
 

 
 

René Albrecht, The Irish Examiner, Irsko 

Díky mojí škole, Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi, a její spolupráci s programem Erasmus+ jsem 

dostal šanci se na tři týdny zúčastnit stáže v krásném městě Cork v jižní části Irska a podívat se za jinou 

kulturou, než kterou vídám každý den doma v Česku. Erasmus+ spolupracují s firmou Career Training 

Internships, která mi zde sehnala místo v irských národních novinách The Irish Examiner, The Echo. Ovšem 

v dnešní době už se noviny tolik neprodávají jako kdysi, a tak se zde zabývají také internetovými články na 

jejich vlastních internetových stránkách. Já jsem však dělal v oddělení technické podpory. Všichni ve firmě byli 

vstřícní a pohodoví, dokonce mi i poradili, co je ve městě zajímavého a co stojí za to navštívit.  

Práce byla jednoduchá. Přidával jsem počítače do služby Active Directory, díky níž jsem je aktualizoval na 

dálku a instaloval na ně potřebný software. Také jsem resetoval počítače do továrního nastavení a instaloval na 

ně potřebný software. Opravoval jsem chyby v počítačích. Vylepšoval jsem nové i staré počítače přidáním 

paměti RAM. Byl jsem seznámen se serverovým vybavením firmy včetně vzdálených kanceláří, s grafickým 

zpracováním článků do časopisů, a také s databázemi firmy. Naučil jsem se lépe si plánovat volný čas, který mi 

po práci zbyl, lépe komunikovat v pracovním kolektivu a také nestydět se tolik za svou výslovnost. Nikdy jsem 

nebyl tak daleko od domova, a tak pro mě bylo všechno nové a neznámé, ale i na jízdu vlevo či na menší 

dopravní chaos se dá zvyknout. Nové však pro mě bylo to, jakým způsobem bylo zařízené, když si někdo ve 

firmě, kde jsem pracoval, potřeboval něco vytisknout. U nás je to zařízené tak, že když si někdo potřebuje něco 

vytisknout, tak si dokumenty pošle na nejbližší nebo jinou zvolenou tiskárnu a tam si je potom vyzvedne, ale 

tady ve firmě si stačí poslat dokument na server, který má na starosti tiskárny a ten vám vytiskne dokumenty 

v tiskárně, ke které dojdete a připojíte se k ní čipem, který vám umožní i mimo jiné i přístup do budovy podle 

vašeho oddělení a je propojen s vaším firemním účtem. 

Samozřejmě jsem to všechno musel dělat v angličtině, a tak jsem si tím zlepšil angličtinu, a to asi nejvíce 

v porozumění jiným nářečím, kterých je v Corku dost a v reagování v angličtině.  

Přebýval jsem v předměstí zvaném Dublin Hill, kde byl nádherný výhled na město a klid od městského ruchu a 

naše bytná které jsme říkali „Irish mama“, se o nás hezky starala. Vždy bylo něco dobrého k jídlu nebo 

připravená svačina v lednici.  

Ve volném čase jsem prozkoumával krásy města Cork a o víkendech jsme pak společně jezdili na výlety nejen 

kolem Corku, ale i do irského národního parku v Killarney nebo na Cliffs of Moher.  

Díky Evropské unii a jejímu grantu jsem měl hrazeno ubytování stravování a i letenky.  

Před cestou jsme se museli také připravit na různé situace jako například kontrola na letišti, na kurzech ve škole, 

které se konali každý týden, kde jsme zdokonalovali v mluvené angličtině. 

Jsem velice rád, že jsem se mohl tohoto programu zúčastnit a vyzkoušet si život v jiném státě.  

 

Pokud se dostanete do národního parku v Killarney, zeptejte se tam někoho, proč jsou ovce namalovány žlutou 

barvou na zádech. 

 



 
 
 

 

Milan Brož, Dynamic Laser Solution Ltd. – Spojené království Velké 

Británie a Severního Irska 

Na přelomu března a dubna jsem strávil 3 týdny na pracovní stáži v Anglii, v nádherném 

přímořském městě Portsmouth. Tato příležitost se naskytla díky Střední průmyslové škole v 

Mladé Boleslavi, kde studuji, a především díky Projektu Erasmus +. 

Má praxe probíhala ve firmě Dynamic Laser Solution. Firma sídlí ve městě Gosport, nedaleko 

města Portsmouth. Jedná se o malou firmu, která sdílí své prostory s další menší firmou, 

jménem PetScanner, zabývající se elektrickými zařízeními pro lokalizování ztracených 

domácích mazlíčků. 

Firma Dynamic Laser Solution se zabývá rovněž elektronikou, inovací laserových 

technologií, 3D tiskem, modelováním součástí na zakázku pro laserové technologie a dalšími 

různými věcmi co se pokročilých technologií týče. 

Moje pracovní náplň zahrnovala práci na počítači, kde jsem pro firmu M2Squared Control 

Systems vytvářel webové stránky, což byla firma, která úzce spolupracovala s již zmíněnou 

firmou Dynamic Laser Solutions. Během těchto třech týdnů jsem se naučil pracovat 

v redakčním systému WordPress. Dále jsem se zdokonalil v programu PhotoShop a také jsem 

si vyzkoušel mnohé dovednosti, které jsem již, ať už v praxi nebo jen teoreticky, znal ze 

školy. Jako například práce s jazyky HTML, CSS, JavaScript a PHP, dále také vytváření 

databáze a instalace různých softwarů. 

Ve volném čase jsem se scházel s ostatními účastníky stáže, se kterými jsem se velmi 

spřátelil. S naším učitelským dozorem, jehož funkci plnila paní profesorka Jarmila 

Kubelková, která nám velice usnadnila pobyt v Anglii, jsme navštívili Londýn. V Londýně 

jsme strávili celý den dlouhou procházkou po městě. Po celý pobyt panovala příjemná a 

přátelská atmosféra. S paní učitelkou Kubelkovou jsme před odjezdem do Anglie absolvovali 

přípravný kurz angličtiny, ve kterém nás připravila na nástrahy anglického prostředí a splynutí 

s obyvateli. Z grantu Evropské unie nám bylo uhrazeno ubytování a strava v rodinách, jízdné 

městskými autobusy v Portsmouthu i Gosportu, jízdy trajektem a letenky. 

Pobyt ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska se mi velice líbil. Stáž 

předčila mé očekávání ve všech směrech a doufám, že mnoho dalších studentů také dostane 

příležitost účastnit se této stáže a všem, kdo bude mít tuto možnost, vřele doporučuji tuto 

šanci využít a získat nové zážitky a zkušenosti, případně vyhlídky na budoucí zaměstnání. 

 



 
 

 

 

 

 

 

Jan Cigler, DKW Engineering, Anglie 
Na stáži jsem byl v Anglii ve městě Portsmouth po dobu 3 týdnů. Tuto možnost jsem měl díky Střední Průmyslové škole 

Mladá Boleslav a také díky programu Erasmus+ 

Pracoval jsem ve firmě DKW Engineering, která se zabývá obráběním na CNC strojích. Firma je schopna výroby skoro 

čehokoliv, jelikož mají velikou škálu strojů. Mezi nejzajímavější výrobky patří Spirit of Ecstasy, což je soška pro automobily 

značky Rolls-Royce. Moji spolupracovníci byli všichni velice přátelští a kdykoliv jsem potřeboval, tak mi pomohli. 

