
JAKUB KOŘEN, Goodwins Digital Photo Shop, United Kingdom  
Na stáži v rámci programu Erasmus+ jsem byl umístěn do ostrovního města Portsmouth ve 
Spojeném království po dobu tří týdnů. Takové příležitosti se mi dostalo zásluhou školy VOŠ a 
SPŠE Plzeň, kterou navštěvuji, a již zmíněnému programu Erasmus+.  
Mé pracovní místo mi bylo přiděleno v obchodě se službami pro fotografie a všeho s tím 
spojené - Goodwins Digital Photo Shop. Dostal jsem tak příležitost si nejen vyzkoušet 
vyvolávání fotografií, ale také jejich digitální úpravu pomocí profesionálních programů. Místy 
jsem dokonce mohl přihlížet k digitalizaci analogových záznamů videa nebo pořizování 
průkazových fotografií. Kromě hodin ve škole se digitálním úpravám fotografií a videí věnuji i 
ve svém volném čase, ale že již za těchto pár "amatérkých" zkušeností sklidím pochvalu a 
budu se moci posunout a takový velký krok kupředu jsem vskutku ani trochu neočekával. Co 
se pak pracovního prostředí týče, mi zde přijde dosti podobné tomu našemu. Volné chvilky 
mezi zadanými úkoly jsem trávil konverzací s nadřízeným, který vůči mně vystupoval spíše 
jako přítel, než pracovní nadřízený. Nikdo se tu nikomu neposmívá za jeho odlišný jazykový 
projev či jiné nedokonalosti. Naopak jsem byl často nabádán přidat se do konverzace a vždy 
jsem byl pozorně vyslyšen. S časem jsem si zvykl na místní tempo řeči, odchytil mnoho 
hovorových výrazů a troufnu si řici, že jsem se nakazil i tím nářečím. Ani v hostitelské rodině 
mi nedělal problém se na cokoliv zeptat. Se spolužáky jsme byli vřele přivítaní do domácnosti 
velmi vstřícné a vtipné paní s mladší dcerou. Páteční večery patřily společnému posezení u 
stolu, jídlu, pití a nekončícím debatám. Ve svém volném čase po práci jsem často chodil 
pěšky po okolí, které jsem si tak oblíbil. Největší slabost jsem však našel pro okolí pláže, kam 
jsem rád chodil běhat. První sobotu jsme věnovali výletu s paní učitelkou Bendovou do 
Winchesteru, kde jsme zhlédli slavný kulatý stůl krále Artuše, navštívili místní katedrálu a 
navštívili probíhající festival sklizně. Neděli s následujícím víkendem jsme strávili spíše 
procházením města, jeho pamětihodností a návštěvami obchodních center. S financemi jsem 
neměl sebemenší obavy, neboť jsem měl z grantu zaplaceno vše nezbytné - ubytování, 
stravování a dopravu. Tomu všemu ale předcházela pečlivá příprava ještě ve škole, když jsme 
ve svém volném čase docházeli na hodiny angličtiny navíc, kde jsme se naučili užitečnou 
slovní zásobu pro naše odbornosti a vyzkoušeli si některé konverzační situace jako prevenci, 
kdybychom se například ztratili na letišti a podobně, což jsem shledal velmi užitečným. 
Jednalo se tedy o tři vskutku nejlepší týdny v mém životě, které mi daly daleko více, než jsem 
předpokládal a budu na ně ještě dlouho vzpomínat. Užil jsem si pocit, že mě místní lidé přijali 
mezi sebe, sklidil jsem mnoho pochval a dostal velké množství užitečných rad do budoucna.    

        



 


