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Hola, tady Viktor a chci se s Vámi podělit o všechno, co jsem 

zažil během čtyřtýdenní stáže v Málaze, ve městě s dechberoucí 

krásou a kulturou na jihu Španělska. Za příležitost absolvovat 

tuhle stáž musím poděkovat jak naší škole, Střední průmyslová 

škola elektrotechnická v Plzni, tak i Evropské unii a programu 

Erasmus+, bez kterého by se tohle všechno neuskutečnilo. Chci 

taky poděkovat paní učitelce Evě Dmitrišinové a panu učitelovi 

Ondřeji Kapicovi za to, že byli taky součástí stáže a zlepšovali 

náladu svými příběhy a historkami. 

Moje stáž probíhala ve společnosti TerritorioVirtual, která má 

své kořeny v oblasti digitalizace prostorů a místností a vyniká 

svými 3D skeny, HDR panoramaty a 8K fotografiemi na vysoké 

úrovni. Avšak to co jsem já u nich dělal, se od toho velice lišilo. 

V práci jsem měl na starost backend webové aplikace Padel 

Sport Academy. Původně jsem měl pokračovat na projektu, na 

kterém pracovala skupina před námi, ale rozhodli jsme se, že 

projekt začneme úplně od začátku a musím říct, že to bylo 

nejlepší rozhodnutí, které jsme mohli udělat. Během tří dnů se 

nám podařilo dostat aplikaci na stejnou úroveň, jako byla, když 

jsme s ní byli seznámeni a v tomto okamžiku jsme už mohli 

začít vytvářet nadstavbu tohoto projektu.  

Naši kolegové v práci byli velmi milí a ochotní, vždy jsme se s nimi nějak dorozuměli a naštěstí 

mluvili i anglicky do nějaké míry, což všechno velmi usnadnilo. Dokonce nás jeden den pozval šéf na 

oběd, jelikož byl velmi spokojený s naší prací. 

Náš hostel, kde jsme byli ubytováni, se nacházel v centru města, takže všechno bylo pro nás rychle 

přístupné. Vařily a uklízely tam pro nás 3 

skvělé kuchařky, kterým patří jedno velké 

díky za to, že se o nás tak hezky staraly. 

Jídla chutnala opravdu skvěle a jedinou 

nevýhodou bylo, že si na takový luxus 

člověk velmi rychle zvyknul. Měli jsme 

tam vždy snídani, oběd a večeři.  

Svůj volný čas jsme většinou trávili na 

pláži, kde hlavní atrakcí pro nás bylo hřiště 

na beach volejbal. Tam jsme potkali 

spoustu nových tváří a nuda nikdy 

nenastala. Taky se musím zmínit o dvou 

výletech, které jsme během stáže se 

skupinou podnikli. První z nich byl „Caminito del Rey“ (v českém překladu Královská cestička) a dva 

týdny poté jsme se vydali do města Nerja (Nercha), kde jsme pluli na kajacích. 

Ubytování, stravování a letenky byli hrazeny z grantu. Dostali jsme taky kapesné na celý měsíc, které 

nakonec vystačilo všem. I přesto doporučím všem, kteří se na stáž chystají vyjet, aby si pečlivě tyto 

peníze rozdělili a udělali nějaký rozpočet, ideálně na den. 

Ze strany firmy, u které jsem byl na stáži, jsem viděl velice profesionální přistup k práci.   

Myslím si, že mi tato stáž otevřela spoustu dveří do budoucna a rozhodně bych ji doporučil těm, co se 

nebojí vystoupit z komfortní zóny, neutíkají před zábavou a chtějí se posunout dál jak v oboru, tak i v 

oblasti kultury. 