Na začátku stáže jsem byl v kontrolní části firmy, kde jsem pomocí kalibrů na díry měřil díry na obrobcích. Dále jsem měřil 

závity, a to jak vnější, tak i vnitřní. Poté jsem se přesunul do výrobní části firmy, kde jsem v CNC obráběcím centru 

vyměňoval obrobky, kontroloval závit nebo srážel hrany. Ke konci stáže jsem často střídal výrobní i kontrolní část firmy.  

Naučil jsem se základy ovládání CNC obráběcího centra, CNC vrtačky a dále také různých měřicích přístrojů, mezi které 

patřil třeba laserový scanner. Líbilo se mi, že to o čem se ve škole učíme, jsem viděl v praxi, jak se co používá, jak co funguje 

atd. Rozdíly mezi ČR a Anglií asi nemohu posoudit, protože jsem v Česku nepracoval ve firmě, jako byla tato, ale rozhodně 

mi přišlo, že lidi jak ve firmě, tak i na ulici byli mnohem přívětivější a nepřišlo mi, že by ke mně měli nějaké špatné 

předsudky. 

Stáž mi přinesla zlepšení celkově v komunikaci. Potřeboval jsem totiž mluvit mnohem více než normálně. Většinou jsem 

neměl problém rozumět, i když se našly situace, kdy jsem přes anglický přízvuk nerozuměl, co mi chtěli říct, ale poté co to 

zopakovali, jsem už rozuměl. 

Stravování je úplně jiné než u nás. Snídaně v Anglii během týdne jsou skoro stejné jako u nás. Avšak obědy se v Anglii moc 

neřeší a většina lidí měla jen bagetu, brambůrky či jiné pochutiny. Hlavní jídlo byla večeře, což byly z velké části polotovary, 

které jsou v Anglii velice populární. Ubytování bylo v rodinách, které byly přátelské. S pokojem jsem byl velice spokojený, 

jen jsem si musel první týden zvykat na opravdu hodně měkkou postel. 

Volný čas během týdne jsem trávil po městě nebo doma. Avšak o víkendu jsme jeli do Londýna, kde jsme navštívili typické 

anglické turistické atrakce, jako je London Eye, nebo Tower Bridge. Big Ben se bohužel rekonstruuje, takže byl obestavěný 

lešením. 

Letenky, lístky jak na MHD, tak na bus do Londýna jsme měli zaplaceny z grantu. 

Dále bylo z grantu zaplaceno ubytování a také strava. 

Na stáž jsme se měsíc předem připravovali kurzy angličtiny u nás ve škole. V hodinách 

jsme dělali různé prezentace, abychom se naučili mluvit a odpovídat na otázky.  

Stáž pro mě byla velice přínosná a určitě bych si tento zážitek zopakoval. Také jsem si 

vyzkoušel, jak jsem na tom s úrovní angličtiny a jestli se dokážu domluvit i 

v normálních situacích. Jediný problém je, že stáž byla pro mě možná až moc krátká. 

Stačil by týden nebo dva navíc a zážitek by byl ještě mnohem lepší.. 

Za můj největší úspěch považuji, že jsem se bez 

pomoci vypořádal se všemi problémy, které 

během stáže nastaly. Například, když nám řidič 

autobusu dal špatné jízdenky, tak jsem si sám 

dojel do sídla firmy, i když jsem to mohl nechat 

na kantorovi. 

Na stáži jsem se seznámil s jedním 

pracovníkem, který mi vyprávěl vtipy, 

vysvětloval, jak co v Anglii funguje. O zábavu 

bylo celou dobu postaráno, protože lidé v Anglii 

si jsou schopni udělat srandu z čehokoliv. 

 

 

 

 

 

 

 

http://veteran.auto.cz/clanek/316/rolls-royce-spirit-of-ecstasy-okridlena-dama-je-stoleta
http://veteran.auto.cz/clanek/316/rolls-royce-spirit-of-ecstasy-okridlena-dama-je-stoleta


 
 

Tomáš Dlask, Republic of Work, Irsko 

Koncem března jsem odcestoval na třítýdenní stáž (23.3. 

- 13.4.) do Irska, konkrétně do města Cork. Tuto stáž mi 

umožnil projekt Erasmus+, do kterého jsem se na naší 

škole Střední průmyslová škola v Mladé Boleslavi 

přihlásil. Republic of Work je firma, která pronajímá 

prostory ve své budově pro lidi, kteří pracují z domova, 

dále pronajímá i meeting místnosti a kanceláře. 

Moje pracovní náplň spočívala ve vytváření grafických 

designu podle své fantazie. Dále jsem vytvářel tabulky a 

pracoval jsem s citlivými materiály této firmy, což bylo 

velmi fajn, že mi důvěřovali a byl jsem za to rád. Měli jsme možnost poslechnout si prezentaci, ve 

které se povídalo o tvorbě marketingových videí,což bylo velmi naučné. 

Od stáže jsem získal víc, než jsem očekával. Hlavně jsem se naučil hodně porozumět rychle 

mluvenému slovu. Zlepšila se mi i angličtina a za to jsem opravdu vděčný. Hlavně jsem se zlepšil v 

mluvení a odpovídání, aniž bych musel moc přemýšlet. 

Ubytování jsem měl nejlepší, co jsem mohl dostat. 

Rodina byla milá a vždy nám se vším vyhověli. Domácí 

nám vařila denně výborná jídla. Na pokoji jsem byl s 

dvěma kamarády. Jinak v rodině byly i dvě Irky, které 

odjely po týdnu. Nakonec tam s námi žily i dvě dcery a 

pán a paní domácí. Když jsme chtěli jít ven, tak jsme 

prostě šli. Venku jsme mohli být, jak dlouho jsme chtěli. 

V případě, že jsme měli v plánu být venku do pozdních 

hodin, tak jsme to jen oznámili, aby o nás měli přehled. 

Ve volném čase jsme chodili po okolí a poznávali město. 

V okolí byla spousta míst na krácení dlouhé chvíle. Obchodní domy, hospůdky, pláž. Jinak o 

víkendech jsme měli naplánované výlety. Navštívili jsme Cliffs of Moher, Blarney Castle, továrnu na 

Jameson. Z grantu mi byla zaplacená cesta, ubytování a strava. Před stáží jsem musel absolvovat 

přípravný kurz, který se konal jednou týdně po vyučování. 

Stáž rozhodně stojí za to, si vyzkoušet, jak to chodí v zahraničí, jaké to je starat se sám o sebe, a to 

ještě v cizí zemi, jak hospodařit s penězi. Přinese vám to rozhodně spoustu nových zkušeností, přátel a 

hlavně zážitky, na které jen tak nezapomenete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Zahraniční stáž – Vojtěch Fíla, Hewitt College, Cork, Irsko 

 

Ve dnech 23.3. – 13.4.2019 se mi díky Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi a programu 

Erasmus+ naskytla možnost zúčastnit se třítýdenní stáže v Corku, v druhém největším městě Irska. 

Po dobu těchto tří týdnu jsem pracoval v soukromé střední škole Hewitt College, která je dle novin Irish 

Times nejúspěšnější škola v Irsku. Hewitt College nabízí roční, dvouleté i tříleté studium. Je vyhlášená svým 

pedagogickým sborem a širokou škálou předmětů, které umožňují studentům 

přizpůsobit studie jejich cílům Leaving Cert. Pracoval jsem zde pod dozorem 

místní ředitelky Trish McGrath. 

