Deza spolupracuje s Univerzitou
Pardubice aneb Partnerství pro chemii
DEZA, a. s. je moderní
firmou nejen z pohledu
využívání vyspělých výrobních technologií, špičkových měřicích, regulačních
a analytických přístrojů,
ale také z pohledu jejího
neustálého rozvoje. Za
posledních deset let
investovala každým rokem
průměrně 390 mil. Kč.
Výsledkem je prosperující
firma, která je konkurenceschopná po celém světě.
O tom svědčí i skutečnost,
že společnost v roce 2012
vyvezla více než 60 %
svých výrobků do více než
40 zemí.
V posledních letech
neustále slyšíme, jak je
výzkum, vývoj, zavádění
nových technologií pro firmy
v prostředí globální ekonomiky důležité. S tím nelze
jinak než souhlasit. Jenže
není to tak jednoduché, jak
by se mohlo na první pohled
zdát. Výzkum a vývoj totiž
taky něco stojí, potřebují mít
k dispozici vhodná zařízení
a především lidi, kteří je budou obsluhovat, mají nápady
a jasné vize do budoucna.
Pokud tyto věci firma dokáže
zajistit a zkoordinovat, má
napůl vyhráno. Právě vhodně
kvalifikovaní lidé jsou základem úspěchu všech firem.
V loňském roce se rozběhl
svým rozsahem unikátní,
projekt Univerzity Pardubice
„Partnerství pro chemii“.

Konference projektu Partnerství pro chemii, Pardubice, 14. - 15. 1. 2013.


Cílem projektu je propojit
oblast vzdělávání s průmyslovými partnery, kteří jsou
zde reprezentováni osmi chemickými podniky ze skupiny
Agrofert Holding.
Projekt je souběžně realizován ve čtyřech klíčových
aktivitách, které jednotně
cílí na zlepšení přenosu informací a současně
zvýšení intenzity spolupráce
mezi jednotlivými partnery.
V rámci projektu byl již
spuštěn komunikační portál
www.ceskachemie.cz. Ten
si klade za cíl představit
široké veřejnosti chemii jako
perspektivní obor, který má
smysl studovat, ale hlavně
v něm poté i pracovat. Studenti Univerzity Pardubice
v rámci projektu dostávají
jedinečnou příležitost potkat
se se zástupci průmyslu, a to
během různých konferencí,
workshopů, seminářů, vele-

Student Ota Bydžovský při výpočtech charakteristik potrubních tras.
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trhů pracovních příležitostí
apod. Během jednotlivých
setkání se mohou akademici
dozvědět, jaké problémy řeší
výrobní podniky, a oni zase
mohou nabídnout know-how

z těch, kteří nyní absolvují
program dlouhodobé stáže.
První ze studentů Ota
Bydžovský se studiem chemie na Univerzitě Pardubice
teprve začíná. Když se

Studentka Hana Hrabovszká u nového přístroje ICP.

jednotlivých akademických
pracovišť. Studenti mohou
pracovat ve vybraných
chemických společnostech
v režimu krátkodobých
i dlouhodobých stáží. Dalo
by se říct: skvělá příležitost
v dnešním nejistém a uspěchaném světě pro všechny
strany.
Do společnosti DEZA,
a. s. již v rámci projektu
zavítalo 13 studentů. Zde se
blíže seznámili s technologiemi, zapojili se do práce
na každodenních úkolech
a v neposlední řadě poznali
různé přístupy k jejich řešení. A jak se na stáže dívají
oni? Zde jsou pohledy dvou

o projektu dozvěděl, neváhal
a zapojil se. „Jsem rád, že
jsem to udělal, a nelituji
toho. Rád zkouším nové
věci, chemie mě baví a navíc
je tato zkušenost k nezaplacení. Stáž mi pomáhá lépe
pochopit propojení teorie ze
školy s tím, jak to prakticky
vlastně funguje,“ uvádí Ota.
Do společnosti DEZA, a. s.
dojíždí více než čtyři měsíce.
Pod vedením technologa
Ing. Tomáše Majdlocha měl
možnost detailně se seznámit
s technologií využívanou
k výrobě benzenu, toluenu
a dalších látek. Nyní se věnuje výpočtům charakteristik
potrubních tras. „V příštích

letech se budou v destilaci
měnit některá čerpadla. Já
svými výpočty připravuji
podklady důležité pro výběr
nových čerpadel. Musí mít
optimální parametry a pracovat s co nejvyšší účinností,“
dodává Ota Bydžovský.
Druhým ze studentů je
Hana Hrabovszká, která je
již v pátém ročníku a letos se
studiem chemie na Univerzitě Pardubice končí. „Jsem
velice ráda, že se projektu účastním. V létě jsem
absolvovala v Deze měsíční
krátkodobou stáž, která byla
koncipována ve formě letní
brigády. Měla jsem možnost
si něco málo i přivydělat
a současně zjistit, jaké to tu
je. Společnost mě natolik zaujala, že jsem si poté domluvila absolvování i dlouhodobé stáže. Je to sice časově
velice náročné, nicméně
se snažím zvládnout obojí,
školu i stáž,“ svěřuje se
studentka Hana. Dlouhodobou stáž absolvuje v laboratoři spalovny průmyslových
odpadů. Pomáhá tu s prováděním analýz, jako jsou
např. stanovení spalného
tepla, obsahu těžkých kovů
v jednotlivých odpadech,
vodivost apod. „Stanovení
spalného tepla je jedním
z důležitých parametrů pro
namíchání správného složení
směsi pro dávkování odpadu
do spalovací pece. Tato
směs se míchá z různých
typů odpadů dovážených na
spalovnu,“ doplňuje Hana
Hrabovszká. „V laboratoři
jsem si vyzkoušela všechny typy analýz, které se tu
dělají. Na konci loňského
roku jsem navíc měla možnost sledovat nákup nového
přístroje. Bylo to pro mě
něco úplně nového. Člověk
si ani neuvědomuje, kolik
je to práce, starostí a zařizování. Všem můžu získání
podobné zkušenosti v praxi
jen doporučit,“ dodává.
Projekt „Partnerství pro
chemii“ je teď kousek za
svojí polovinou. Pro studenty Univerzity Pardubice
to znamená, že stále mají
šanci se do projektu zapojit.
DEZA, a. s. i všechny další
chemické podniky jsou pro
ně otevřené.

www.deza.cz

