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 Poslední týden prázdnin a první dva týdny školy jsem strávil na stáži v britském Portsmouthu. Za stáž 

mohu jen poděkovat své škole VOŠ a SPŠE Plzeň, která mi umožnila se zúčastnit a získat mnoho cenných 

zkušeností. Pracoval jsem v The IBD Partnership, která zprostředkovává tyto stáže a pomáhá studentům po celé 

Evropě. Pracoval jsem v příjemném kolektivu mladých lidí. Málokdo byl rodilý Brit. Pomáhal jsem jim vytvořit 

příspěvky na sociální sítě. Připravil jsem šablonu na tvorbu příspěvků s nadcházejícími akcemi, které se budou 

konat ve městě, a následně vytvořil příspěvky na 4 týdny. Poslední dny jsem pracoval na plakátu, kterým se bude 

firma prezentovat na konferenci v Polsku. Na praxi jsem se naučil pracovat s náročnými zákazníky. Většinou 

jsem používal své znalosti, které mám ze své dosavadní práce. Naučil jsem se sledovat různé trendy a posouvat 

své dovednosti a kreativitu, ale všiml jsem si, že v Anglii mají celkem problém s propagací na sociálních sítích. 

Často se stává, že ani neví, jak daná síť funguje. Příklad: “Na Instagram nepíši hashtagy, protože si myslím, že 

na instagramu nemají co dělat.”. 

 Co se týče anglického jazyka, určitě jsem se během stáže posunul. Překvapivě i různým nářečím jsem 

už ke konci stáže rozuměl bez problému. I přes to že jsem málo psal tak i v písemném projevu jsem se zlepšil, 

protože pročíst všechny maily se zadáním bylo zajímavé.  

Ohledně ubytování musím říct, že vše bylo naprosto bez problému. Teplá večeře každý den byla vždy výborná. 

Bál jsem se, že zažiji stejný zážitek jako na táboře, kde jsem měl stále hlad, ale nikdy mě hlad nepřepadl. Naše 

hostitelská rodina nám vždy vše potřebné poskytla. Hlavně tedy, teplo, světlo, střechu nad hlavou, elektrickou 

energii, jídlo, ale hlavně Wi-Fi.  

 Většinu svého volného času jsem strávil s novými kamarádkami z Itálie. Prošli jsme několikrát město i 

různé podniky. Největší výlet se dá asi počítat Londýn, kde jsme strávili dva dny. První den jsme měli prohlídku 

Londýna a následně jsme měli a lot of free time. Druhý den jsme měli celý volný. S kamarády jsme si koupili 

Cookie monster overal a strávili jsme v něm celé dva dny. Rozdávali jsme radost všem lidem v hlavním městě. 

 Celá stáž mi naštěstí vyšla přesně na 0 korun českých, jelikož veškerá doprava, MHD a ubytování bylo 

hrazeno Evropskou unií. Abych mohl na stáž odjet, musel jsem podstoupit přípravné kurzy, které probíhali ve 

škole. Probrali jsme snad vše, co bylo potřeba k tomu, aby jsem na stáži mohl fungovat od prvního dne. 

Kdybych měl celou stáž zhodnotit, tak bych jí dal 9/10. Byl to super zážitek a taky skvělá zkušenost. Užil jsem si 

každý moment a všem bych přál, aby si to také mohli prožít. 



 

 

 Nakonec bych shtěl říct, že nejzajímavější věc co jsem zažil za celou praxi, bylo to, že jsem strávil 2 

dny v kostýmu Cookie monster v Londýně. Kde jsme s přáteli rozdávali radost všem okolo. Rozdávali jsme 

sušenky a fotili se s lidmi.  