Již první den mi byl zadán úkol, na kterém jsem měl pracovat po celou 

dobu svého pobytu, návrh nového webdesignu pro webové stránky Hewitt 

College. Nejdříve jsme s Trish prokonzultovali, jak by měl nový webdesign 

přibližně vypadat.  Podle jednoduchého návrhu, který jsem si zhotovil, jsem 

získal jednoznačnou vizi, jak budou mnou vytvořené stránky vypadat. Dále mě už 

jen čekala spousta práce při navrhování a zavádění jednotlivých prvků k docílení 

jejich finální podoby. 

Jelikož mám tvorbu webdesignu velice rád, její použití v praxi pro mě 

bylo skvělou zkušeností. Objevil jsem několik nových metod použití jazyka CSS, 

z čehož jsem nejednu použil. Připomněl jsem si mnou dlouho nepoužívaný toolkit Bootstrap, ve kterém jsem se 

značně zlepšil, což mi hodně ulehčilo práci.  

I když jsem měl z každodenní komunikace v cizím jazyce obavy, během prvního týdne se neskutečně 

zlepšila. Od konce prvního týdne jsem byl schopný vcelku plynulé mluvené komunikace, což mi dodalo daleko 

větší sebevědomí při jejím užití. 

Byl jsem ubytovaný se svými dvěma spolužáky v řadovém domě nacházejícím se ve městě Cobh. Naše 

hostitelská rodina byla neskutečně milá, s čímkoliv nám oba “rodiče“ rádi pomohli. Naše snídaně probíhaly 

formou jakéhosi švédského stolu, mohli jsme si vybrat právě to jídlo, na které jsme měli chuť. K obědu jsme 

dostávali balíčky obsahující brambůrky a láhev vody. Často jsme si ještě namazali toust, což nám i naše paní 

domácí doporučila. Jak je v Irsku zvykem, večeře byly vždy teplé. 

Ve volném čase jsem spolu se svými spolubydlícími poznával okolí Cobhu a o víkendech jsme společně 

i s paní učitelkou Kratochvílovou jezdili na výlety, například na Cliff’s of Moher, Blarney Castle nebo do 

destilérie Jameson. 

Grant od programu Erasmus+ zahrnoval například ubytování nebo letenky do 

Dublinu. Byly z něj také hrazené každodenní výdaje za stravování a dopravu do práce. 

 Na tři týdny konverzace v anglickém jazyce jsme se společně připravovali na 

několika seminářích pod vedením paní učitelky Kratochvílové, na nichž jsme si rozšiřovali 

slovní zásobu nebo jsme si vyzkoušeli, jak obstojíme při běžné komunikaci. 

Celá stáž mi přinesla nesčetně skvělých zkušeností, za které jsem velice rád. 

Nejenom co se týče práce, ale i uplatnění angličtiny, které je dle mého v dnešní době 

velice důležité. Jsem velice rád, že jsem se jí mohl účastnit, také kvůli poznání cizí země, 

její kultury a krásné přírody. 

 

 

 

 

 

 



Adam Flanderka 

DKW Engineering Ltd 
Portsmouth, Velká Británie 

Zúčastnil jsem se 3týdenní stáže ve městě Portsmouth nacházejícím se na jihu Velké Británie. 
Moje účast byla umožněna díky Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi a programu 
Erasmus+. 
Byl jsem na stáži ve firmě DKW Engineering Ltd. Firma DKW Engineering Ltd se zabývá 
výrobou precizních strojních dílů. Díly se využívají zejména v medicíně, leteckém průmyslu, 
vesmírných raketoplánech a v jaderném průmyslu. Firma má zákazníky z celého světa. Sídlo 
je v Portsmouth. Vlastní jednu velkou halu, která je vybavena kancelářemi, kontrolní 
místností, jídelnou, WC, balicí místností a výrobní halou. Ve firmě pracuje cca 40-50 
zaměstnanců. Výbava je velmi moderní, protože ve výrobní hale se nachází pouze CNC stroje. 
Za celou dobu, co jsem byl ve firmě, jsem obsluhoval CNC a pracoval s měřicími přístroji. 
Upínal jsem jednotlivé součásti do stroje, hlídal, zda stroj pracuje tak, jak má, udržoval ho v 
čistotě, vyměňoval nástroje, nastavoval nulové body obrobku, kontroloval jsem, zda jsou 
všechny výrobky v pořádku, brousil jsem, soustružil, frézoval, komunikoval se zaměstnanci a 
řešil s nimi problematiku výroby, četl jsem výrobní výkresy. 
Z grantu nám bylo hrazeno ubytování s polopenzí, MHD a cesta do Anglie a zpět. Na stáž 
jsem se připravoval v podobě kurzů (20-30 hodin). 
Mezi hlavní přínosy stáže patří bezpochybně samostatnost. Naučil jsem se samostatně 
fungovat a přenést na sebe zodpovědnost. Nově jsem se naučil mnoha věcem, které jsou 
blízké mému oboru a zdokonalil a uplatnil jsem své teoretické znalosti v praxi. 
Jsem moc vděčný, že mi bylo umožněno na stáž jet a poznat tak odlišnou kulturu. Jsem velice 
spokojený s firmou, ve které jsem pracoval. Po ukončení stáže mi zde bylo nabídnuto i 
pracovní místo. Tuto stáž mohu jen doporučit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Filip Glenda -TeachKloud, Irská republika 

 

Minulý týden jsem se vrátil ze zahraniční stáže v irském městě Corku, kde jsem díky naší Střední průmyslové škole v Mladé 

Boleslavi a programu Erasmus+ strávil tři týdny poznáváním zdejší kultury a získáváním 

profesních zkušeností. 

Tyto zkušenosti jsem získával ve firmě TeachKloud, která vyvíjí webovou aplikaci pro 

usnadnění administrativní činnosti učitelům v mateřských školách. TeachKloud 

zaměstnává přibližně deset lidí, ze kterých je převážná většina z jiných států. Tito lidé 

jsou také často stážisty, a tak se kolektiv mění. Firma také nemá vlastní kancelářské 

prostory, a tak využívá sdílené kanceláře v budově Bank of Ireland. Atmosféra v této 

firmě tedy byla velice uvolněná a inspirující. 

Po domluvě s mou nadřízenou jsem dostal pracovní úkoly, kterými byly úpravy stylů 

webových stránek. Pracoval jsem tedy s HTML, CSS a knihovnou Bootstrap. Jedním z 

úkolů bylo vytvořit nový vzhled stránky pro tvorbu nových uživatelských účtů. Práce 

nebyla obtížná, na obsahu stránky jsem se domlouval s nadřízenou a po dokončení 

stránky jsem ji umístil na testovací server, kde práci zkontrolovala. 

Práce mi tedy přinesla prohloubení znalostí HTML a CSS i s knihovnou Bootstrap. Na 

začátku jsem se přiučil i něco o PHP a Slim frameworku, se kterým kolegové pracovali a naučil jsem se základy práce se 

systémem Git. 

Mé znalosti angličtiny se také zlepšily. Největší zlepšení pozoruji v komunikaci v angličtině, ve které jsem získal jistotu a 

zlepšil jsem si i výslovnost. Toto zlepšení také vnímám jako jedno z největších 

přínosů stáže. 

