
 

Přehled pracovišť pro trainee 

Trainee program v Contipru je na období jednoho až jednoho a půl roku. 

Každý trainee má možnost vybrat si preferované pracoviště, ke kterému 

nabídneme další pracoviště, která s jeho výběrem souvisejí. Vše záleží 

především na domluvě. Cílem Contipra je poskytnout uchazeči takové 

zaměření práce, které ho jednak zajímá a které mu také pomůže v jeho 

kariérní cestě. Nabízíme především pozice ve výzkumu a vývoji, ale také 

v související administrativě. 

 

Fyziologie buňky 

Toto oddělení zajišťuje široké spektrum biologických testů v oblasti buněčné a 

molekulární biologie, které podporují vývoj nejen nových prostředků pro 

regeneraci a hojení ran. Od základních toxikologických dat až po využití 

nejmodernějších přístrojů včetně konfokálního mikroskopu a live cell 

imagingu, naše práce pomáhá pochopit jak kyselina hyaluronová a z ní 

připravované materiály fungují na úrovni buněk a tkání. V rámci cíleného 

základního výzkumu se navíc zajímáme o fyziologii kůže, a to především když 

je poškozená, ať už UV zářením nebo přetrvávající infekcí u nehojících se ran. 

Klíčové činnosti: 

• Testy cytotoxicity, testy antimikrobiální účinnosti 

• Sledování transkriptomu eukaryotických buněk, funkční buněčné testy 

• Vytváření buněčných modelů pro testování vyvíjených materiálů 

 

Nosiče  

Klíčové činnosti: 

• Vývoj materiálů na bázi oligosacharidů a polysacharidů 

• Optimalizace chemických procesů vedoucích k efektivní produkci 

finálního materiálu 

• Detailní chemická charakterizace vstupních surovin a výstupních 



 

materiálů splňující požadavky kontroly kvality 

• Vývoje derivátů HA pro kosmetické a medicinské aplikace 

• Příprava derivátů kyseliny hyaluronové pro oftalmologické aplikace 

• Strukturní charakterizace derivátů pomoci NMR, SEC-MALLS, 

hodnocení reologických vlastností (před a po sterilizace)  

• Stanovení fyzikálních vlastností (stability) 

 

Chemické analýzy 

• Obsluha HPLC a GC chromatografů se širokým spektrem detektorů. 

Práce s přidruženou laboratorní technikou (UV/Vis spektrometr, 

vakuová odparka, ultrafiltr, …). 

• Příprava vzorků k rutinním analýzám. Vedení příslušné dokumentace 

(protokoly, lab. deníky). 

• Zavádění a ověřování nových analytických metod pro potřeby R&D, 

poloprovozu i výroby. 

 

Tenké filmy 

Skupina se zabývá vývojem tenkých filmů z hyaluronanu a jeho derivátů, 

které jsou určeny pro aplikace v medicíně. Primární využití filmů je v oblasti 

biodegradabilních implantátů a uplatnit se mohou také v hojení ran. Cílem 

naší práce je jak optimalizace vlastností filmů pro konkrétní aplikace, tak 

výzkum zaměřený na pochopení souvislostí mezi parametry výchozího 

materiálu, postupem přípravy filmu a jeho výslednými vlastnosti (struktura, 

mechanické vlastnosti, chování ve fyziologickém prostředí atd.). 

Klíčové činnosti:  

• Příprava tenkých filmů z derivátů hyaluronanu a jejich charakterizace. 

• Studium souvislostí mezi vlastnostmi derivátů, podmínkami přípravy a 

výslednými vlastnostmi filmů. 

• Optimalizace vlastností filmů pro konkrétní aplikace v medicíně. 



 

Fyzikální chemie  

 Skupina Fyzikální chemie hyaluronanu se zabývá především charakterizací 

hydrofobizovaných derivátů hyaluronanu, v současné době především jejich 

rozpustných forem. Zabýváme se rovněž vývojem a aplikací metod k jejich 

charakterizaci, interakcemi těchto derivátů a stabilitou jejich interakcí 

v různých prostředích. Plánujeme rozšířit spektrum metod i na ve vodě 

nerozpustné deriváty. 

Klíčové činnosti: 

• fyzikálně – chemická charakterizace peptidů připravených na 

specializovaném pracovišti 

• fyzikálně-chemická charakterizace hydrofobních derivátů 

hyaluronanu  

• studium interakcí hydrofobních derivátů hyaluronanu 

 

Peptidy  

Oddělení se zaměřuje na přípravu biologicky aktivních peptidů, kterými jsou 

například antimikrobiální, kosmetické či hojivé. K syntéze vybraných sekvencí 

jsou využívány moderní postupy – syntéza peptidů na pevné fázi 

a automatický mikrovlnný syntetizátor. Chemie peptidů je komplexní obor 

sdružující organickou, fyzikální a analytickou chemii společně s biologickými 

vědami. 

