené výzkumné pracovníky, podporuje 
konkurenceschopnost  regionu a ČR a  respektuje  své hodnoty s ohledem na udržitelný  rozvoj 
společnosti.



Czechitas je česká nezisková organizace, je-
jímž cílem je vzdělávat, inspirovat a uplatňo-
vat nové talenty v informačních technologiích 
a budovat komunitu se zájmem o IT. Pomocí 
pořádání nejrůznějších workshopů a kurzů se 
organizace snaží zvýšit genderovou diverzitu 
v  IT  prostředí,  bořit  stereotypy  a  překážky, 
které ženám a dívkám často brání proniknout 
do světa informačních technologií. 

Zájemkyně  a  zájemci  se na  cenově dostup-
ných kurzech učí například základům tvorby 
webových  stránek,  programování,  testování 
nebo datové analýzy. Děti a mládež pak ob-

jevují  svět  informačních  technologií  za  po-
moci moderních vzdělávacích metod. Zájem 
o technologie a chuť neustále se učit budou 
v  budoucnosti  klíčové  dovednosti  na  trhu 
práce.  Czechitas  jsou  tady  pro  ty,  co  chtějí 
získat práci v IT, ale i pro IT nepolíbené, kteří 
si jen chtějí rozšířit obzory a mít přehled, co 
se pod IT zkratkou ukrývá. 

V současné době působí v 8 regionech České 
republiky a vzdělávat se můžete i na online kur-
zech. Nabídku kurzů najdete na czechitas.cz. 

Kontakt: lucia.sirinova@czechitas.cz

Czechitas z.ú.
Václavské náměstí 837/11, Praha 1
info@czechitas.cz • www.czechitas.cz
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CZECHITAS z.s.

Jungmannova 36/31, Praha 1, 110 00, info@czechitas.cz, www.czechitas.cz

JSME NA:

Czechitas je nezisková organizace poskytující 
dětem a ženám kurzy v rozličných oblastech IT. 
Učí je programovat, pracovat s daty, tvořit weby, 
vytvářet grafiku, testovat a mnoho dalšího. Přibli-
žuje tento svět novým talentům, které by předtím 
nenapadlo se těmito oblastmi zabývat nebo do-
konce živit.

Vytváří kolem sebe čím dál tím větší komunitu lidi, 
které tento obor zajímá a propojuje je s IT profíky. 
Na akcích vládne bezpečné, přátelské a otázkám 
otevřené prostředí. Czechitas si hraje, baví, boří 
bariéry a stereotypy. Věří, že IT je budoucnost.  
I Tvoje.

Proč více žen do IT? Rozmanitost v pracovních 
týmech je důležitá. Ženy přinášejí jiné pohledy. Zá-
roveň na ně daleko více působí zažité stereotypy, 
které odrazují od IT a neumožňují jim nahlédnout 
do všech zákoutí tohoto světa a najít v něm to, 
co hledají.

Nyní přinášejí Czechitas kurzy i ve Zlíně. Místní 
Czechitou je Iva Kožíková, která se v IT pohybuje 
více jak 10 let, konkrétně v oblasti analýzy. Do vše-
ho musela pronikat svépomocí a prokopávat růz-
né bariéry. Proto zahořelo její srdce pro Czechitas. 
Neváhejte ji kontaktovat s jakoukoliv otázkou: 
iva.kozikova@czechitas.cz.



Sdružujeme  a  reprezentujeme  podnikatele 
ve  Zlínském  kraji,  především  z  okresů  Zlín, 
Uherské  Hradiště  a  Vsetín.  Jsme  regionální 
složkou Hospodářské komory ČR.

•  Hájíme zájmy podnikatelů v regionu, vytvá-
říme platformu pro jejich setkávání a spo-
lupráci.

•  Jsme  profesionální  úřad,  poskytujeme 
služby  jako  je CzechPoint, mýtné,  certifi-
káty pro vývoz a další odborné služby pro 
podnikatele.

•    Podporujeme  zaměstnanost  ve  Zlínském 
kraji.

•  Jsme  užitečnou  spojnicí 
mezi  firmami  a  školami, 
podporujeme  technické 
vzdělávání.

Akce pro žáky a studenty

Pro  žáky  základních  a  stu-
denty středních škol připra-
vujeme pravidelné akce, kde 
se  mohou  seznámit  s  reál-
ným pracovním prostředím, 
pracovními  příležitostmi 
a  atmosférou  ve  firmách. 
Chceme, aby mladí lidé zís-
kali představu o pracovních 
příležitostech  ve  firmách 
našeho  regionu  a  mohli  si 
tak  vybrat  vzdělávací  drá-
hu  a  následně  povolání, 

ve  kterém  budou  mít  dobrou  šanci  uplatnit 
se na trhu práce. 

„Rozhodnutí, kam směřovat svůj profesní ži-
vot, není vůbec jednoduché. Mladé lidi ovliv-
ňuje celá řada faktorů a informací. Řekli jsme 
si, že lépe je jednou vidět než dvakrát slyšet, 
a proto připravujeme akce, na kterých dívkám 
i chlapcům ukazujeme firmy regionu a příkla-
dy zajímavých pracovních příležitostí jako in-
spiraci při jejich rozhodování o budoucím po-
volání,“ říká Iveta Táborská, ředitelka Krajské 
hospodářské komory Zlínského kraje.

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Vavrečkova 5262, Zlín
info@khkzk.cz • www.khkzk.cz



PROGRAM

  8:00 – 9:00  Příjezd, prezence účastnic

Dopolední blok

  9:00 – 9:05  Úvodní slovo 

  9:05 – 9:20  Představení firmy NWT

  9:20 – 9:40  Představení UTB, Centrum polymerních systémů

  9:40 – 10:00  Příležitost žen v IT (Czechitas)

10:00 – 10:10  Přestávka

10:10 – 11:00  Úspěšné ženy mezi námi (Jarmila Vilčáková – Centrum polymerních  
  materiálů, UTB; Zuzana Komínková Oplatková – Ústav informatiky  
  a umělé inteligence, UTB; Pavlína Záhorovská – Key Account Manager,  
  NWT; Mija Darmo – produktová manažerka pro Cloud, NWT; Renata 
  Metelová – projektantka pozemních staveb, NWT)

11:00 – 11:10   Diskuze

11:10 – 11:45  Přestávka - občerstvení 

Exkurze

11:45 – 12:45  Exkurze na pracovištích NWT

12:45 – 13:15  Přesun 

13:15 – 14:15  Exkurze v Centru polymerních systémů UTB         

14:15 – 15:00   Ukončení akce, doprava účastnic - návrat zpět



INSPIRACE STŘEDOŠKOLÁKŮM

VELETRHY PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ

TECHNICKÉ JARMARKY

GIRLS DAY

KONFERENCE PRO KARIÉROVÉ A VÝCHOVNÉ PORADCE