Ubytování bylo v rodinách. Moje rodina žila blízko vesnice Glenmire poblíž 

Corku na venkovské usedlosti. Společně se svým spolužákem jsme měli jeden 

pokoj a koupelnu. Rodina měla 5 členů a všichni byli velice milí, pomáhali nám s 

dopravou do práce a zajišťovali nám veškeré stravování. Nikdo neměl tak silný 

přízvuk, aby mu nebylo rozumět. Ve volném čase jsem s přáteli chodil po práci 

na prohlídky města. Během víkendů byly organizovány výlety na velice zajímavá 

místa, jako například Cliffs of Moher nebo Blarney Castle. Neméně zajímavým 

výletem byla i návštěva Midleton distillery s ochutnávkou pravé irské whisky. 

Myslím si, že zúčastnit se stáže bylo velice dobré rozhodnutí. Sice jsem si nebyl 

jistý, zdali zvládnu komunikaci v jiném jazyce, ale díky přípravným kurzům a online cvičením jsem nakonec neměl téměř 

žádné potíže se dorozumět. Pokud se obáváte stejné věci, mohu vás ujistit, že vždy najdete nějaký způsob, jak se vyjádřit, a 

navíc každý se vám pokusí pomoct, lidé jsou zde mnohem přátelštější. Výdaje na MHD, letenku a na ubytování včetně 

stavování je hrazeno z grantu, takže ani finanční stránka stáže není žádnou překážkou.  Irsko je nádherná země a jsem rád že 

jsem ji mohl navštívit. Rady na konec: zabalte si teplé oblečení a chcete-li se vyhnout dojíždění do města, napište si do 

příslušného formuláře, že nemáte rádi psy, protože ve vesnicích je mají snad všichni.  

 



 
 

 

 

 

Natálie Holanová, Republic of Work, Irsko 
 

Tento rok jsem díky naší škole Střední Průmyslové škole v Mladé Boleslavi a programu Erasmus+ mohla na tři 

týdny vycestovat a zúčastnit se zahraniční stáže v Irsku. Na stáž jsem byla umístěna do společnosti Republic of 

Work, která se zaměřuje na pronajímání pracovních prostorů pro firmy, nebo jednotlivce, kteří nechtějí pracovat 

z domova. Pořádají tu i konference, přednášky a společenské akce. Firemní prostředí je spíše uvolněné a 

atmosféra tu působí až domácky. Sice tu mají malý počet zaměstnanců, ale všichni jsou tu přátelští. 

Já jsem se starala o výrobu nových grafických návrhů, jako byly plakáty, 

bannery nebo design na sociální sítě. Většinu času mi zadali úkol s tím, že 

jsem měla v navrhování a provedení naprosto volnou ruku, takže se stačilo 

podívat po pracovních prostorech, kam jsem zrovna plakát navrhovala a pak 

jen vytvořit několik návrhů.  

Praxe samotná mi přinesla spousty věcí. Naučila jsem se, jak to chodí ve 

zdejších rodinách, nové a neobvyklé věci o zdejší kultuře, procvičila jsem si 

anglický jazyk a naučila se ho používat v praxi, rozšířila si slovní zásobu a 

zlepšila své grafické dovednosti. 

S rodinou jsem si povídala každý večer při večeři a během dne s lidmi v práci, 

takže jsem si angličtinu procvičila dostatečně. Někteří tu měli opravdu silný 

přízvuk, takže jim bylo těžké rozumět, ale i na to si člověk zvykl.  

Ze začátku mi přišlo zvláštní to, že jako hlavní jídlo mají večeři a k obědu i 

ke snídani mají toustový chleba, ale po čase jsem si zvykla a už mi to tak zvláštní nepřipadalo. Krom toho mi asi 

největší problém dělalo ranní vstávání do vymrzlého bytu – a to proto, že tu nejsou zvyklí topit tak jako u nás. 

To byla asi jediná věc, na kterou jsem si po dobu pobytu nemohla zvyknout.  

Ve volném čase jsem pak čas trávila s kamarády chozením po městě a památkách, posezením v kavárnách a 

hospodách a víkendovými výlety s celou skupinou a paní učitelkou.  

Naše ubytování, strava, MHD i letenky byly placeny z grantu, takže jsme s tím neměli žádné starosti. Na vše 

jsme se pečlivě připravovali na týdenních kurzech po škole, kde jsme si říkali o tamní kultuře, procvičili 

angličtinu a podobně, takže nás téměř nic nemohlo překvapit. 

Stáž se mi moc líbila a firma, ke které jsem byla přiřazena, byla 

opravdu skvělá. Myslím, že se vše vydařilo, jak mělo a největší 

překvapení, které nás zde čekalo, byla skupina delfínů, které jsme 

potkali cestou na Cliffs of Moher.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Radek Husák, Tisa Labs, Irsko 
Díky SPŠ Mladá Boleslav a programu Erasmus+ jsem dostal příležitost stáže v Irském 

přístavním městě Cork. 
Pracoval jsem ve firmě Tisa Labs, které se zabývá věcmi a technologiemi usnadňující život 

lidem v nové éře technologií, ku příkladu měřiče vlhkosti půdy a sbírání dat. 

Pracovníků je zde dohromady kolem třiceti, nicméně jsem pracoval pouze v jedné místnosti 

s dalšími sedmi kolegy, z nichž 5 ze Španělska taktéž na stáži. 

Já jsem pracoval na webové stránce / programu, který mapoval danou místnost a přehledně 

zobrazoval data o rostlinách v dané 

místnosti. Dále jsem pracoval na 

jednoduché konfiguraci pro správce 

webových stránek firmy pro překlad do 

Francouzštiny. 

Nejvíce jsem se naučil vyhledávat na 

internetu podobné problémy, se kterými 

jsem se setkal a řešit je, procvičil jsem si 

programátorskou logiku, např. z jakého 

konce uchopit daný úkol.  

Výzvou bylo porozumět svým kolegům se 

španělským přízvukem a domluvit se, co a 

jak máme dělat. Přesto to bylo mnohem 

jednodušší než irský přízvuk, který nám 

dělal problémy po celou dobu stáže na 

ubytování. 

Ubytování bylo lepší, než jsem očekával, hostitelská 

rodina se k nám chovala velice mile a s čímkoliv pomohla, 

nebyl problém se zpozdit se spolužáky ve městě či 

domluvit se na pozdější večeři. 

Ve volném čase jsem si vyzkoušel virtuální realitu a laser 

game, ochutnal dobrá jídla či horkou čokoládu, viděl 

krásná místa a okouzlující irskou krajinu. Byli jsme na 

návštěvě palírny irské whisky nebo viděli monumentální 

Cliffs of Moher. 

Z grantu nám bylo hrazeno vše, od ubytování a stravování 

až po letenky. Museli jsme ale pro to absolvovat přípravné 

kurzy, kde jsme se učili a předváděli si, jak se zachovat 

v určitých situacích, jak se chovat na pracovišti apod. 

Většinou je praxe stejně jiná, než teorie, ale určitě nemohu 

říct, že to v nějakých situacích nepomohlo.  

 

Velice mile mě překvapilo, že se děkuje řidiči autobusu. 

