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Marcela Munzarová ovládla obor nanoprůmyslu a proslavila se
za oceánem
 prosince 

Marcele Munzarové se podařilo proniknout do mužského oboru který ovládla s grácií hodnou opravdové dámy Vyvinula
nový materiál a její jméno je známé i v Americe Pro ní to znamená důkaz že dělá svou práci dobře Takový úspěch se
neobejde bez ústupků V roce  vyhrála v kategorii nad  let soutěže Žena roku

Soutěž Žena roku  | foto Anna Kovačič

Proč jste si vybrala nanoprůmysl? V čem byl pro vás lákavý?
Absolvovala jsem Vysokou školu strojní a textilní v Liberci takže jsem vystudovaný textilní technolog S přelomem tisíciletí se textilní
průmysl postupně z České republiky stěhoval směrem na východ a pracovních příležitostí tu zbylo pomálu Nanotechnologie naopak
mají v budoucnu perspektivu a mně se tak naskytla příležitost zúročit své odborné znalosti i zkušenosti z obchodu a marketingu
Proč je podle vás v nanoprůmyslu tak málo žen?
Myslím že pokud to budeme hodnotit matematicky zastoupení žen ve vedení nanotechnologických firem bude v procentuálním poměru
podobné jako v jiných průmyslových oborech Tedy nízké protože je časově náročné
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Marcela
Munzarová

Jak to ve vaší branži funguje?
V novém oboru se specifickou nabídkou produktů a služeb začínáte vždy od malé firmy kde v
omezeném množství pracovníků musíte zajistit fungování všech důležitých procesů pro její chod

Žena roku 
časopisu Žena a život v
kategorii nad  let
ředitelka společnosti
Nano Medical sro

Uživit se pouze výrobou nanovláken a nanoproduktů je opravdu velmi těžké V takové situaci je
výhodou když kombinujete znalosti a zkušenosti z několika oblastí
S tím jak firma roste si na každou oblast může dovolit specialistu který tu svoji oblast propracuje do
hloubky více profesionalizuje přinese nové zkušenosti Tím roste nejen technické know-how firmy ale

také know-how v oblasti prodeje a komunikace se zákazníkem Specifický produkt a služby vyžadují mnohdy specifické postupy
Obecně nanotechnologických firem u nás není mnoho Tím myslím firmy které skutečně vyrábějí nanovlákna nebo zpracovávají námi
vyrobený materiál do hotových výrobků
Vyvinula jste unikátní materiál AntiMicrobe Web R Jak probíhal proces jeho vzniku?
Nenarodil se ze dne na den Díky tomu že se již mnoho let věnuji vývoji a výrobě filtračních médií jsem mohla modifikovat již známé
materiály a podle platné normy přizpůsobit složení tak aby splňovalo požadavek na technické parametry roušek filtrační účinnost
prodyšnost a zároveň biologické parametry – mikrobiologická čistota kožní nedráždivost
Jste známá i v Americe co to pro vás znamená?
Vnímám to jako důkaz že svoji práci dělám dobře Téměř deset let pracuji s globálními nadnárodními firmami

Aktuální číslo

na vývoji materiálů a produktů s nanovlákny Jsem členkou expertní skupiny nanotechnologických odborníků
kteří působí po celém světě Přináší mi to nejen příležitosti ke sdílení znalostí s vysoce profesionálními lidmi
což mě vždy obohatí o další zkušenosti ale také výjimečná osobní setkání Tak jako v jiných oborech i v tomto
platí že nikdo nemůže vědět vše a vždy máte příležitost se něco naučit Stačí se jen ptát
Jak se dá vaše časově náročná práce skloubit s rodinou?
Poslední rok byl skutečně velmi náročný na druhé straně mi hodně přinesl Jedním z důvodů proč je v
managementech firem stále málo žen je skutečnost že není snadné vše skloubit a prakticky vždy musíte něco
oželet V mém případě jde o volné večery kdy téměř každý den ještě několik hodin pracuji Je výhodou když
vás rodina a partner podporují pak je to snazší Tak to mám i já

