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Skupina AGC 

 3 hlavní segmenty  

 

 

 

 

 Obrat: 11 milliard €  

 50 000 zaměstnanců  

 200 společností ve více než 30 zemích  

 Sídlo společnosti a kótování na burze: Tokio  

 

 

Sklo Elektronika Chemie 



AGC Flat Glass Czech 

 Největší výrobce plochého skla a                                                           
jeho aplikací ve střední a východní Evropě 

 

 Jeden z nejvýznamnějších exportérů                                                       
v České republice 

 

 Významný zaměstnavatel v regionu severních Čech,                          
oceněný jako zaměstnavatel ČR                                                            
roku 2008,2010,2011 a 2016 

 

 Dlouhodobě jedna z nejstabilnějších,                                   
nejúspěšnějších a nejlépe hodnocených                                      
společností v České republice 

 

 



Univerzita J. E. Purkyně 

 Jediná veřejná VŠ se sídlem v Ústeckém kraji 

 

 Založena 1991, cca 10 tis. studentů a 1000 zaměstnanců 

 

 8 fakult pokrývající spektrum  společenských, technických, 

přírodních, zdravotnických, uměleckých a pedagogických 

disciplín 

 

 Fakulta sociálně ekonomická, zakládající fakulta univerzity, 

druhá největší v rámci UJEP 
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 AGC Flat Glass Czech a.s. a její dceřiné společnosti zaměstnávají v Ústeckém kraji více než 3000 
zaměstnanců 

 od vstupu zahraničního vlastníka bylo v ČR proinvestováno více než 25 miliard korun – postupně byly 
vybudovány výroby s vysokou přidanou hodnotou jako je coating, protipožární skla, skla chemicky 
matovaná,…. 

 nové investice přinesly potřebu vysokého náboru kvalifikované pracovní síly a to zejména v technických 
oborech 

 od roku 2010 budování centra Evropských sdílených služeb v Teplicích – zpracování účetních dokladů, 
bankovních výpisů, pohledávek a závazků za všechny společnosti skupiny AGC v Evropě. V důsledku toho 
vysoká potřeba kvalifikované pracovní síly s ekonomickým vzděláním a aktivní znalostí jazyků 

 na konci 20 století však působila v Ústeckém kraji jediná veřejná vysoká škola Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem. Na území kraje neexistovala žádná jiná státní vysoká škola. 

 řada zájemců o vysokoškolské studium odcházela studovat na vysoké školy do jiných krajů – zejména do 
Prahy. Po skončení studia se jich však na území Ústeckého kraje vracelo žít a pracovat velmi nízké 
procento. 

 i přes přímou podporu studentů ( stipendijní smlouvy, financování studijních pobytů, stáže ve výrobách, … 
) bylo velmi obtížné zajistit kvalifikované zaměstnance pro potřebu našich závodů. 
 

 

Východiska 



 Situace na trhu práce vedla řadu významných zaměstnavatelů k aktivnímu 

zapojení se do života a řízení univerzity prostřednictvím správních a 

vědeckých rad 

 pro podporu zájmu o studium v rámci UJEP Ústí nad Labem realizovala 

společnost AGC celou řadu podpůrných kroků : 

 AGC student mobility grant 

 průmyslové praxe pro studenty 

 stipendijní program 

 provázání profilu absolventů AGC střední technické školy na navazující 

studijní obory 

 V rámci snahy o zvýšení atraktivity vysokoškolského studia na UJEP v Ústí 

nad Labem byl v roce 2016 byl ve spolupráci AGC Flat Glass Czech a.s. a 

Fakulty sociálně ekonomické s podporou Klubu zaměstnavatelů ČR dohodnut 

projekt implementace softwaru SAP do výuky a studijních plánů FSE. 

Východiska 



 V souladu se strategickými plány Univerzity Jana Evangelisty Purkyně proběhl od 

podzimu 2016 na UJEP ve spolupráci s AGC Flat Glass Czech a.s. pilotní projekt, 

jehož cílem bylo získání členství Sociálně ekonomické fakulty UJEP v programu 

SAP University Alliances.  

 Sociálně ekonomická fakulta UJEP se tak stala první českou vzdělávací institucí, 

která je plnohodnotným členem tohoto celosvětového programu společnosti SAP. 

 Tento program je určen pro vysoké školy, univerzity a odborné školy, které jsou 

ochotné integrovat software společnosti SAP do svých studijních plánů.  

