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Ondra Č. dokončuje poslední ročník Elektrotechnické výroby a materiálového 
inženýrství na Elektrotechnické fakultě Vysokého učení technického. 
Po škole však už ví, co chce dělat: rád by zůstal v TESCANu na oddělení 
technologií, kde je na praxi od listopadu minulého roku.

Jak jsi se dostal do TESCANu?

Tescan považuji za velikou součást genia loci 
elektronové mikroskopie v Brně. Líbí se mi, že je to 
česká firma s českým vedením. Hledal jsem náročnější 
práci, která pro mě představuje každodenní pozitivní 
výzvu. To Internship Program jednoznačně splňuje.

Jak vypadá tvůj běžný den v TESCANu?

Má práce je různorodá. Buď jsem v kanceláři, kde 
vypracovávám technickou dokumentaci nebo se 
soustředím na vyhledávání a nápravu diskrepancí ve 
výrobě. Aktuálně například komunikuji přímo s výrobcem 
součástek a soustředím se na to, abychom nějakým 
způsobem ušetřili na výrobě unikátních součástí přímo 
pro TESCAN. Vše probíhá přes konzultaci s kolegy, kteří mi 
každý den vysvětlí, co je třeba udělat. Toho si moc cením.

Jak hodnotíš atmosféru v TESCANu?

Každý je tu pozitivní, nikdo se na chodbách nemračí 
a když náhodou ano, hned se všichni ptají, co se 
děje. Panuje tu přátelské neformální prostředí. 

V předchozích firmách, kde jsem pracoval, byla 
velká segregace jednotlivých oddělení, které 
spolu nekomunikovaly. V TESCANu žádný pocit 
nadřazenosti necítím. Jsme tým a jsme si všichni 
rovni. S tím souvisí i volná pracovní doba, která se 
dá ušít na míru. Stíhám tak jak školu, tak práci.

Škola vám dá znalosti a naučí vás 
řešit problémy. Rozhodující je však 
to, co vás baví a jak to rozvíjíte. Práce 
v TESCANu je pro mě obrovská výzva.

Co tě v TESCANu nejvíce překvapilo?

Na TESCANu mě negativně nezaskočilo nic, naopak 
pozitivně mě překvapila vysoká odbornost mechaniků 
ve výrobě. Do hloubky rozumí své práci, na což 
jsem z jiných firem nebyl zvyklý. Kromě spousty 
administrativní práce a teoretických poznatků, které 
se vážou k firmě a jejímu příběhu, jsem se naučil, že 
je podstatné najít práci, která vás opravdu naplňuje. 
Mám rád výzvy a praxe v TESCANu je výzvou, která 
člověku mnohé přinese. Do práce se těším, nemám 
žádné stresy a naplňuje mě, co dělám. Neměnil bych.

www.tescan.com


