Nabídka odborné bakalářské praxe pro studenty FT TUL
Název organizace poskytující odbornou praxi: PLEAS a.s.
Adresa organizace: Havířská 144, 580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika
Kontaktní osoba, funkce: Dagmar Heřmánková, referent personalistiky
Telefon, e-mail: dagmar.hermankova@pleas.cz, phone: + 420 569 463 304
Firemní koordinátor praxe (zodpovědná osoba, která se o studenta v průběhu praxe bude
starat), funkce:
Dle tématu praxe bude pověřen vedoucí pracovník, který odbornou praxi v naší společnosti povede.
Téma, činnosti nabízené odborné praxe:
1.

Plánování, řízení a logistika konfekční výroby:

Výrobní kapacity, materiálový plán.
Výrobní IT systém, zpracování dat, výrobní kontrolling, výkony a výroba v akordu.
Doby průběhu jednotlivých stupňů výroby a termínový kontrolling.
Plánování jakosti, typy vad a třídění do jakostních stupňů.
Operativní plány výroby, způsoby plánování a řízení konfekční výroby klasické a příp. typu
„Kanban“ nebo „Supermarket“.
Operativní logistika a doprava.
Strojový park pro stříhání, šití a adjustaci.
Fyzický průběh výrobků jednotlivými stupni, jejich značení a evidence.
Manuální praxe – řezání, nažehlování, šití, klasifikace a balení.
2. Odborné bakalářské praxe nabízíme ve studijním programu:
Návrhářství - specializace
Textilní technologie a vzorování
Návrhářství textilu a oděvu

- seznámení s výrobním procesem na barevně a suché úpravně
- laboratorní vzorování, rozdílnosti materiálů při vzorování, přenos receptury z laboratoře do
provozu
- problematika rozdílů kvality vstupní příze na výsledné vybarvení
- možnosti snižování dopadů na životní prostředí při zachování kvality barvení
- účast při řešení aktuálních problémů
3. Textilní technologie – zpracování výrobků z pletenin:

Praxe by zahrnovala vlastní návrh výrobku, stanovení postupu konfekčního zpracování, vlastní
ušití.
V případě zájmu by součástí byla i praxe na dalších stupních výroby – pletárna, barevna.
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Datum uskutečnění odborné praxe:
Termíny a rozsah odborné bakalářské praxe by byl stanoven na základě předchozí dohody,
minimálně s měsíčním předstihem a také dle potřeb studentů, kteří budou práci na dané téma
zpracovávat. Vše bude záležet na konkrétní domluvě a samozřejmě na pracovním
zaneprázdnění pověřených vedoucích pracovníků, kteří odborné praxe v naší společnosti
povedou.
Co můžete nebo plánujete studentům v rámci odborné praxe nabídnout?
Studenti mohou navštěvovat naši závodní jídelnu v místě sídla společnosti (výběr cca z 5
druhů jídel).
Co od praktikanta, i v návaznosti na výše poskytnuté benefity, očekáváte?
Od praktikantů očekáváme, že především budou chtít vidět, naučit se a práci si i případně fyzicky
vyzkoušet.
Samostatnost, aktivní přístup, zájem o praxi.
Vyžadovali bychom potvrzení o studiu, před zahájením bezplatné odborné praxe by byli
proškoleni o BOZP a PO, GDPR a mlčenlivosti.
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