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V období 27.5. – 19.6. 2018 jsem absolvovala odbornou stáž v rámci 
programu Erasmus+. Má stáž proběhla v Anglii v přístavním městě 
Portsmouth. Stáže jsem se mohla zúčastnit díky naší škole, VOŠ a 
SPŠE Plzeň, a programu Erasmus+, financovaným Evropskou Unií. Na 
stáži jsem pracovala ve firmě jménem Goodwins Digital Photo Shop, což 
je firma zabývající se hlavně tiskem fotografií, fotografováním 
průkazových fotografií, opravami starých fotografií a menšími grafickými 
pracemi. Mou pracovní náplní bylo tvořit grafické materiály pro firmu.  

Začala jsem tvorbou jednoduchých štítků na označení krabiček 
s přívěsky, do nichž jste si mohli nechat vyrýt nějaký nápis nebo 
fotografii. Pomalu jsem se pak přesouvala ke složitějším úkonům, jako 
třeba vytvořit nový přehledný ceník nebo různé bannery inzerující služby 
firmy. Mým největším projektem zde byly nejspíše plakáty do výlohy. Šlo 
o plakáty o velikosti A3 a měly stejně jako bannery inzerovat nabízené 
služby. Plakátů bylo celkem osm a k tomu bylo nutno vytvořit slideshow 

na obrazovky ve výloze a v obchodě. Občas to byl docela náročný úkol, jelikož jsem si musela poradit 
s požadavky mého vedoucího, jako použít firemní barvy a udělat to nějak výrazné. Další z větších 
projektů, na nichž jsem pracovala, byl kalendář. Dostala jsem k dispozici dvanáct fotografií různých 
významných míst v Portsmouth a měla jsem z nich vytvořit kalendář. Tento úkol mi zabral asi nejvíce 
času, ale přiučila jsem se díky němu ve Photoshopu pár užitečných vychytávek, a hlavně jsem si 
pořádně vyzkoušela jaké to je pracovat ve Photoshopu s vektorovou grafikou – i když stále nedám 
dopustit na Illustrator. Kromě Photoshopu jsem se dostala do styku ještě s programem Adobe 
InDesign a poprvé si v něm pořádně vyzkoušela práci, při tvorbě manuálu k novému software, který 
firma vytvářela. I to pro mne bylo oříškem, v angličtině popisovat, co jaké tlačítko provádí, dlouho jsem 
nad tím vším dumala, než jsem přišla na ideální věty, které byly jednoduché a pochopitelné.  

Osobně jsem nějaké velké zlepšení v angličtině jako takové nepocítila, ale spíše šlo o zlepšení 
v komunikaci, kdy člověk po pár dnech překonal prvotní stud a nebál se mluvit. Po docela krátké době 
už jsem zvládla i o mé práci diskutovat s vedoucím anebo vést malý rozhovor s mým kolegou, který 
zde byl brigádně a jinak studoval na univerzitě v Portsmouth. Časem jsem se i naučila, jak vysvětlit 
něco co jsem chtěla říct, když mi například vypadlo klíčové slovíčko. Velmi mě bavilo používat 
angličtinu v běžném životě a určitě mi ty tři týdny přinesly zlepšení v komunikačních schopnostech. 

Ubytování, které jsme měli zařízené, bylo skvělé. Nebylo na co si stěžovat. Bydlela jsem spolu se 
spolužákem u starší paní a její dcery. Každý jsme měl svůj pokoj a paní nám každý víkend prala 
oblečení a převlékala ložní prádlo. Většinu z večeří jsme měli uvařenou a polotovar, jako třeba 
mraženou pizzu, jsme dostali jen občas, když paní byla moc unavená na to vařit. Volný čas jsem 
trávila hlavně se svým spolubydlícím anebo sama. O víkendech jsme se většinou sešli téměř všichni a 
podnikli nějaký výlet. Když tam s námi byla paní učitelka Dmitrišinová, tak jsme udělali výlety 
podstatně větší, než když už jsme tam byli sami. Ale i tak jsme se o volném čase hodně bavili a užívali 
Portsmouth. Vše tohle, včetně letenek a MHD, bylo hrazeno z grantu, který jsme dostali. O peníze 
nebyla nouze, kapesné bylo dostatečné. 

Ve škole jsme se před odjezdem účastnili, nad rámec vyučování, přípravných kurzů, kde jsme si 
s paní učitelkou povídali o Anglii a probírali hlavně správné chování tam, aby nás nepovažovali za 
nevychované. Určitě se nám to hodilo. Spolu s tím jsme před stáží ještě dělali online kurz angličtiny, 
který jsme sice museli dělat povinně, ale myslím, že rozhodně k něčemu byl, jelikož se tam dalo učit 
opravdu individuálním způsobem. 

Stáž pro mne byla velkým zážitkem a přínosem. Hlavně protože jsem si vyzkoušela, jaké to je žít v jiné 
zemi, jak zapadnout do místního kolektivu a také jaké to je být někde soběstačná hlavně na sobě 
samotné. Celé tři týdny jsem neztrácela pozitivní náladu a s radostí jsem se nechala unášet anglickým 
způsobem života, který mně velmi vyhovoval. Jsem moc ráda, že jsem stáž absolvovala a doopravdy 
mi to stálo za tu těžkou dřinu ve škole, abych měla co nejlepší výsledky a dostala se tam. Nelituji 
jediného dne v Anglii a nejraději bych si to celé zopakovala. A to alespoň dvakrát. 



 


