
 
 

Milan Marek – Datadivision, Španělsko 

V létě roku 2022 se mi podařilo zúčastnit se zahraniční pracovní stáže ve Španělsku. Jednalo se o 4týdenní stáž 

ve městě Málaga a bylo to v rámci programu Erasmus+, kterého se má škola, tedy Střední průmyslová škola 

elektrotechnická, rozhodla zúčastnit. 

Pracoval jsem pro firmu Datadivision, která tvoří software pro správu dat. Jedná se o firmu jednoho 

soukromníka a na začátku stáže jsem dostal zadání samostatného projektu, na kterém jsem dělal celé 4 týdny. 

Cílem projektu byla vytvoření dll knihovny na kompresi pdf souborů. V zadání bylo napsáno, co k tomu mám 

použít za knihovnu a v jakém programovacím jazyce to má být napsané. Ale způsob, jakým to udělám, byl 

ponechán na mně. Bylo to poprvé, kdy jsem se setkal s dll knihovnami i programovacím jazykem C#, takže to ze 

začátku šlo pomaleji, ale nakonec jsem to s občasnou konzultací s nadřízeným zvládl. Pokud nastalo období, kdy 

jsem od něj nic nepotřeboval, tak jsem ho průběžně informoval o aktuálním stavu projektu, a i díky tomu to bylo 

velmi podobné reálnému pracovnímu prostředí. 

Ubytovaní jsme byli v jednom malém hostelu, pouze několik set metrů od historického centra města. Všechny 

pokoje byly naštěstí klimatizované a po většinu pobytu jsme byli ubytovaní jako jediní hosté v celém hostelu. 

Ze stravování jsem měl před příjezdem lehké obavy, ale nakonec jsem byl mile překvapen. Z grantu jsme měli 

hrazená všechna tři jídla. Snídaně byla formou švédského stolu a obědy a večeře byla vždy teplá jídla. 

V porovnání s naší kuchyní používají mnohem více zeleniny a méně masa, ale jídla byla vždy velmi dobrá a i 

velikost porcí byla vždy více než dostatečná. Ohledně ubytování a stravy tedy nebylo nic, co by se dalo 

vytknout. 

Po práci jsme již měli volno a tím pádem i spoustu volného času. Naučili jsme se pravidelně chodit na pláž, kde 

jsme někdy i do noci hráli plážový volejbal. Také jsem celkem často chodil na kopce v okolí města, odkud byl 

skvělý výhled na celé město. O víkendech jsme také podnikli několik výletů i mimo Málagu, jedním z nich byla 

například plavba na kajacích po moři.  

Z grantu jsme měli hrazené v podstatě vše, ubytování, stravu, letenky, a dokonce jsme i dostali kapesné. To jsme 

mohli používat, jak jsme uznali za vhodné. 

Před odjezdem jsme se připravovali na stáž převážně formou online kurzu. Jednalo se o webovou stránku, na 

které jsme dělali různá cvičení z anglického jazyka. Měli jsme minimální počet hodin, který na tom do odletu 

strávit. Já jsem to zároveň pojal i jako přípravu na maturitu, kdy se vlastně jednalo o mé jediné procvičení 

angličtiny před maturitní zkouškou. Měli jsme i několik osobních a několik online schůzek, týkajících se 

jazykové přípravy, potřebných dokumentů apod. 

Jsem velice rád, že jsem se této možnosti ujal, a i když jsem ze začátku přesně nevěděl,co od toho očekávat a 

trochu jsem se toho obával, nelituji ani jediného dne, který jsem tam strávil.  


