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Nabídka odborné bakalářské praxe pro studenty FT TUL  

 

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

 

Adresa organizace: 

 

Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem 

 

Kontaktní osoba, funkce:  

 

Jana Vorlová Čeledová, tel. 606 379 882 

 Bc. Tereza Jeřábková, tel. 737 079 644 

 

e-mail: 
jana.celedova@mega.cz 

 

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

starat), funkce: 

 
Jana Vorlová Čeledová, tel. 606 379 882 nebo Bc. Tereza Jeřábková, tel. 737 079 644 

 

e-mail:  
jana.celedova@mega.cz 

 

 

Téma, činnosti nabízené odborné praxe: (prosíme o podrobnější popis činností) 

 

• příprava vzorků plochých iontovýměnných membrán nebo membrán ve formě dutých 

vláken 

• výběr a charakterizace surovin pro výrobu membrán 

• charakterizace připravených vzorků v laboratoři 

• testování membrán v procesech elektrodialýzy, difuzní dialýzy, separace plynů 

 

Datum uskutečnění odborné praxe: 

 

Po dohodě. 

 

Co můžete nebo plánujete studentům v rámci odborné praxe nabídnout? 

 

Studenti u nás dostanou zdarma ubytování (plně vybavený firemní byt, který je sdílen 

s ostatními stážisty) a stravování v závodní jídelně (obědy). Během praxe mají přiděleno 

téma, tutora, který je zaškolí a bude vést jejich stud. práci a mohou využívat laboratorní 
vybavení společnosti v domluveném rozsahu. 
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Co od praktikanta, i v návaznosti na výše poskytnuté benefity, očekáváte? 

 

Spolehlivost, zodpovědnost, kladný přístup k zadaným úkolům. 

 

Jiné: 

 

Spolupracujeme se studenty i v rámci bakalářských, diplomových či dizertačních pracích. Téma stáže 

vybíráme individuálně dle studijního zaměření studentů.  V rámci TUL bychom cílili výhradně na studenty 

se zaměřením na Textilní technologie, materiály a nanomateriály. 


