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Kdo jsme 

● Synthesia, a.s. je významným evropským výrobcem kvalifikované chemie 

● S 1.630 zaměstnanci, obratem 130 millionů € a více než 90 letou tradicí vyrábíme 
stovky produktů pro zákazníky z více jak 60 zemí světa 

● Celková rozloha průmyslového areálu je 7.5 km2, z toho Synthesia zaujímá 4.4 km2 

● 100% vlastníkem je AGROFERT, a. s. 

 

SYNTHESIA se skládá z: 

● SBU Pigmenty a barviva 

● SBU Nitrocelulóza 

● SBU Organická chemie 

● SBU Energetika 

● VUOS (Výzkumný ústav organických syntéz) 



●  Zákaznické syntézy 

●  Polotovary 

●  Pesticidy 

●  Farmaceutické látky 

 

●  Vojenská nitrocelulóza 

● Průmyslová nitrocelulóza 

●  Oxycelulóza 

●  Anorganické soli a kyseliny 

 

●  Pigmenty 

●  Barviva 

●  Opticky zjasňující    

     prostředky (OZP) 

 

Synthesia, a.s. 

Nitrocelulóza Organická chemie Pigmenty a Barviva Energetika 

Jednotlivá SBU společnosti Synthesia 

●  Energie pro všechny divize 

●  Pára a teplo 

●  Energetická soběstačnost 



Konkrétní přehled aktivit v rámci 
projektu Partnerství pro chemii  

• Dlouhodobé stáže  

 - DST I. (02 – 06/2012), DST II. (10-11/2012), DS III. (09,10/2013-01/2014) 

                       - studenti dochází 1-2x týdně do Sy/VUOS 

• Krátkodobé praxe 

 – KS I. (07-08/2012), KS II. (07-08/2013) 

 - studenti docházeli do Sy/VUOSu v červenci a srpnu (spojeno s letní brigády) 

• Diplomové práce 

-DP I. (04 – 05/2012), DP II. (01- 06 /2013), DP III. (10/2013 – 01/2014) 

-Většina studentů pravidelně dochází do SY/VUOSu 

 

Příklad úspěšných absolventů projektu Partnerství pro chemii:  

• Lucie Josková  

      – v rámci zpracovávání DP docházela 2x týdně do Sy a od 1.7.2013 nastoupila do Trainee programu 

• Jindřich Kára  

      – zpracovává diplomovou práci v rámci DP III., prošel Trainee programem a je naším  zaměstnancem 

• Petra Loudová  

      -  prošla KS I. I KS II. a nyní pracuje jako dlouhodobá brigádnice v Sy 

• Lenka Portychová  

     – na VUOSe prošla DST, KS i DP. Společnost VUOS úzce spolupracuje s externí firmou v areálu SemtinZone,  

        do které jí díky dobré zkušenosti s ní v rámci stáže byl následně umožněn nástup na hlavní pracovní poměr 



Číselný přehled aktivit v rámci projektu 
Partnerství pro chemii 

Dlouhodobé stáže I., II., III.   

společnost celkový počet stážistů 

Synthesia, a.s. 22 

VUOS a.s. 11 

Krátkodobé praxe I., II. 

společnost celkový počet stážistů 

Synthesia, a.s. 21 

VUOS a.s. 7 

Diplomové práce I., II., III. 

společnost celkový počet diplomantů 

Synthesia, a.s. 23 

VUOS a.s. 9 

Celkový počet studentů v rámci Partnerství pro chemii 

společnost celkový počet diplomantů 

Synthesia, a.s. 66 

VUOS a.s. 27 

celkem 93 



 
 

Personální oddělení 

Synthesia, a.s. 

Semtín 103, 530 02 Pardubice 

Česká republika 

 

web: www.synthesia.eu 

e-mail: zamestnani@synthesia.eu 


