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Ke konci školního roku jsem strávil tři týdny na stáži ve městě Portsmouth na jihu Anglie. Stáž mi byla 

zajištěna školou VOŠ a SPŠE Plzeň přes program Evropské unie Erasmus+. 

Firma, kde jsem pracoval, se jmenovala The IBD 

Partnership. Stará se o výměnné pobyty, resp. 

zajišťuje ubytování v hostitelských rodinách a 

odborné praxe ve firmách pro studenty (nejen) 

v rámci projektů Erasmus+. Mojí prací bylo 

zpracovávání grafického materiálu především pro 

marketingové účely – fotil jsem a upravoval fotky 

(dosvětloval, ořezával, apod.), tvořil z nich koláže, 

natáčel videa a ta upravoval také (střih, vyvážení 

barev, skládání do delšího „filmu“). Díky tomu 

jsem se lépe naučil pracovat s editory videa, se 

kterými jsem měl pouze málo zkušeností ze školy, připomenul jsem si tvoření koláží, kterým jsem se 

občas věnoval ve svém volném čase, ale také jsem si zlepšil dovednost práce v malém týmu.  

V anglickém jazyce jsem se zlepšil hlavně v reakcích a obecně 

porozumění rodilým mluvčím, protože i když má člověk 

naposlouchaný jazyk třeba ze seriálů, reálně každý stejně mluví 

úplně jinak a rychleji. 

Ubytování bylo zajištěno po dvojicích v rodinách, kde jsme měli 

zajištěnou snídani a večeři. Obědy jsme si obvykle obstarávali sami. 

Ve volném čase jsem většinou prozkoumával město nebo okolí, 

podíval jsem se třeba do města Chichester, nebo do historických 

doků v Portsmouth. První týden s námi byl doprovodný učitel a 

všichni společně jsme podnikli výlet k útesům, na ostrov Wight a 

dva dny jsme strávili v Londýně. Z grantu jsme měli hrazeny 

v podstatě všechny výdaje – ubytování, stravování, MHD a cestu 

z ČR do Anglie a zpět, navíc jsme dostali i kapesné, které nám svým 

způsobem „otevřelo dveře“ k nejrůznějším výletům. 

Na stáž jsme se před odjezdem připravovali nad rámec vyučování docházením na přípravné kurzy a 

semináře, kde jsme se mimojiné dozvěděli i něco o místě, kam jedeme, abychom nebyli úplně 

ztracení, ale také jsme se seznámili mezi sebou, abychom vůbec věděli, s kým jedeme. 



Stáž byla opravdu super, nestane se moc často, že 

by člověk dostal takovou příležitost a jsem opravdu 

rád, že jsem se účastnil. Už jenom proto, že jsem 

sám sobě dokázal, že není nad moje síly žít (a 

pracovat) tři týdny v jiném státě 1000 kilometrů od 

domova skoro sám. Samozřejmě jsem se i podíval 

různě po okolí Portsmouth, poznal nová místa, 

zjistil, jak to v Anglii funguje, a v neposlední řadě 

ochutnal vyhlášené Fish & Chips :-) 


