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Nabídka odborné bakalářské praxe pro studenty FT TUL  

 

Název organizace poskytující odbornou praxi:  Crystalex CZ,s.r.o. 

 

Adresa organizace:  

B. Egermanna 634, 473 13 Nový Bor 

 

Kontaktní osoba, funkce: 

 

Pavel Brzák – personální ředitel 

 

Telefon, e-mail:  

 

+420 602 531 720 

 

Firemní koordinátor praxe (zodpovědná osoba, která se o studenta v průběhu praxe bude 

starat), funkce: 

 

Bude určeno dle detailu zaměření praxe po dohodě s účastníkem (vždy se bude jednat o 

seniorní designéry společnosti). 

 

 

Téma, činnosti nabízené odborné praxe: 

 

Tvorba designového návrhu a účast na realizaci dekoračních technik strojně foukaného 

nápojového skla (kalíšky, odlivky, dekantry, …). Jedná se především o ruční malování 

skla, stříkání skla, leptání skla, strojní broušení skla, strojní rytí skla, sítotisk, lepení 

obtisků na sklo, atd. 

Účastníci praxe budou mít možnost pod vedením seniorních designérů společnosti 

Crystalex CZ, s.r.o. navrhovat vlastní návrhy dekorací a vybrané návrhy realizovat na 

úrovni vzorků. 

 

 

Datum uskutečnění odborné praxe: 

 

Po dohodě v průběhu roku 2021 – 2022. 

 

 

Co můžete nebo plánujete studentům v rámci odborné praxe nabídnout? 

 

Účastníkům můžeme nabídnout: 

- finanční motivaci v rámci praxe (formou Dohody o provedení práce) 

- individuální finanční motivaci za oceněné návrhy 

- dotované firemní stravování 

- nabídku další možné spolupráce (např. studentské letní brigády, realizaci 

bakalářské nebo diplomové práce, možnost zaměstnání na hlavní pracovní poměr, 

atd.)    
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Jiné: 

 

Doporučená kapacita souběžné praxe ve firmě jsou 2 účastníci – to zaručí účelnou 

podporu ze strany našich koordinátorů praxe. 

Doporučená délka praxe je minimálně 3 kalendářní týdny (lze dohodnout i jinak).   