 Vybraná univerzitní kompetenční centra jsou zodpovědná za chod, údržbu a 

technickou podporu řešení SAP. Pracují jako poskytovatelé aplikačních služeb pro 

ostatní členy programu. SAP podporuje i pedagogické pracovníky tím, že poskytuje 

rozličná školení a širokou paletu učebních materiálů pro výuku a semináře. Vedle 

toho je důraz kladen také na vzájemnou podporu mezi vzdělávacími institucemi, 

průmyslovými partnery a dalšími subjekty, které se zajímají o aplikaci softwaru 

SAP ve výuce, výzkumu a společných inovacích.  

 
 

Realizace projektu 



 Zajištěním odborné kooperace s průmyslovými podniky, jako je AGC, či s profesními 

sdruženími, jako je Klub zaměstnavatelů ČR,  chce Univerzita lépe připravovat své 

posluchače na přechod do budoucího zaměstnání, a chce tak i rozvíjet výzkumný potenciál 

školy.  

 AGC vedle nezbytné finanční podpory na úhradu členského poplatku poskytuje odborné 

kapacity z řad svých zaměstnanců s odbornými a zároveň praktickými znalostmi oboru, 

kteří spolupracují se studenty formou praxí a konzultací. Pod dohledem takovýchto 

konzultantů mají studenti možnost pracovat a získávat znalosti  přímo v prostorách 

společnosti a využívat její technická zařízení, vybavení a zázemí k naplnění zadání tématu 

diplomové a bakalářské práce.  

 AGC Flat Glass Czech spolupracuje se státními i privátními vysokými školami dlouhodobě. 

Nyní dospěl k bodu, kdy v praxi prokázal, že ve spolupráci průmyslových podniků a 

vysokých škol je cesta jak řešit dlouhodobý nedostatek vzdělaných odborníků. Cestou není 

čekat, zda se situace vyřeší sama, ale aktivně ke vzniku podobných projektů přispívat. 

 V konečném důsledku Sociálně ekonomická fakulta nabízí vzdělávání splňující požadavky 
průmyslu 21. století. 
 

Realizace projektu 



Proč kurzy SAP   

Mnoho velkých mezinárodních firem používá 
systém SAP  

Velká poptávka po specialistech na SAP po 
celém světě 

Není jednoduché rozumět konceptu SAP   

Nákladná a dlouhá implementace SAP   

Drahé a dlouhé školení zaměstnanců 

Pracný přenos znalostí 
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UJEP – Struktura kurzů SAP  

Pilotní 2 semestry s vyhodnocením v lednu 2019 

  Celkově kurzy doposud prošlo cca 100 studentů 

SAP úvod a struktury 

Fiktivní společnost Global Bike   

Navigace v systému 

Moduly: 

SD – prodej a distribuce 

MM – řízení materiálu 

FI – finanční účetnictví 
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UJEP – Struktura kurzů SAP  

Každý modul se skládá: 
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Prezentace 
Cvičení s 

přístupem 

pouze pro čtení 

Business case                    

2 dny s 

vytvářením 

transakcí 



Jazyk kurzů 

Angličtina pro úvod 

Anglické materiály a systém v angličtině pro 

zbytek kurzu s českým výkladem  

Důraz na používané výrazy a jejich porovnání v 

angličtině, češtině a němčině 
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Směřování do budoucna 

Zapojení dalších subjektů, používajících SAP do 
projektu 

Zřízení SAP rady Fakulty sociálně ekonomické z 
důvodu efektivního rozšiřování vyučovaných 
modulů SAP 

Ve spolupráci s dalšími fakultami UJEP zřízení 
nových studijních programů – např. katedra 
informatiky PřF UJEP a bakalářský studijní program 
Aplikovaná informatika 
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Vybraná hodnocení absolventů 

95,45 % 

59,09 % 

50 % 

90,91 % 

Měl by se v budoucnosti na UJEP 
pořádat další kurz na SAP? 

Další moduly SAP

Konfigurace SAP

Programování

SAP Hana

63,64% 

81,82% 

68,18% 

45,45% 

40,91% 

40,91% 

9,09% 9,09% 

Zájem o práci po ukončení studia v 
oblasti 

Průmysl

Obchod

Finance

Nákup

Personalistika

Cestovní ruch

Školství

Zatím nevím
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DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST. 


