
 
 

Jonáš Procházka, Territorio Virtual, Španělsko 

Tyto prázdniny jsem strávil 4 týdny na stáži ve Španělsku, konkrétně ve 

městě Malaga, které se nachází na jihu Španělska. 

Stáž jsem měl možnost absolvovat díky škole VOŠ a SPŠE Plzeň a 

programu Erasmus+. 

Pracoval jsem v organizaci Territorio Virtual. Tato společnost se zabývá 

vytvářením 360° snímků různých prostorů například pro Google StreetView. 

Pracují ale také na projektu, který má sloužit jako systém pro správu 

sportovních klubů zaměřující se na sport padel. Jedná se o rodinou firmu a 

převážně tam pracují pouze 2 lidé. 

Mým úkolem bylo pracovat na webové stránce, která má sloužit právě pro správu sportovních klubů, které 

vyučují padel. Dělal jsem především na vizuálním aspektu této stránky, ale občas jsem zasáhl i do samotné 

logiky aplikace. Pro každou část stránky jsem si tedy nejdříve udělal jednoduchý návrh, napsal jsem HTML a ke 

stylování jsem používal framework Tailwind CSS. Dále jsem také zajišťoval, aby byla stránka responzivní a 

vypadala i fungovala dobře i na mobilních zařízeních. Když byla nějaká sekce stránky hotová, testoval jsem, zda 

vše funguje tak, jak má. 

Rozhodně si nemohu stěžovat na pracovní prostřední. Měl jsem vlastní stůl v kanceláři, která byla kvalitně 

klimatizována a kolektiv byl skvělý, všichni lidé moc milí. 

Praxe mi přinesla hlavně zkušenosti z reálného světa, naučil jsem se lépe pracovat v týmu a hlavně jak to funguje 

v reálné firmě domluva s nadřízeným a tak podobně. Samozřejmě jsem použil mé znalosti vytváření webových 

stránek, některé jsem se naučil ve škole a některé sám. 

Ubytování mohu převážně pochválit. Bydel jsem v hostelu, který byl přímo v centru města. Na pokoji jsem byl 

se čtyřmi dalšími stážisty, ale pokoj byl velice prostorný, vše čisté, pravidelně uklízené. 

Ve volném čase jsem prozkoumával město, chodil na pláž a byl jsem na několika výletech. Asi nejlepší výlet byl 

do soutěsky Caminito del Rey. 

Z grantu mi bylo hrazeno ubytování, stravování, MHD, letenky a kapesné. 

Před odjezdem jsem se účastnil několika kurzů, kde jsme 

hlavně probírali různé situace, jak se v nich chovat a 

gramatiku, která by se nám mohla v různých případech 

hodit. 

Stáž hodnotím velmi kladně. Nasbíral jsem mnoho 

nových zkušeností a poznal i tamní lidi, na které jsem 

získal kontakt. Ve Španělsku se mi velmi líbilo a 

myslím, že bych tam chtěl v budoucnu klidně žít. 


