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V polovině dubna 2016 jsem odletěl na 4 týdny do 

Birminghamu, což je druhé největší město Velké Británie a 

počtem obyvatel by se dalo přirovnat k Praze. Velké díky 

patří Střední odborné škole pro administrativu EU a 

programu Erasmus+, díky nimž jsem se této praxe mohl 

zůčastnit. 

 

Pracoval jsem na pozici asistenta obchodního oddělení ve 

společnosti Giro Food Ltd., která se zabývá dovozem 

orientálních potravin a produktů do restaurací a obchodů po 

téměř celé Velké Británii. Mou pracovní náplní bylo 

převážně třízení a zakládání faktur a objednávek. Dále jsem 

měl možnost vyzkoušet si práci s místním programem, 

vytvořeným speciálně pro tuto společnost či práci s 

tabulkovým a textovým editorem. Dále jsem plnil i jiné 

administrativní úkony, zahrnující vyřizování korespondence či telefonátů.  

 

V této společnosti pracují převážně cizinci, a proto je zde možno slyšet mnoho různých přízvuků 

angličtiny. I přesto jsem rozuměl naprosto všemu, a pokud jsem se na něco zeptal, kolegové byli 

velmi ochotní a nápomocní. Měl jsem možnost si prohloubit si nabyté zkušenosti, získané v Česku, 

jelikož mnoho praktik se od našich v ničem neliší. Ale naučil jsem se mnoho nového. Ať už v IT 

sféře, ale také v týmové spolupráci. Velkým přínosem mi tato praxe byla v ohledu zlepšení 

anglického jazyka. Nabyl jsem sebevědomí v mluveném slovu a jednoduše dokáži odpovědět na 

položenou otázku. Zároveň jsem si prohloubil slovní zásobu. 

 

Byl jsem ubytován V Solihull College Halls of Residence. Měl jsem vlástní a pěkně vybavený 

pokoj s koupelnou. Kuchyně byla společná pro všech pět studentů, ubytovaných v jendom bytě. 

Tato kuchyň byla velice dobře vybavená a nic mi zde nechybělo.  

 

První týden s námi v Anglii strávila Ing. Mgr. Lenka Barborová, se kterou jsme zorganizovali výlet 

do Londýna. Dále jsme se podívali do Oxfordu či centra Birminghamu. Všechen volný čas jsme 

plně využili a navštívil kino, Laser Game a také spoustu přítomných památek. 

 

Z velice štědrého grantu, který nám byl udělen, bylo hrazeno stravování, ubytování, měsíční 

jízdenka MHD, pojištění a veškeré náklady na cestu. 

 

Před odjezdem na stáž jsme absolvovali přípravné hodiny 
angličtiny, konané v období dvou až tří měsíců, jednou týdně v 
nultou hodinu. Před odletem jsme absolvovali čtyřdenní 
přípravný kurz, jenž pomohl stmelit vztahy, ale hlavně vylepšit 
schopnosti při používání anglického jazyka ať už běžné mluvě, ale 
také v obchodní sféře.  
 

Jsem velice rád, že jsem se této praxe mohl zůčastnit a myslím, že 
se vydařila nad rámec očekávání. Jedná se o velký přínos do mého 
života a převážně do budoucího zaměstnání.  


