Nabídka odborné bakalářské praxe pro studenty FT TUL
Název organizace poskytující odbornou praxi: Adient Czech Republic s.r.o.
Adresa organizace: Jezerní 101, Stráž pod Ralskem 471 27

Kontaktní osoba, funkce: Miloš Vlasák
Manufacturing Engineering Manager | Facility Management | Product Group Trim |
Adient
Telefon, e-mail: +420 733514867
milos.1.vlasak@adient.com
Firemní koordinátor praxe (zodpovědná osoba, která se o studenta v průběhu praxe bude
starat), funkce:
Andrea Reicheltová, Process engineer

Telefon, e-mail: +420 739553531, andrea.reicheltova@adient.com
Téma, činnosti nabízené odborné praxe:
HRT4E – hodnocení a úprava pracoviště z ergonomického hlediska. Jde o zajištění optimálních
pracovních podmínek (design pracoviště - dosahové zóny, velikosti a výšky pracoviště, použité
pracovní pomůcky …) aby bylo dosaženo co nejvyššího pracovního komfortu a snížení
pracovních rizik.
RULA – hodnocení jednotlivých částí těla pracovníka na navrženém pracovišti a dle výsledků
případná úprava pracoviště (dle HRT4E) na lépe vyhovující podmínky.
U metody RULA jsou bodově ohodnoceny polohy jednotlivých částí těla (paže, předloktí,
zápěstí, krk, trup a dolní končetiny) s ohledem na odklon od neutrální polohy. U každé části těla
jsou popsány tzv. základní polohy k získání základního skóre. Jedná se o různý rozsah flexí
a extenzí, které jsou vzestupně bodovány se vzrůstajícím odklonem od neutrální polohy. Jsou
zde uvedeny rovněž popisy poloh k získání dodatečných bodů tzv. proměnného skóre (např.
rotace a úklony). Do výsledného hodnocení je zahrnuta také hmotnost manipulovaného břemene
(skóre zátěž – síla) a vliv statické polohy při práci (skóre užívané u svalů, skóre aktivity).
Datum uskutečnění odborné praxe: Od července 2022
Co můžete nebo plánujete studentům v rámci odborné praxe nabídnout?
Stravování v rámci závodní jídelny.
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Co od praktikanta, i v návaznosti na výše poskytnuté benefity, očekáváte?
Očekáváme výpomoc s hodnocením výše uvedených metod (HRT4E+RULA) v šicích dílnách
a využití případných návrhů praktikanta na vylepšení pracovišť.
Jiné:

Praktikantovi nabízíme možnost konzultací s našimi technology ohledně
šicích postupů, výrobních postupů, speciálních technologií atd.
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