To bych zavedl i u nás.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

Adam Jelínek, DKW Engineering, Anglie  
 

Díky naší škole Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi a programu 

Erasmus+ jsem se mohl zúčastnit třítýdenní stáže v Anglii, konkrétně ve 

městě Portsmouth, což bylo město na jihu Anglie asi 100 km jižně od 

Londýna. Pracoval jsem ve firmě DKW Engineering, což je firma, která se 

zabývá strojírenskou prací a vyrábí různé součásti do menších průmyslů, ale 

také třeba do leteckého průmyslu. Firma měla okolo 50 zaměstnanců, kteří se 

ale navzájem velice dobře znali. Nejvíce jsem pracoval u CNC soustruhu, kde 

jsem obráběl různé polotovary na výrobky, které firma převzala od 

objednavatele zakázky. Dále jsem také byl na inspekci, kde jsem kontroloval 

výrobky z výroby poté popřípadě očistil, a nakonec přeměřil a zkontroloval 

podle výkresu, zda vyrobené rozměry sedí. Když jsem pracoval se stroji, tak 

jsem nepracoval pouze s CNC stroji, ale také třeba se svislou vrtačkou, kde 

jsem vystružoval díry do desek, které se pak dále obráběli na centru. V práci 

jsem mohl porovnat své teoretické znalosti s praktickými, třeba u CNC řízení nebo zkombinoval znalosti z odborných 

předmětů a podívat se, jak vůbec vypadají nějaké nástroje, které se používají ve firmě. Na zahraniční praxi jsem si nádherně 

procvičil anglický jazyk, kde jsem využil hlavně odbornou slovní zásobu, ale 

také jsem se zlepšil v plynulosti mluvení a rychlosti odpovídání/reagování. 

Taktéž jsem si mohl krásně promluvit s rodilým mluvčím, a tím pádem 

porozumět určitému akcentu anglického jazyka. Ubytování a stravování bylo 

odlišné od našeho, na co jsme tu zvyklí. Většina rodin v Anglii bydlí v ne moc 

širokých a dlouhých domech, které jsou skoro totožné, co mají ostatní rodiny. 

Stravování je trochu jiné, oni mají na rozdíl od nás hlavní chod večeři a k 

snídani jedí buďto toasty nebo cereálie. Naštěstí paní domácí vařila velice 

dobré večeře, takže jsem se vždy dobře najedli. O víkendech jsme byly na 

výletě Londýně nebo poté v Portsmouth v muzeích jako například Mary Rose 

Museum nebo D Day Museum. Když se našel čas po práci, tak jsme šli všichni 

třeba na fish and chips nebo se projít po městě. Z grantu nám bylo hrazeno 

ubytování, strava, MHD a letenky. Před odletem jsem se připravovali online na 

stáž, kde jsme procvičovali své schopnosti v anglickém jazyce jak slovní 

zásobu, tak gramatiku. Řekl bych, že mi tyto kurzy pomohly hlavně v 

gramatice a pochopení časů v angličtině. Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit 

stáže, a že se stáž vydařila přesně podle mých představ, jak pracovních a 

anglických zkušeností, tak i třeba v počasí. Poznal jsem také nové lidi, a 

hlavně je to suprová zkušenost žít a pracovat v jiné zemi. Všem bych tuto 

zkušenost a poznání jiné kultury určitě doporučil. Byl to nádherný zážitek a budu 

na něj dlouho vzpomínat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vojtěch Klír, Cork City, Deaf Enterprises 
Koncem března jsem odcestoval na třítýdenní stáž (23.3. - 13.4.) do Irska, konkrétně 
do Corku. Tuto stáž mi umožnil projekt Erasmus+, do kterého jsem se na naší 
Střední Průmyslové škole v Mladé Boleslavi přihlásil. 
Pracoval jsem ve firmě Deaf Enterprises, která zaměstnává hluché nebo jinak 
postižené lidi. Firma se spíše zabývá stavbou nebo opravou nábytku všeho druhu. 
Budova firmy se nachází na adrese 2 Sundrive park, Ballinlough v Corku a existuje 
už 31 let. Momentálně má firma 27 zaměstnanců s tím že 19 z nich je sluchově 
postiženo, 6 má jen sluchové potíže, ale jinak slyší docela v pořádku a zbylí 2 jsou 
zcela v pořádku.  
Má práce byla starání se o jakýkoli problém s firemními počítači, ať byly problémy 
hardwarové nebo softwarové. Všechny znalosti, které jsem se naučil ve škole, a na 
této stáži jsem využil a ověřil v praxi. Práce mi přinesla nejen pracovní zkušenosti, 
ale také jsem se dozvěděl, jak to funguje s pracovním kolektivem a z názvu firmy 
jsem se také naučil komunikaci se sluchově postiženými lidmi. Poznávání všeobecné 
irské kultury také nebylo málo z důvodu neustálého kontaktu s irskými občany. Byl 
jsem ubytován v části Corku zvané Blackpool, kde jsem byl v rodině Fairfax, která se 
o mě starala velmi dobře. První okamžiky v rodinném domě pro čtyři začalo večeří se 
mnou, spolužákem, panem a paní Fairfax. Jídlo bylo velmi dobré a manželé byli také 
velice přátelští. 
S paní učitelkou Kratochvílovou jsme mohli také s ostatními spolužáky prozkoumat 
části Irska stejně jako místní hospody neboli „puby“. Na stáž jsem se připravoval 
pomocí přípravných kurzů vedené paní učitelkou Kratochvílovou a webové stránky 
Erasmus+ OLS.  
Díky stáži jsem poznal novou kulturu, lidi a také jsem hlavně nabral zkušenosti, které 
se mi budou hodit v budoucnosti. Jsem rád že jsem se mohl stáže zúčastnit a 
nejraději bych tuto možnost nabídl každému, kdo se chce přiučit anglický jazyk a 
něco z pracovního prostředí v jiné zemi.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Dominik Mach, Dynamic Laser Solutions, United Kingdom. 

 Byl jsem na stáži ve Velké Bitánii ve městě Gosport a pracoval    jsem ve firmě Dynamic Laser Solutions inc. 

díky škole Střední průmyslová škola Mladá Boleslav a programu 

Erasmus+. 

Dynamic Laser Solutions inc. - Firma se zabývá vytvářením zařízení 

pro skenování psů. 

Moji pracovní náplní bylo vytváření webové aplikace, která 

fungovala na bázi databáze pro zapisování ztracených nebo 

ukradených psů po celé Anglii. Nejvíce jsem nabyl zkušeností a 

dovedností v předmětu Webových aplikací, kde jsem pracoval 

nejvíce v php a všeobecně jsem se zlepšil v komunikaci s anglicky 

mluvícími lidmi. 

Naučil jsem se porozumět různým anglickým přízvukům a reagovat 

přiměřeně. Zlepšila mi slovní zásoba a získal jsem jistotu v angličtině. 

Ubytování bylo útulné, paní domácí byla příjemná a co se týče jídla, tak na české poměry byla průměrná. 

Ve volném čase jsem sledoval seriály nebo jsem si chodil nakupovat do blízkého obchodu. Navštívil jsem 

Londýn, Portsmouth a pár muzeí v něm. Z 

grantu mi bylo hrazeno letadlo, MHD, 

stravování a ubytování, takže jsem si za 

kapesné  

Půlku školního roku jsem chodil každý 

týden hodinu na připravovací kurzy, kde 

jsme si vysvětlovali, jak to v cizině chodí a 

jak se co nejlépe dorozumět v Anglii a 

různé další informace, které by se nám tam 

mohli hodit. Myslím si, že byly užitečné.                                                                                                                                   
Se stáží jsem nad míru spokojen. Byla to 

zkušenost, která se jen tak v životě 

nenaskytne a určitě tuto zkušenost 

doporučuji! 

Můj největší úspěch byl asi ten, že jsem stáž úspěšně absolvoval a dokončil práci, která mi byla zadána. 