Klíčové činnosti: 

• manuální syntéza peptidů na pevné fázi za laboratorních teplot 

• automatizovaná syntéza peptidů na pevné fázi v mikrovlnném 

reaktoru 

• izolace a purifikace připravených biologicky aktivních peptidů 

(antimikrobiální, hojivé, hyaluronan vázající, kosmetické atd.) 

• charakterizace připravených peptidů dostupnými fyzikálně 

chemickými metodami (IR, CD atd.) 

 



 

Kosmetické suroviny  

Výzkum zaměřený na mechanizmy stárnutí kůže a možnosti jeho ovlivnění in 

vitro (savčí buněčné kultury), ex vivo (kožní biopsie, kůže z prasečích boltců) 

či in vivo (dobrovolníci). 

• Testování bezpečnosti a účinnosti různých typů potenciálních 

kosmetických surovin in vitro, ex vivo či in vivo 

• Využití různých molekulárně-biologických metod (qRT-PCR, SDS-PAGE, 

western blotting, fluorescenční mikroskopie, imunohistochemie, 

stanovení viability buněk, stanovení aktivity vybraných enzymů atp.), 

v případě in vivo studií využití různých biofyzikálních sond 

a zobrazovacích technik 

 

Modifikace 

• Příprava konjugátů oligomerů HA s hydrofobními látkami 

• Optimalizace syntézy 

• Separace a charakterizace 

• Testování hydrolytické stability 

 

Fermentace 

• Delece genů kmene Streptococcus zooepidemicus 

• Monitoring kultivací modifikovaných kmenů ve fermentorech a 

vyhodnocení vlivu delecí na jejich stav. 

 

Nanovlákenné struktury a technologie 

• Výzkum nových nanovlákenných materiálů připravených z různých 

směsí polymerů s případným přídavkem aditiv s potenciálním využitím 

ve zdravotnictví nebo kosmetice 



 

• Výzkum a vývoj depozičních postupů elektrostatického zvlákňování 

• Analýza a vyhodnocení parametrů připravených nanovlákenných 

vrstev z hlediska morfologie, chemického složení a dalších aplikačních 

vlastností, výzkum a vývoj nových metod a postupů 

• Pro zájemce o laboratorní a poloprovozní technologie je náplní 

podrobné studium nanotechnologických principů a spolupráce na 

vývoji technologických postupů nebo konkrétních prvků (např. 

speciálních elektrod pro depozice ve vysokém elektrickém poli) 

 

Nanovlákna – aplikace   

• Optimalizace elektrostatického zvlákňování vyvíjených 

nanovlákenných produktů pro konkrétní aplikace  

• příprava nanovláken primárně z hyaluronanu ve směsi s dalšími 

biopolymery, inkorporace aditiv do nanovlákenné struktury s 

požadovaným obsahem v závislosti na konkrétní aplikaci 

• seznámení se s aplikačním potenciálem nanovlákenných materiálů a 

práce na finalizaci produktů, návrh nových technologií nutných k 

jejich zpracování 

• testování připravených vzorků s cílem potvrdit požadované funkční 

vlastnosti 

• seznámení se s legislativou požadovanou pro konkrétní typ výrobku 

 

Vývoj medicínských aplikací 

• rešerše patentové a odborné vědecké literatury 

• zpracování návrhu koncepce výzkumného a vývojového projektu 

• konzultace proveditelnosti projektu s výzkumnými a vývojovými 

pracovníky 

• definice rizik v realizaci projektu 

 

 



 

Regulatory Affairs 

• seznámení se s legislativními a normativními požadavky na vyvíjené 

produkty 

• definování strategie registračního procesu pro vybraný produkt 

• zpracování koncepce preklinického a klinického testování produktu 

• definování požadovaného obsahu registrační dokumentace produktu 

 

Finální farmaceutické produkty 

• analýza trhu, konkurenčního prostředí a potřeb zákazníka 

• vyhledávání tržně nepokrytých segmentů 

• konzultace dané problematiky s odborníky 

• zpracování výsledků, které mohou sloužit jako podklady pro návrh 

koncepce nového produktu 

 

Zaujalo vás některé z nabízených pracovišť na výzkumu či v administrativě? 

Ozvěte se nám. 


