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Velká Británie, Portsmouth
Díky své škole VOŠ a SPŠE a programu Erasmus+ jsem se zúčastnil stáže
v přístavním městě Portsmouth rozkládajícím se v jihovýchodní Anglii.

Pracoval jsem ve společnosti, kterou vlastnil manželský pár v důchodu. Tato
společnost se nachází na druhé straně přístavu v části zvané Gosport. Psali články
do online novin a publikovali je v PDF formě na jejich zastaralém webu a
Facebooku. Můj úkol byl jasný, a to změnit tento neefektivní styl dodávání
informací lidem a ulehčit jim práci při psaní a editaci článků. Do práce jsem jezdil
autobusem a po té trajektem.

Nejdříve jsem musel analyzovat jakým způsobem dodávají noviny lidem a poté
jsem vytvořil několik návrhů, jak bychom to mohli zlepšit. Po pečlivé konzultaci
s mým šéfem Robinem jsme se rozhodli pro úplně nové webový redakční systém
založený na nejnovějších technologiích jako třeba javascriptový framework React
nebo REST Api Node Js. Vytvořil jsem několik grafických návrhů a po odsouhlasení
jsem začal s implementací.

Hodně jsem si zlepšil svou angličtinu díky nutnosti mluvit na vysoké úrovni
designu softwaru. Samozřejmě mi taktéž obohatili slovní zásobu historky již
zmíněného manželského páru. Již třetí den jsem se adaptoval na hovorovou
angličtinu a mluvení s kýmkoliv na ulici mi nedělalo problém.

Byl jsem ubytován společně se svým spolužákem na jihu města Portsmouth v části
zvané Southsea. Pokoje byli nádherné a postele velmi pohodlné. Společnost nám
dělaly dvě Němky a tři Italky. Vždy jsem si skvěle popovídali při večeři a zasmáli se
nad tím, jak jsme jiní a stejní zároveň. Naše hostitelská rodina byla velmi
komunikativní a přívětivá. Vydrželi jsme s nimi povídat třeba i do půlnoci.
K snídani jsme si mohli dát tousty nebo cereálie. Večeře byla vždy chutná a velká.

Svůj volný čas jsem trávil z drtivé většiny komunikací. Bylo jedno, jestli jsem si
povídal s rodilým Angličanem nebo se spolubydlící. Důležité bylo že jsme si
povídali anglicky a navzájem poznávali svoje kultury atd. Víkendy jsem trávil na
nejrůznějších výletech po Portsmouth. Ty nejlepší vzpomínky mám na
vyhlídkovou jízdu přístavem a na návštěvu Spinnaker Tower.

Díky grantu z evropské unie jsem měl zaplacené ubytování, stravování, dopravu a
samozřejmě letenky.Před odjezdem na stáž jsem absolvoval 20 vyučovacích
hodin angličtiny. Tolik hodin by se nestihlo při normálním vyučování, takže jsme
chodili na tyto hodiny ve svém volném čase.

Jsem nesmírně vděčný za příležitost této stáže v Anglii. Hodně mi otevřela oči a
ukázala že svět není tak malý, jak se může zdát a že je toho hodně co objevovat.
Na Portsmouth mám nádherné vzpomínky a plánuji si je oživit příští léto
jednotýdenním výletem. Jak jsem již zmínil stáž jsem si nesmírně užil a
inspirovala mě k dalšímu cestování. Určitě při další příležitosti zúčastnit se stáže
nebudu váhat.


