
Musím říct, že kolektiv byl velice příjemný, všichni byli moc milí a dodržovaly se přátelské 
vztahy i na pracovišti. Zvlášť bych chtěla ocenit i ten fakt, že mě nevynechávali i během konání 
porad, díky čemuž jsem se mohla nejenom více ponořit do činností společnosti, ale taky zažít, 
jaké je to být součástí firmy. 

Zjistila jsem, že nejenom navrhování a šití může být pro můj obor přínosné. Během praxe jsem 
si uvědomila, kolik kroků zůstává v zákulisí, že nestačí jen mít nápad, ale je důležité sestavit 
strategii, otestovat ji a zdokonalit natolik, aby product sám sebe prodával. Je podstatné dbát 
na detaily, protože zrovna ony definují značku, a to, jak ji vnímají lidé. 

S touto praxí jsem naprosto spokojená. 

Iaroslava Kalugina, únor 2023 

 

   

Foto: Iaroslava Kalugina – Kontrola kvality županů 

 

 

Kladně hodnotím možnost vykonávat různorodou práci v mladém kolektivu a příjemném 
prostředí. Vykonávané činnosti byly jednoduššího rázu. Zaujala mě však pozice produktového 
manažera a myslím si, že bych tím směrem mohla směřovat svoji budoucí kariéru. Líbí se mi, 
že tato pozice snoubí kreativní a technickou stránku a možnost se vždy učit nové věci. Mohla 
bych zde využít svoje znalosti z oblasti zbožíznalství a základní vědomosti o principech výroby 
textilních výrobků. 

Eva Veselá, srpen – září 2022 

 



   

Foto: Eva Veselá – Ateliér 

 

 

Praxe ve firmě Lejaan s.r.o. byla cennou zkušeností. Měla jsem možnost se dozvědět nové 
poznatky z oblasti expedice, vyřizování zásilek a naskladňování zboží. 

Odborná praxe mi umožnila pohled do prostředí firmy prodávající ložní prádlo, froté a bytový 
textil. Měla jsem možnost nybýt zkušenosti z oblasti vyřizování objednávek, systému 
fungování skladu a expedice zásilek. 

Lenka Dembická, srpen – září 2022 

 

 

 

 

 

 

Práce v této organizaci mi poskytla nový pohled na to, jak může vypadat práce s textilem. 
Naučila jsem se spoustu nových věcí, které v budoucnu využiju. 

Sofia Dubrovskaia, červenec – srpen 2022 

 



   

Foto: Sofia Dubrovskaia 

 

Praxi jsem absolvovala na několika pracovních místech. Pracovala jsem jako referentka 
skladu: dělala jsem inventury nových a starých kolekcí ložního prádla, županů atd., dělala jsem 
tabulky v Excelu ke každé inventuře, pomáhala jsem s přijímáním nového zboží, vybalováním, 
a pak doplňováním tohoto zboží do správných regálů. Taky jsem pracovala na kompletaci 
balíků (vytváření krabic, vytištění štítku, balení dle instrukcí). 

Pracovala jsem s finančním ředitelem: vytváření tabulek s hotovými daty zákazníků pro 
hlášení. 

Vyzkoušela jsem si práci se zákazníky (písemně jsem odpovídala na otázky na sociálních 
sítech pod kontrolou školitele). 

Po zaškolení jsem byla velmi samostatná, dařilo se mi s prací ve skladu, lehce jsem se 
orientovala v kolekcích. Přesně a pečlivě jsem počítala zboží pro inventury. Hodně mě zaujala 
práce se zákazníky, snažila jsem se vyřešit jejich otázky, aby byli spokojeni se značkou. 

Praxe ve firmě Lejaan s.r.ro. mě seznámila s logistikou, zákaznickým servisem, finančním 
oddělením. Tyto získané a přínosné znalosti budu používat pro svou vlastní firmu v budoucnu. 

Na odborné praxi jsem se naučila pracovat se zákazníky, konkrétně: jak musí vypadat 
odpovědi zákazníkům a jak správně pracovat s negativními recenzemi na sociálních sítích. 
Také mi odborná praxe pomohla pochopit fungovaní skladu ve firmě, pohyb produktů a 
logistiku. Naučila jsem se pečlivě balit objednávky dle norem. 

Mariia Ivanikova, září 2021 

 


