
 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Fakulta textilní | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1  

tel.: +420 485 353452 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ft.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885 

 

Nabídka odborné bakalářské praxe pro studenty FT TUL  

 

Název organizace poskytující odbornou praxi: Contipro a.s. 
 
Adresa organizace: Contipro a.s. Dolní Dobrouč 401, 561 02 Dolní Dobrouč 
 
Kontaktní osoba, funkce: Mgr. Eva Myšáková, Manažer vzdělávacích programů 
 
Telefon, e-mail: mysakova@contipro.com; tel.: 777 357 969  

 
 
Téma, činnosti nabízené odborné praxe:  
Společnost Contipro se zabývá vývojem a výzkumem aktivních látek pro kosmetický a 
farmaceutický průmysl, vyrábí kyselinu hyaluronovou, finální výrobky v oblasti veteriny, 
v humánní medicíně zdravotnické prostředky na hojení ran a další.  
 
Studenti mají možnost si v rámci odborné praxe vyzkoušet práci v R&D společnosti 
v útvarech jako např. Aplikace nanovláken, Nanotechnologie nebo Mikrovlákna a 
staplová vlákna a v dalších výzkumných útvarech v rámci firmy dle jejich oborového 
zaměření. Konkrétní témata a obsah stáží záleží na domluvě s daným studentem a aktuální 
situaci ve výzkumu. Více informací na https://www.contipro.cz/vzdelavani/institut.  
 
Datum uskutečnění odborné praxe:  
Praxe nabízíme studentů v délce minimálně 4 týdny v kuse. Termín praxe záleží na 
individuální domluvě a aktuální situaci ve výzkumu. Většina studentů absolvuje svou 
praxi v rozmezí od června do září. Je možné se individuálně domluvit na absolvování 
stáže i během celého roku.  
 
Co můžete nebo plánujete studentům v rámci odborné praxe nabídnout? 
Studentům, účastnícím se stáží a praxí poskytujeme oblečení a obuv do laboratoře, 
pomůcky, potřeby a materiál nutný k výkonu praxe, odborné vedení zajištěné jejich 
konzultantem, možnost vyzkoušet si práci s přístrojovým vybavením. Při nutnosti 
ubytování, pomáháme najít vhodné ubytování v okolí.  
 
Co od praktikanta, i v návaznosti na výše poskytnuté benefity, očekáváte? 
Motivaci, chuť pracovat a učit se novým věcem. Plnění zadaných úkolů, přemýšlení nad 
zadanými úkoly, proaktivita a vlastní iniciativa. Pravidelná docházka dle předchozí 
domluvy. 
 
Jiné:  
Přihlašování na praxi probíhá zasláním životopisu a motivačního dopisu na email: 
mysakova@contipro.com.  
Studenti mají možnost s Contiprem spolupracovat také na bakalářských a diplomových 
pracích, student ve firmě svého konzultanta a na fakultě vedoucího školitele. V takovém 
případě je spolupráce finančně ohodnocena a firma přispívá i na ubytování. Aktuálně 
vypsaná témata najdete zde: www.contipro.cz/diplomove-prace.  


