
Alžběta Reinhardová, Placements Praktikum (UK) Ltd, England 
Pracovala jsem jako asistentka ve společnosti Placements Praktikum (UK) Ltd ve Velké Británii 

v Birminghamu po dobu 4 týdnů. Na tuto praxi jsem se dostala díky mé škole SOŠ pro administrativu 
EU a programu Erasmus+.  

Jako asistentka v Placements Praktikum jsem pracovala v administrativě. Společnost 
Placements Praktikum se zabývá umisťováním stážistů na praxe ve Velké Británii. Stážistům nabízí 
zlepšení v anglickém jazyce a to jak v běžném životě, tak i v obchodní angličtině. Dále napomáhá 
stážistům získat sociální a pracovní zkušenosti, které budou nepochybně využívat v budoucím 
zaměstnání i v životě. 
 Osobně jsem vyřizovala korespondenci s jednotlivými ať už budoucími či stávajícím 
praktikanty. Vytvářela jsme příspěvky na facebookovou stránku firmy a pomáhala jsem organizovat 
časové rozpisy pro učitele. Pracovala jsem dále s Microsoft Office balíčky a pomáhala s archivací 
faktur. Moje práce mi pomohla naučit se organizovat si pracovní dny a určovat si priority v práci 
z hlediska úkolů. Dále jsem se naučila nebát se mluvit v angličtině a praxe výrazně rozšířila slovní 
práci v kancelářském prostředí. Také jsem se naučila pracovat s informacemi, které jsem se ve škole 
naučila a nebát se představit nové nápady. 
 Jak už jsem zmiňovala, praxe mi zlepšila slovní zásobu a nejen to. Naučila jsem se vnímat 
angličtinu jako přirozenou součást mého myšlení a ne jako cizí jazyk. Zlepšilo se mi porozumění a 
poslech v anglickém jazyce. Dále jsem se naučila psát formální i semi-formální dopisy v angličtině. 
Nyní lépe reaguji na angličtinu a mé odpovědi na otázky jsou jasnější a rychlejší.  
 Po dobu své praxe jsem byla ubytovaná v hostitelské rodině. Ubytování bylo perfektní. Paní, 
u které jsem bydlela, mi pomohla se zorientovat v jízdních řádech a doporučila mi výhodné obchody 
s potravinami v okolí. Byla moc milá a všechno bylo skvělé. 
 Ve volném čase jsme spolu s přáteli zorganizovali výlety do Oxfordu a Londýna. Také jsme 
trávili společně dny v centru Birminghamu, kam jsme chodili o víkendu na obědy a nakoupit. Jelikož 
jsem veslařka tak jsem si hledala veslařský klub v Birminghamu, který bych mohla chodit navštěvovat 
během stáže. Nepodařilo se mi to a tak jsem si alespoň zařídila členství v atletickém a fotbalovém 
klubu a tak jsem přes týden chodila každý den cvičit. 
 Peníze, které jsem obdržela z grantu, mi hradili cestu tam do Anglie i zpět. Také MHD 
v Birminghamu, ubytování i stravování. Zbylé peníze jsem využila pro volný čas a poznávání okolí 
Birminghamu.   
  Ještě před tím, než jsem přijela do Birminghamu, jsem absolvovala přípravné kurzy ve škole, 
které tvořili hodiny navíc. Tam nám učitelé vysvětlili, jak to v Anglii chodí a co od toho všeho máme 
očekávat. Rozšířili nám slovní zásobu a naučili nás důležité fráze. Kurzy byli velice užitečné, protože 
jsem neměla problém se později adaptovat do prostředí kanceláře v anglickém jazyce.  
 Jsem velice šťastná, že jsem se mohla účastnit stáže v zahraničí. Rozšířilo mi to rozhled do 
budoucna a ukázalo, čeho všeho můžu ještě dosáhnout.  
 
 

 
 
 


