Ondřej Hettner, DWK Engineering, United Kingdom
Má stáž probíhala po tři týdny ve Velké Británii konkrétněji v přístavním městě Portsmouth. Mohl jsem se jí
účastnit pouze kvůli úžasnému projektu Erasmus+ a naší skvělé Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole
elektrotechnické, která se takto účastní tohoto projektu už několikátým rokem.
Pracovní praxi jsem absolvoval ve firmě DKW Engineering, která se specializuje na strojírenskou výrobu všech
možných součástek na zakázku. Vyrábějí zde také sošky na přední část aut se speciálním vrytím na zakázku.
Mojí prací zde byla práce řadového dělníka v této
továrně, až na ten rozdíl, že jsem si vyzkoušel
všechny možné práce. Všichni mí spolupracovníci
byli velmi milí a pracovití, neváhali mi pomoci
v situacích, kdy jsem si nevěděl rady a dokázali
pochopit, že pro mě tato pracovní zkušenost byla
nová. Díky hlučnému pracovnímu prostředí jsme
nemohli tolik komunikovat, ale znaková řeč
v mnohých případech stačila.
V práci jsem prováděl samé zajímavé úkoly.
Mým prvním úkolem bylo lepení kontrolních
válců. Byl přínosný pro zlepšení přesnosti, neboť
jsem slepil spoustu kusů a naučil jsem se tak
lepšímu způsobu lepení. Další prací byla příprava
na lakování. Po ní jsem prováděl kontrolu kvality
produktů. Následující prací byla práce na CNC
soustruhu, která byla nejzajímavější, neboť jsem
mohl vidět práci takovéhoto stroje na vlastní oči
více jak 30 hodin. Jednou, z mých posledních
prací byla práce na klasickém soustruhu, u
kterého jsem si mohl povšimnout základních
prvků a principů soustruhu, což bylo velice
poučné.
Na stáži jsem si mohl vyzkoušet, jak to může
vypadat v anglické firmě. A jak náročná práce u
CNC soustruhu může být. Zdokonalil jsem své
schopnosti přesného a spolehlivého lepení.
Dozvěděl jsem se mnoho zajímavého o tom, jak
soustruhy fungují a co se s nimi dá vyrobit.
Velkou pomocí a oporou mi byl předmět
technická dokumentace, pomocí nějž jsem se
mohl lehce orientovat v odborných nákresech výrobků. A mohl jsem si tak i lépe
představit postup výroby těchto předmětů.
Celkově vzato nejlepší částí stáže bylo stravování. Všechna ta různá cizokrajná
jídla, která vypadají stejně, ale obsahují tolik nových chutí, byla to nejlepší, co
nás na této stáži potkalo. Ve volném čase jsem se procházel po městě, obdivoval
jsem kulturu, procházel obchody a užíval svobody. Bavil jsem se s lidmi a ptal
se na jejich život při tom, jak jsme hráli deskové či karetní hry. Navštívili jsme i
další velká města jako například Brighton nebo Londýn. V Brightnu jsme
navštívili sedm sester, což vlastně bylo osm kopců u pobřeží moře.
Všechny mé aktivity jsem měl zaplacené. Respektive jsem si je zaplatil
z kapesného, které bylo plně vyhovující.
Na stáž jsem se musel připravovat, a to speciálním jazykovým kurzem, na
kterém jsem strávil přibližně 30 hodin a dalšími přípravnými hodinami, které nás
poučily, jak se chovat a na co si dát pozor.
V práci jsem byl úspěšný a dostal jsem nabídku pracovat tam, kdybych se někdy
dostal do Portsmouth a chtěl tam setrvat. Nevěřte všemu, co se na hodinách
dozvíte, v praxi vše vypadá jinak ☺

