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Nabídka odborné bakalářské praxe pro studenty FT TUL  

 

Název organizace poskytující odbornou praxi: BUCHARA s.r.o. 

 

Adresa organizace: Londýnská 83, 120 00 Praha 2 

 

 

Kontaktní osoba, funkce: Ing. Aziz Subhan, jednatel 

 

 

Telefon, e-mail: 776880037, info@buchara.cz 

  

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

starat), funkce: 

 

Ing. Aziz Subhan, jednatel 

 

Telefon, e-mail: 776880037, info@buchara.cz 

 

 

Téma, činnosti nabízené odborné praxe: 

 

- Prodej perských koberců 

 

o V rámci prodeje koberců je poskytováno poradenství zákazníkům na 

prodejně či v jejich prostorách. Součástí je také manipulace s koberci 

a jejich údržba. 

 

o Dle poptávky také realizujeme výrobu koberců na zakázku. Pokud 

taková poptávka přijde, je možné se zapojit do kreativního procesu. 

 

 

- Firemní marketing 

 

o Jedná se zejména o správu webových stránek společnosti, sociálních 

sítí, copywriting, focení koberců a úprava fotek. 

 

- Administrativa 

 

o Spojená zejména s vedením dokumentace dodavatelů a příprava 

prodejní dokumentace zákazníkům. 
 

Datum uskutečnění odborné praxe: 

 

Dle domluvy, podzim a zima 2022 či jaro 2023. 
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Co můžete nebo plánujete studentům v rámci odborné praxe nabídnout? 

 

Nabízíme zaškolení v oblasti výroby (pouze teoretické, jelikož se koberce vyrábí v orientu), 

údržby a praxe prodeje perských koberců a možnost zapojit se do všech procesů. Dle zájmu je 

možná orientace na prodej v prodejně i prostorách zákazníků, či firemní marketing. 

 

Dle zájmu je také možné praktikanta vyslat na praktickou stáž do našich tkalcoven v Indii.   

 

Co od praktikanta, i v návaznosti na výše poskytnuté benefity, očekáváte? 

 

Oceníme zájem o koberce a marketing. Budeme rádi za snahu uplatnit teoretické znalosti 

nabyté při studiu a za zájem je zdokonalit. Dále uvítáme cizí jazyky a komunikativní přístup. 

 

 

Jiné: 

 

Společnost BUCHARA působí na českém trhu již od roku 1994 a zabývá se přímou výrobou, 

dovozem a distribucí ručně vázaných perských koberců. Nabízí jak ručně vázané orientální 

koberce, tak i mnoho služeb spojených s tímto výjimečným a luxusním zbožím, např. 

poradenství v oblasti návrhů interiérů, zapůjčení, či vyzkoušení koberců, odborné čištění a 

opravy ručně vázaných koberců. 