 

 



 

Daniel Martínek, Portsmouth 

Plumbing Supplies, Anglie 
 

Tento rok se mi naskytla příležitost, díky které jsem mohl na tři týdny vycestovat v rámci školní praxe do města 

Portsmouth v Anglii. Tuto možnost nám poskytla má škola Střední průmyslová škola v Mladé Boleslavi ve 

spolupráci s programem Erasmus+. 

Před odjezdem na tuto stáž jsme chodili na přípravné jazykové kurzy, na kterých nás připravovala na celou stáž 

naše vyučující Jarmila Kubelková. Na těchto kurzech jsme se dozvěděli všechny potřebné informace a zlepšovali 

jsme naše jazykové schopnosti. Náplň mé praxe se odehrávala ve firmě Portsmouth Plumbing Supplies. Tato 

firma se je zaměřená na přeprodávání instalatérských potřeb a vybavení pro koupelny. Součástí této firmy jsou 

tři pobočky. Má práce byla v pobočce v Drayton, která spravuje sklad, prodává a rozváží zboží zákazníkům. 

Pracovní kolektiv v této firmě byl skvělý. Pracují zde velmi mladí a přátelští lidé, kteří mají rádi zábavu. Během 

stáže se moje pracovní náplň dost měnila. Obsahovala uklízení skladu, organizaci zboží ve skladu, přijetí zboží – 

převzetí zboží, podepsání dodacího listu a podle čísla nalezení objednávky, která se připne k dodacímu listu a 

uloží k vyřízeným objednávkám. Dále jsem si vyzkoušel, jaké je to jezdit nákladním automobilem a předávat 

zboží zákazníkům. Moje pracovní náplň obsahovala i doplňování zboží na prodejnu. Vše muselo být správně 

seřazeno a uloženo tak, aby to zákazníka upoutalo. Nakonec práce v této firmě obsahovala i některé úkony 

s počítačem. Objednával jsem zboží přes systém, který se ve firmě používá. 

Během stáže jsem se naučil, jak má správně fungovat sklad. Jsem rád, že se mi povedlo získat zkušenosti 

z logistiky, které plánuji v životě plně využít. Dále jsem si poprvé vyzkoušel, co obnáší prodej a rozvoz zboží 

zákazníkům. Také jsem se naučil samostatnosti a schopnosti žít v neznámém prostředí.  Zlepšil jsem své 

jazykové dovednosti, porozumění, mluvení a schopnost konverzovat v anglickém jazyce. Zjistil jsem od mého 

spolupracovníka, že lidi z Portsmouth mluví velmi rychle, a tak je občas nutné slušně požádat, aby trochu 

zpomalili. Po celé tři týdny jsme bydleli u jedné paní, která se o nás moc dobře starala a každý den jsme měli 

snídani a teplou večeři, která sice neměla na jídlo v Čechách, ale jinak to bylo docela dobré. Ubytování, 

stravování, MHD i letenky byly hrazeny z grantu. Před stáží jsme dostali kapesné 600 EUR a tato částka byla 

opravdu plně dostačující.   

Ve volném čase jsme jezdili s paní učitelkou Kubelkovou na výlety. První víkend jsme byli v Londýně a druhý 

den jsme byli v hezkém námořním muzeu, které bylo o lodi Mary Rose, která byla vytažena z moře. Druhý 

víkend jsme navštívili muzeum Den D a dále jsme si prošli nádherný pobřeží v Portsmouth. Volný čas jsme 

trávili také na nákupech a na procházkách po městě. Na konci stáže jsem byl v práci 

odměněn doporučujícím dopisem od firmy, který mě 

opravdu potěšil. Jedna z věcí, která mě opravdu zaujala 

byla absence odpadkových košů a přechodů pro chodce. 

Stáž byla opravdu skvělá a moc se mi líbila. Jsem rád, 

že jsem měl tuto příležitost a snažil jsem se ji plně 

využít, jak jazykově, tak i kulturně. Bylo zajímavé 

poznat jinou kulturu a jiné zvyklosti. Moc se mi líbilo, 

jak jsou v této zemi hodní a ochotní lidé, kteří rádi 

pomohou.  

 

 

 

 

 



 

 

Jaroslav Novák – Referral Works, Irská republika 

Na pracovní stáži v zahraničí jsem byl v irském městě Cork, kde jsem po dobu 3 týdnů nabýval pracovní 

zkušenosti, poznával irskou kulturu a cestoval. Tato stáž mi byla umožněna díky naší Střední průmyslové škole v 

Mladé Boleslavi a programu Erasmus+. 

Na místo pracovní činnosti jsem byl umístěn do rozvíjející se firmy Referral 

Works. Tato firma se zabývá vývojem platformy pro spojování zákazníků s 

dalšími firmami na principu doporučování zprávami. Pracovní prostory se 

nacházely ve sdílených kancelářích WorkBench v budově Bank of Ireland. 

Pracovní prostředí se mi velice líbilo a bylo velmi uvolňující.  

Má pracovní náplň se skládala ze dvou částí a týkala se práce na rozšíření 

pro již stávající aplikaci. První část byla soustředěná na front-end prostředí, 

kde jsem tvořil uživatelské rozhraní pro tvorbu skupin kontaktů. Pracoval 

jsem v JavaScriptovém prostředí, konkrétně s NodeJS. Aplikace byla 

postavena ve frameworku IonicJS do kterého byl implementován další 

framework Angular. Po splnění první části jsem přešel na druhou, která se 

týkala back-end vývoje struktury skupinového rozšíření v NoSQL databázi 

Firebase vyvíjené Googlem. Po úspěšném dokončení rozšíření jsem předal 

výsledek nadřízenému, který mi byl po celou dobu k dispozici. Práce 

naprosto splnila všechna má očekávání, jelikož byla náročnější a odnesl jsem 

si z ní plno odborných zkušeností. Pracovní stáž v zahraničí mi rozhodně prohloubila odborné znalosti v oblasti 

vývoje webových aplikací. Byl jsem schopen využít znalosti, které jsem měl již před stáží a tento fakt mi pomohl 

hlavně v tom, že práce byla náročnější a ve výsledku jsem splnil všechny požadavky, a tak jsem se mohl podílet 

na vývoji reálně fungující aplikace. 

V anglickém jazyce jsem se zlepšil ve všech ohledech, ale především v mluveném projevu. Výslovnost 

některých frází a slov se pro mě stala jednodušší a díky tomu jsem si celý pobyt v anglicky mluvícím prostředí 

užil.  

Ubytován jsem byl nedaleko centra města na kopci s nádherným výhledem na město v klasické irské 

domácnosti. Stravování bylo velice dobré a prostředí domova bylo velmi příjemné. Samozřejmě se u nás mluvilo 

s „corkským“ přízvukem, který je pro toto místo typický, avšak jde mu velmi dobře rozumět. Volný čas jsem 

trávil prozkoumáváním prostředí města a jeho okolí. Také jsem se scházel s přáteli a společně jsme chodili 

například na večeři, nebo jen po městě. O víkendech byly organizovány výlety na nádherné irské lokace jako 

například Blarney Castle, Národní park nebo Cliffs of Moher. Za zmínku také stojí návštěva Midleton distillery s 

ochutnávkou pravé irské whisky. 

Ubytování, stravování, MHD i letenky byly hrazeny grantem. Celkově jsem byl ze stáže nadšen a dala mi 

představu u tom, jaký je život a práce v zahraničí a také jsem mohl poznat novou kulturu a vyzkoušet si život v 

anglicky mluvící zemi. Na závěr bych doporučil (pokud budete využívat MHD) koupit si místo týdenního 

předplatného na autobus předplatné na kredit. 

