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V průběhu léta jsem se zúčastnil stáže ve Španělsku, a to v jeho jižní části. Městem, které se stalo 

mým domovem na následující 4 týdny, byla Málaga, metropolitní přístavní město, které je jedním z 

největších měst Andalusie, což je nejlidnatější španělské autonomní společenství. 

Tato možnost se mi naskytla díky programu Erasmus+ a škole, na které jsem letos odmaturoval, a to 

Vyšší odborné a Střední průmyslové škole elektrotechnické v Plzni. Tudíž byla tato stáž velmi 

přínosnou a příjemnou tečkou za mým studiem na této škole.  

Pracoval jsem zde jako programátor ve firmě Data Division SW. Je to 

firma, která se věnuje především SW řešením požadovaným zákazníky, 

také ale počítačovému poradenství, správě sítí a údržbě HW. Jelikož ale 

firma neměla svou kancelář, pracoval jsem v kanceláři Universal 

Mobility. 

Mým úkolem bylo vytvořit knihovnu tříd v C#, která měla obsahovat 

metody určené k co největší možné kompresi dokumentů PDF a výpisu 

dat a jejich formátování v excelových sešitech. K tomu jsem měl použít 

pro mne dosud neznámé knihovny iTextSharp a EPPlus, se kterými 

jsem se v průběhu práce učil pracovat, a tak se pomalu ale jistě 

dopracovával k cíli. Myslím, že jsem si prohloubil znalosti v C# a jsem 

si jist, že tato zkušenost bude jednou ze zásadních a bude přínosná pro 

mou budoucí kariéru. 

Pracovalo se mi dobře, jelikož kancelář byla klimatizovaná, a tak se tam pracovalo příjemně. Se 

zaměstnavatelem jsme komunikovali přes WhatsApp. 

 

Ubytováni jsme byli v hostelu Barbatuke Art & 

Hostel. Jelikož to byl hostel, byl jsem nejdříve 

skeptický, ale byl jsem příjemně překvapen. Pokoje, 

strava a i poloha objektu byly naprosto v pořádku. V 

jednom pokoji nás bylo 5, ten pokoj byl ale obrovský 

a skládal se dále ze 3 pokojů. Stravu jsme měli 

zajištěnou ráno, odpoledne, i večer. Většinou nám 

byla servírována typicky španělská jídla, jako 

například paella, kterou jsem měl možnost poprvé 

ochutnat. Poloha pak byla výhodná, jelikož se hostel 

nachází v historickém centru města, a tak je vše 

blízko. 

Volný čas jsme využili například na výlet do Caminito del Rey, což byla oblast tvořená horskými 

masívy. Dále jsme měli prohlídku města, prohlídku čtvrti Soho, která je známá graffiti a prohlídku 

pevnosti Alcazaba. Nejvíce času jsme ale strávili hraním volejbalu na pláži a o víkendech si 

vyzkoušeli noční život v Málaze. 

Tuto stáž jsem si také mohl pořádně užít díky grantu, ze kterého bylo hrazeno vše a také kapesné, 

které bohatě vystačilo na celou dobu pobytu. 

Než jsem ale odjel na stáž, připravoval jsem se, a to tak, že jsem si trénoval anglický jazyk v OLS a 

učil se i jemné základy španělštiny. 

Za mne se stáž vydařila a jsem opravdu rád, že jsem se mohl stát její součástí, Málagu jsem si 

opravdu zamiloval a při první příležitosti bych se tam klidně zase vrátil, i na delší dobu. Také jsem 

opravdu rád, že se mi podařilo dostat do takové práce, která mne bavila a přinesla mi mnoho 

nových zkušeností. 

Mým největším úspěchem bylo to, že i přesto, že jsem byl ze začátku skeptický ohledně stíhání 

práce na projektu, jsme vše dokončili a stihli tak, jak to mělo být. 

Jako poslední slova bych chtěl vzkázat vám, pokud vás čeká také cesta na stáž a máte možnost se 

podívat do Španělska, ani sekundu bych neváhal – siesta a fiesta čeká. 