Předplatné můžete
objednávat zde

Když už nějaký volný čas máte co ráda děláte?
Snažím se dvakrát ročně odjet na dovolenou za teplem obvykle v listopadu a na konci zimy Máme poměrně velkou zahradu včetně
užitkové a s ovocnými stromy takže od jara do podzimu zahradničím U rytí záhonu se dobře přemýšlí Produkovat vlastní zeleninu mi
přináší uspokojení Během roku také stihnu přečíst pár detektivek

Inspirativní ženy
Seriál iDNEScz
Inspirativní ženy které se rozhodl představit projekt portálu iDNEScz jsou silné pevné v názorech a jdou si za svým Jsou vidět a slyšet ve veřejném
prostoru nebo se dokázaly prosadit bez větší mediální pozornosti Mají ale dostatek možností všechny? Ptáme se na témata která o úspěchu mohou
rozhodovat - píle platové podmínky rodina ale i diskriminace sexuální obtěžování stejně tak jako férovost a rovnost Otevřené rozhovory jsou
základem našeho projektu Statistika je neúprosná pořád je jen zlomek rodin ve kterých jde na rodičovskou dovolenou muž Tedy je rodina v dnešní
době překážkou a jak skloubit děti a kariéru kterou muž většinou přerušit nemusí? Každý si musí najít odpověď sám ale pevně věříme že vás
Inspirativní ženy bez ohledu na pohlaví zaujmou

Autor Tereza Dusová Žena a život
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Obrázek není
k dispozici

Obrázek není
k dispozici

Jsem ambiciózní a rodina mě
podporuje, říká personalistka
Petra Lelovská

Vzpomínky jsou cestou k
příjemným pocitům, říká
autorka knih pro prarodiče

Místo mazlení se s panenkami je raději
organizovala a vychovávala V Irsku
pracovala jako pokojská

Kdyby před sedmnácti lety doktorce
farmacie Monice Kopřivové někdo řekl
že bude o dekádu později

Obrázek není
k dispozici

Obrázek není
k dispozici

Manželka i samaritánka.
Spisovatelka Svobodová
zachytila ženu přelomu století

Je hrozné stát proti člověku,
který vás porodil, říká
pěstounka a Žena roku

SERIÁL Přestože na ni česká literatura

Dva své sourozence nenechala v
dětském domově a vzala si je k sobě do
pěstounské péče Kromě toho

po století takřka zapomněla
spisovatelka Růžena Svobodová se

Seriál Inspirativní ženy

Mohlo by vás zajímat
Nepečené cukroví
Anděl páně

Bílá vosí hnízda

O vánoční hvězdě

Linecké cukroví

Vánočka

Bramborový salát

Rybí polévka

Vánoční pohádky

Sedmero krkavců

PRVNÍ DOJMY: Docela kouzelná pohádka O vánoční hvězdě. Až na ta kouzla
Obrázek není
k dispozici

Marná sláva na sněhu se každá štědrovečerní pohádka vyjímá líp jak letos předvedla novinka O vánoční
hvězdě Také s

Vodnáře čeká štěstí, Štíři budou jako na houpačce. Velký horoskop na rok 2021
Obrázek není
k dispozici

Co vás čeká v následujícím roce v oblasti zdraví rodiny přátelství nebo kariéry? Podívejte se jak právě vám
budou

PRVNÍ DOJMY: Pohádka O léčivé vodě si zahrála na slovenské Lurdy
Obrázek není
k dispozici

Novou koprodukční pohádku O léčivé vodě vidělo Slovensko na Štědrý den Česko ji předabovalo pro
sváteční večer 
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Svatby roku 2020: Oženil se Kaiser, Hamáček i vítěz StarDance Vodička
I přesto že rok  svatbám a oslavám s rodinou a přáteli kvůli šíření koronaviru a souvisejícím opatřením
příliš

Odvážný covidový experiment. Vědci navrhují očkování jednou dávkou
Obrázek není
k dispozici

Mohla by stačit jedna dávka vakcíny místo dvou? Známý kritik amerického přístupu ke zvládnutí pandemie
navrhuje
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