 

 

 

 



David Pechan – Cleaner Cars, Velká Británie  
Díky programu Erasmus + a Střední průmyslové škole jsem se mohl zúčastnit na třítýdenní zahraniční 

stáže ve Velké Británii ve městě Portsmouth. Portsmouth je město s 240 000 obyvateli.  

Stáž trvala od 23.3. do 13.4.2019. Pracoval jsem ve firmě Cleaner Cars. Je to malá firma 

v průmyslové zóně Portsmouthu, která se zabývá péčí a vzhledem automobilů. Firma má i 3 služební 

vozy pro čištění mimo pobočku v Portsmouthu.  

Náplní mé práce bylo mýt vozy přímo na pobočce. Po umytí se čistili interiéry aut podle stupně mytí, 

který si zvolil zákazník. S tímto už jsem zkušenosti měl z předchozích letních brigád. Nové však pro 

mě bylo rozbrušovaní laku vozu pro větší 

lesk a lak bez škrábanců. Zde jsem si 

rozšířil slovní zásobu o technické pojmy.  

Po celou dobu stáže jsem bydlel u paní 

Mary Elliott. Byla to úžasná žena, která 

uměla velice dobře vařit. Každý večer nám 

servírovala velké porce vynikajícího jídla.  

O víkendech jsme byli na několika výletech s naší paní 

učitelkou. Podívali jsme se do Londýna na London Eye, 

Tower Bridge, Big Ben, Buckinghamský palác. 

V Portsmouthu jsme viděli Mary Rose museum, Den-D 

museum. Také jsme navštívili Emirates Spinnaker Tower, 

ze které byl nádherný rozhled na celé město, ale i na moře, 

kde většinou plulo mnoho lodí.  

Z grantu bylo hrazeno vše od dopravy, stravy, ubytování. 

Také jsme absolvovali přípravné kurzy a online kurzy 

v anglickém jazyku. 

Jsem rád, že jsem se mohl tohoto projektu zúčastnit a šel 

bych do toho znovu. 

 

 

 

 

 

 



Václav Salač 
In2 Solid Surfaces 

Portsmouth, UK 
 

Díky naší škole SPŠ Mladá Boleslav a programu Erasmus+ jsem se jako jeden z 
dvanácti vybraných studentů mohl zúčastnit třítýdenní zahraniční stáže v Anglii. 

 23. března naše cesta započala. Do Londýna jsme se dopravili letadlem 
společností EasyJet. Odtud nás čekala už jen cesta vlakem do Portsmouth, našeho 
budoucího domova. Každý z nás byl ubytován po dvojicích v rodinách. Já jsem se 
spolužákem bydlel u jedné moc hodné paní, která nám každý den skvěle vařila.  

Do práce jsem to neměl nedaleko. Musel jsem dojíždět autobusem. Pracoval 
jsem ve městě Fareham ve společnosti In2 Solid Surfaces. Tato firma se zabývá 
výrobou nábytku a kuchyňských linek na zakázku. Práce v této firmě pro mě byla 
neocenitelnou zkušeností jak z odborné, tak i jazykové stránky. Rozšířil jsem si své 
obzory o nový obor, tj. výroba nábytku a truhlářství, otestoval jsem svoji manuální 
zručnost, schopnost organizovat si práci při zadání samostatného úkolu a díky 
komunikaci s pracovníky jsem se zdokonalil v anglickém jazyce. Párkrát jsem byl 
s kolegy odvézt připravené kusy nábytku do okolních měst, díky čemuž jsem se podíval 
i mimo Portsmouth. 

Během víkendů jsme s naším pedagogem navštívili Londýn, Mary Rose museum 
a D-Day museum. Během volného času jsem se také snažil co nejvíce prozkoumat 
Portsmouth, protože toto město toho nabízí opravdu nespočet. Od skvělých restaurací, 
pubů, až po dechberoucí pláže, parky, přístav a zdejší architekturu. 

Z grantut jsme měli hrazeno téměř vše od dopravy po stravu. A také jsme 
navštěvovali jazykové kurzy před odletem, které nás připravili na naši stáž.  

Absolvování této stáže mi přineslo opravdu mnoho, a proto tento zážitek 
vnímám jako jednu z nejlepších zkušeností v mém životě. Poznal jsem britskou 
kulturu, tamní občany, zlepšil jsem se v angličtině. Celkově se mi zvýšilo sebevědomí a 
zjistil jsem, že jsem schopen samostatně žít a pracovat v cizí zemi. Neváhal bych se do 
Anglie vrátit a stáž si zopakovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Josef Skrbek, Referral Works, Irsko 

Na stáži jsem byl ve městě Cork, které je od hlavního města Irska vzdáleno 

cca 260 km. Na stáž jsem se dostal díky střední průmyslové škole v Mladé 

Boleslavi a programu Erasmus+. 

Byl jsem zaměstnán v organizaci Referral Works. Tato organizace vyvíjí 

aplikaci, která doporučuje zaměstnání uživatelům a zaměstnavatelům 

zaměstnance. Aplikace bude v budoucnu získávat peníze za poplatky 

uživatelů. Má práce spočívala ve vývoji této aplikace. Dostal jsem za úkol 

přidělat stránku pro zobrazení a managment kontaktů. 

Prvních několik dnů jsem se učil, jak celá aplikace funguje. Musel jsem se 

částečně naučit Angular framework a také Ionic framework. Poté jsem začal 

s vývojem aplikace. Také jsem si vyzkoušel práci s Node.js, TypeScriptem a nerelační databází. 

V práci jsem získal mnoho nových zkušeností ze svého oboru. Díky dobrému základu znalostí, z mé školy jsem 

byl schopný pracovat pro mě s naprosto neznámými frameworky. Zjistil jsem, že se dokážu přizpůsobit novému 

pracovnímu prostředí. Velice příjemný byl začátek mé pracovní doby v 9:30. 

Bohužel jsem v práci skoro vůbec nemluvil anglicky. Celý den jsem trávil v kanceláři. Naštěstí mi to 

kompenzovala hostující rodina, která se mnou a mým spolubydlícím denně konverzovala. Brzy jsem si tedy 

zvykl na specifický přízvuk. 

Byl jsem ubytovaný v rodinném domě se spolužákem. Dům byl vzdálen pouze 20 min chůzí z centra. Rodina 

byla velice milá a zdvořilá. Každé ráno jsme měli vynikající snídani. Dostávali bohatý lunch pack a každá večeře 

byla naprosto úžasná. 

Ve volném čase jsme jezdili na výlety s paní učitelkou. První výlet byl na 

Cliffs of Moher. Další výlet byl do Blarney Castle a poslední do Jameson 

Distillery. V den odjezdu učitelky jsme navštívili univerzitu v Corku. 

Všechny výlety byli hrazeny z grantu. Grant byl dále využit na letenky, 

MHD, stravování a ubytování.  

Na stáž jsme se připravovali na přípravných kurzech, které byly každý pátek 

po vyučování. Na kurzech jsme rozvíjeli naší slovní zásobu a zlepšovali 

výslovnost.  

Stáž pro mě byla velice hodnotná zkušenost. Každému bych stáž doporučil. 

