
Prof. akad. soch. Pavel Škarka (26. 7. 1942 – 8. 9. 2014)  

 

Profesor Škarka byl prezidentem Asociace designérů Moravy od jejího založení až do své smrti. Jeho 

profesní působení bylo velmi široké, od drobných ručních nástrojů, ve kterých navázal na pionýrské 

aktivity svého učitele profesora Zdeňka Kováře v oblasti designérské ergonomie, až po složité strojní 

systémy. Ve své tvorbě se rovněž věnoval produktům pro zařízení kuchyně, nádobám a obalovému 

designu, nábytku a dalším interiérovým prvkům. Nelze opomenout ani designérské návrhy 

nejrůznějšího nářadí, měřicích přístrojů, tiskařských, dřevoobráběcích, řezačských a obuvnických 

strojů. Zabýval se také designem dopravních prostředků - s jeho jménem je spojen například návrh 

kabrioletu Škoda Felicia, motocyklu Dandy nebo motorových koloběžek, které získaly řadu ocenění.  

Jako pedagog působil vždy v oboru průmyslového designu, nejprve na zlínské katedře VŠUP v Praze, 

později na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Působil v mnohých akademických funkcích – v roce 1990 

byl jmenován profesorem; byl prvním děkanem Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, 

proděkanem pro rozvoj a hlavně vedoucím pedagogem oboru průmyslového designu. Jeho studenti 

řešili mnohé úkoly v široké škále průmyslového designu, mnohdy s přesahem do nábytkového či 

automobilového designu, hraček a herních pomůcek pro děti, a získali velmi četná ocenění 

v tuzemsku i zahraničí. Společně se studenty Technické univerzity Ostrava spolupracovali studenti 

UTB na vývoji auta StudentCar. 
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Stručný životopis 

Vzdělání: 

1961–1967: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, akademický sochař 

1967–1968: Hochschule für Bildende Künste in Berlín, stipendium UNESCO 

Praxe: 

1959-1961: VÚGPT Zlín 

1968-1973: svobodné povolání 

1973-1989: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, detašovaná katedra designu ve Zlíně, odborný asistent, 

docent 

1989-1999: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, detašovaná katedra designu ve Zlíně, vedoucí katedry, 

profesor 

1999-2014: vedoucí Ateliéru průmyslového designu UTB ve Zlíně 

2002-2005: děkan Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně 

2005-2009: proděkan pro rozvoj FMK UTB ve Zlíně 

Pobyt v zahraničí: 

1992-1993: Design International Stuttgart, zahraniční praxe 

2006: Technická univerzita v Košicích, stáž v rámci programu ERASMUS 

Oblast odborného/uměleckého zájmu: 

Produkt design 

Grafický design 

Filmová tvorba 

 

 

 

 

 


