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      NÁPLŇ PB-D 

  

- integruje jednotlivé výzkumně vývojové aktivity formou organizace a podpory pracovních stáží, 

řešení bakalářských, diplomových a disertačních prací. Současně je podpořeno další vzdělání a 

rozvoj stávajících zaměstnanců partnerů z plastikářského průmyslu realizací dalšího vzdělávání 

prostřednictvím seminářů, workshopů a účastí zaměstnanců firem na stážích na UTB ve Zlíně i 

v jiných výzkumných a vývojových organizacích mimo konsorcium. 

  

V rámci řešení projektu v jeho prvním období jsou stanoveny tyto dílčí cíle: 

  

Rozvoj lidských zdrojů a horizontální mobility stážemi 

Rozvoj lidských zdrojů a horizontální mobility prostřednictvím diplomových prací  

Rozvoj lidských zdrojů a horizontální mobility prostřednictvím disertačních prací 

Rozvoj lidských zdrojů a horizontální mobility prostřednictvím dalšího vzdělávání zaměstnanců 

Provedení analýz a evaluací programu lidských zdrojů a horizontální mobility. 

 

 



Velká vytíženost firem a jejich zaměstnanců běžnou agendou, a z toho plynoucí nedostatečná 

pozornost věnovaná rozvoji lidských zdrojů. 

  

Rozdílné chápání a organizace výzkumných činnosti v akademickém prostředí a výrobní firmě. 

  

Nedostatečné zkušenosti akademických pracovníků s praktickou stránkou problémů/výzev 

plastikářského průmyslu ve firmách. 

  

Firemní vnitřní normy omezující možnosti integrace studentů-stážistů do výrobních provozů. 

  

Nesoulad mezi časovým harmonogramem studentů a zaměstnanců firem pro realizaci 

dlouhodobých stáží. 

možná omezení realizace 



karta stáže 

Název společnosti SPUR a.s. 

Třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 

Stručný profil společnosti Společnost je významným celorepublikovým zpracovatelem plastů především 

v oblasti vytlačování plastů a extruzí spojených se současným lehčením plastů. Ve 

společnosti jsou používány i technologie nanášení a elektrospinningu.   

Nabízené pozice  Popis pozice: studentské pracovní stáže 

Téma1: Pracovní stáž (1 den v týdnu) v oblasti nanášecích technologií. Vhodné pro 

studenty 4. a 5. ročníků.  Odměna 10 tis. Kč + úhrada ubytování a stravného. 

Potencionální možnost nabídky zaměstnání.  

Téma 2: Pracovní stáž (1-2 dny v týdnu) v oblasti přípravy nanovláken technologií 

elektrospinningu. Vhodné pro PhD. studenty.  Odměna 10 tis. Kč + úhrada ubytování 

a stravného. Potencionální možnost nabídky zaměsnání.  

Počet nabízen.  pozic 3 

Forma nabídky Pracovní stáž 

Vhodné pro studenty fakult 

UTB ve Zlíně 

FT 

Požadavky na studenta Studium na FT UTB ve Zlíně 

•Samostatnost, motivovanost, schopnost týmové práce, pečlivost, ochota učit se 

novým věcem  

Kontaktní osoba za 

společnost 

Váš životopis zasílejte, prosím, na email:  

dusan.kimmer@spur.cz 



Centra kompetencí 

pracovní stáže FATRA 

      Jakubíček Josef Čech Jan 
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čtvrtek 21.3.2013 PVC LAB 

pátek 22.3.2013 PVC LAB 

středa 27.3.2013 PVC / 

čtvrtek 28.3.2013 PVC LAB 

d
u
b
e
n

 

úterý 2.4.2013 LAB PVC 

středa 3.4.2013 LAB / 

čtvrtek 4.4.2013 / LAB 

pátek 5.4.2013 / LAB 

středa 10.4.2013 PO / 

čtvrtek 11.4.2013 PO / 

pátek 12.4.2013 / / 

pondělí 15.4.2013 PO / 

čtvrtek 18.4.2013 / PVC 

pátek 19.4.2013 / PVC 

středa 24.4.2013 PO / 

čtvrtek 25.4.2013 PO PVC 

pátek 26.4.2013 / PVC 

čtvrtek 2.5.2013 PO PVC 

pátek 3.5.2013 PO PVC 

obsah  stáže - příklad 



certifikát ze stáže (součást Diploma Suplement) 
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INTERGRACE PB DO DISERTAČNÍCH PRACÍ 

 

Hemmelová Svatava   PB – B  - 5M     

Síťování a degradace polymerních filmů pomocí UV ozařování   

  

Spisarová Kautská Zuzana    PB - A -FATRA 

Pelikánová Lenka     

Reologická charakterizace vysoce plněných polymerních systémů   

Reologická charakterizace poly(etylen tereftalátu) (PET)    

 

Laczko Michal   PB –  A - SPUR 

Plynopropustnost tenkých polymerních fólií    

  

Jašek Petr  .   PB – A - SPUR 

Studium bariérových vlastností vůči plynům u polypropylenů s odlišnou molekulární strukturou   

         

Kaňát Miroslav    PB – C - ZP 

Studium vlivu polymerních materiálů na složení plazmatu pomocí optické emisní spektrometrie   

         

Šimíková Romana   PB – B - QP 

Materiály pro dopravníkové násypky     

  

Kopunec Ondřej    PB – B - SPUR 

Zlepšování rozměrové stability výrobků z lehčeného LDPE    
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 časové a obsahové rozvržení stáže – firmy  

 udílení certifikátu v rámci CK a následné začlenění do DS - UTB 

 vytvoření prostoru v učebních plánech a udílení kreditů  - Laboratoř 

oboru – na UVI FT od ak. roku 2013-14 v rozsahu 4 hod týdně pro 

firemní přednášky/stáže/exkurze 

STUDENTSKÉ STÁŽE - administrativa 



FIREMNÍ PŘEDNÁŠKY PRO „LABORATOŘ OBORU“ 

 

 

 
1. Henniges Hranice 

Aplikace hodnocení creepového chování pro konstrukci automobilových prvků 

2. Plastika 

Metodika řízení jakosti polymerních výrobků pro automobilový průmysl 

3. SPUR 

Zavedení výroby nanovláken 

4. Varroc 

Závislé tolerance na CAD modelu 

5. KASKO 

Konstrukce forem – case studies 

6. COMPUPLAST 

Navrhování vytlačovacích hlav pomocí Flow 2000 

7. Bosch  

Simulace pevnosti, proudění a životnosti plastových komponent 

9. SMARTPLAST 

Pevnostní výpočty, simulace toku MoldFlow – case studies 

10. MEDISTELLAR 

Konstrukce  laserů 

  



  

 umožnění exkurzí či odborných přednášek 

 

 účast v komisích státních závěrečných zkoušek 

 

 aktivní účast na firem na tvorbě profilu absolventů a obsahu studijních 

programů 
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FIRMY - EXKURZE, PROFIL ABSOLVENTA 
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UTB - PROPAGACE PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ  

  

 Web Kariera.utb.cz  - non stop 

 

 Job Centrum –  Po - Pá 

 

 Signatury knihovny UTB – non stop 

 

 Veletrhy pracovních příležitostí – 2x ročně 

 

 Dny otevřených dveří – 2x ročně 



                      

Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů (TE01020216) 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Fakulta technologická 

prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D. 

hausnerova@ft.utb.cz, mob: 606 777 288 

mailto:hausnerova@ft.utb.cz