 

 

 



 
 
 

 

Vladimír Štecha, Game Over, Portsmouth Anglie 

 

Koncem dubna se mi naskytla příležitost třítýdenní stáže v jižní části Velké Británie v přístavním 

městě Portsmouth. Celou stáž jsem absolvoval díky Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi a 

také díky programu Erasmus+. Moje praxe v zahraničí probíhala v internetové kavárně Game Over, 

která poskytuje možnost zahrát si hry na PC a konzolích za rozumnou cenu. Kolektiv ve firmě byl 

velmi příjemný, při jakékoliv nouzi tam pokaždé byl někdo, kdo mi rád pomohl. Náplní mojí práce 

byla starost o spokojenost zákazníků, od uvaření kávy až po 

vysvětlení hry. Během směny jsem zadával rezervace zákazníků do 

systému, doplňoval jídlo a pití do chladících boxů a pultů. Také jsem 

se staral o chod všech elektronických zařízení.  Praxe mi přinesla 

možnost vycestovat a pracovat ve zcela jiném prostředí, s jinými 

lidmi. Nejvíce si cením toho, že jsem mohl komunikovat v anglickém 

jazyce. Jsem rád, že moje praxe probíhala v internetové kavárně, která je zaměřena na hry, jelikož díky 

oboru je mi tento žánr velice blízký. Na stáži jsem se naučil lépe rozumět anglickému jazyku, taktéž 

lépe mluvím a píši. Lépe rozumím britskému přízvuku. Naučil jsem se lepší trpělivosti a spolupráci 

s lidmi, které neznám. Ubytován jsem byl se spolužákem v rodinném domě, kde jsme obývali jeden 

z pokojů. Paní domácí byla velmi příjemná a hodná. Starala se o nás jako o vlastní, všem našim 

požadavkům vyhověla, na oplátku my dodržovali nastavená pravidla. Dostávali jsme snídani a večeři. 

Snídani jsme si dělali sami. Večere nám připravovala paní domácí, vždy byly teplé a velmi chutné. 

V době volna jsme prošli pláže a parky v okolí, také jsme dostali tip, kam jít večer posedět. Celá 

skupina + naše paní učitelka se vydala na exkurzi do muzea Dne D. Jelikož je mi toto téma blízké, 

návštěvu muzea jsem si náležitě užil. Díky grantu jsme měli hrazeno ubytování, stravování, letenku, 

pojištění a MHD které nám usnadňovalo cestu do práce. Na stáž nás škola připravovala přípravným 

kurzem, který se konal před vyučováním. Sice jsme museli ráno dojíždět do školy, ale to je jen malá 

daň za získané zkušenosti ze zahraniční praxe. Jsem velice rád za možnost účasti na stáži. Díky stáži 

jsem odboural nervozitu z mluvení s cizími lidmi a mluvením na veřejnosti, také jsem se naučil 

používat pokladnu. V Anglii mě zaujalo to, jak je tu každý milí a hodní a nikdo nemá problém Vám 

pomoci, i když vás vůbec nezná. 

 

 

 

 



 

 
 

 

Jan Till, Game Over, Portsmouth – UK 

 

V březnu díky Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi a programu Erasmus+ jsem měl možnost stáže na tři 

týdny ve městě Portsmouth v Anglii. 

Během mé stáže jsem pracoval ve firmě Game Over, která poskytuje hráčům okusit videohry od počátků 

gamingu až po současnost.  

Mojí pracovní náplní bylo spravování herních 

zařízeních, počítačů a jejich příslušenství. Nadále 

jsem pracoval s OBS a vytvářel pozadí pro OBS 

scény. Díky tomu jsem si mohl vyzkoušet svoje 

znalosti v praxi. 

Co se týká anglického jazyka, tak si myslím, že mi 

tato praxe pomohla s rozšířením slovní zásoby a 

poznání nových každodenních frází.  

Ubytování bylo velice na dobré úrovni. Měli jsme k dispozici vlastní ledničku, televizi, playstation a kuchyňku. 

Jelikož jsme měli zaplacenou polopenzi, tak jsme každé ráno měli doma cereálie s mlékem a večer teplou večeři. 

Jinak jídlo v Anglii je o dost levnější, jak u nás ať už se jedná o pečivo nebo výhodné meal/lunch dealy či 

sladkosti. 

Ve volném čase jsme navštívili Spinnaker Tower, 

válečnou loď HMS Nelson, D-day muzeum. Navštívili 

jsme Londýn a jeho slavné části. Zašli do různých 

obchodů od hračkáren až po Primark. A mnoho dalšího. 

Takže o zábavu bylo vážně postaráno. Z grantu nám 

bylo hrazeno ubytování s polopenzí, stravování, 

všechny dopravní náklady – letenky, autobusy, vlaky. 

Před odletem jsme chodili každý týden na přípravné 

kurzy ve škole a také jsme dělali online jazykové kurzy 

– Erasmus+ OLS. Celkově bylo hezké vyrazit do města kde nevidíte na každém rohu panelák. Lidé jsou v Anglii 

mnohonásobně milejší a ochotnější než u nás. A už jenom mít tu možnost vycestovat do zahraničí, poznat novou 

kulturu, nové lidi, tak to za to stojí. Za mě byla stáž velice vydařená a kdybych měl znovu tuhle příležitost, tak 

bych určitě neváhal a jel. 

 

 

 

https://www.gameover.cafe/


Jiří Tomášek - Anglie - Groundling Theatre 

Když jsme v sobotu na večer dorazili do Anglie, tak jsme se v klidu ubytovali, 

seznámili s hostující rodinou a vydali na menší procházku po okolí. Druhý den nás 

přivítali v agentuře a provedli po městě, ukázali nejzajímavější a nejpotřebnější 

místa.  

V pondělí začal můj první pracovní týden, kdy jsem se teprve seznamoval s 

prostředím. Nejdříve jsem dostával nějaké méně odpovědné práce jako řešení 

různých grafických problémů a nápady na zlepšení, po menším uznání mých 

zkušeností jsem začal vypomáhat mému kolegovi s brožurou. Jakmile bylo jasné, že 

dokážu pracovat samostatně., tak jsem začal dostávat zadání svých vlastních 

projektů. Pracoval jsem na letácích pro různá představení, akce a další podobné 

události. Pracoval jsem na svém vlastním notebooku, ale nachází se zde i počítač s 

nainstalovaným všelijakým grafickým softwarem, včetně Photoshopu. A i když se 

vám může zdát práce v divadle, trochu zavádějící, tak si stojím za tím, že jsem měl tu 

nejlepší praxi, ke které jsem se mohl dostat, protože ať děláte cokoliv, webové 

stránky, programování, grafiku, truhlařinu, ekonomiku atd., tak pro vás vždy najdou tu 

nejvíce odpovídající práci. 

Během víkendů jsme také jezdili na různé výlety. Náš první směroval do Londýna, 

který jsme prošli skrz na skrz díky naší skvělé průvodkyni paní Kubelkové. Měli jsme 

zde i trochu volného času, takže jsme měli možnost se podívat na všechna další 

zajímavá místa, která nás v tu chvíli napadla. Další výlet byl do muzea Mary Rose, 

které se zabývalo ostatky potopené lodi 16. století. Muzeum bylo velmi pěkně 

udělané a určitě stojí za to navštívit. Třetí výlet byl do muzea vylodění v Normandii, 

které bylo taky hezky provedené, ale jelikož mě nikdy ani jedna ze světových válek 

moc nezajímala, tak jsem muzeum jen rychle prošel. Potom jsme pokračovali pěknou 

procházkou po pobřeží a rozloučením se s paní učitelkou. Poslední neděli už si 

každý užil po svém. Já se s dalšími čtyřmi účastníky vydal udělat pár pěkných fotek. 

 

 


