
David Pekarovič – Double Your Success (Velká Británie, Birmingham) 

Díky programu Erasmus+ a Střední odborné školy pro administrativu Evropské unie jsem měl společně s dalšími 

8 studenty možnost odcestovat ve dnech od 16. dubna do 14. května 2016 na odbornou stáž do Birminghamu ve 

Velké Británii. 

Před odjezdem na stáž jsme absolvovali přípravné hodiny angličtiny pod vedením našich učitelů angličtiny, které 

se konaly v ranních hodinách před vyučováním a na víkendovém jazykovém kurzu v Nové Vsi nad Nisou. V těchto 

hodinách jsme si rozšiřovali slovní zásobu jak v každodenní angličtině, jako např. nakupování, cestování, 

ubytování, tak i v angličtině odborné. 

Pracoval jsem ve společnosti Double Your Success, která se zabývá poradenstvím podnikatelů prostřednictvím 

video kurzů dostupných na internetu a poskytováním odborných rad. Naším vedoucím byl Deepak Pathak, který 

je majitel i další úspěšné společnosti WewanaPlay Ltd., která se zabývala vytvořením mobilní aplikace pro hráče 

her. Nyní se však věnuje právě společnosti Double Your Success, pro kterou dokonce sepsal knihu „10 Hacks to 

Double Your Success as an Entrepreneur“, ve které radí podnikatelům, jak začít podnikání, jak zlepšit jejich 

podnikání a poskytuje spoustu dalších rad. Společnost 

zatím nemá vlastní kanceláře, takže jsme za dobu mého 

pobytu pracovali buď v městské knihovně, nebo 

v kavárně v centru Birminghamu. Nebo případně na 

dalších místech, kde jsme měli přístup k internetu. 

Mou pracovní náplní byla pomoc mému vedoucímu 

Deepakovi v celé řadě věcí. Hledal jsem na internetu 

kontakty na úspěšné podnikatele, firmy a společnosti 

z Birminghamu a okolí, kterým jsme následně posílali e-

mail, ve kterém jsme se je zeptali na otázku: „Jaká je ta 

nejlepší rada ohledně podnikání, kterou Vám někdo 

dal?“. Rady, které nám poslali, se později objeví ve 

článku na našem webu. Dále jsem tvořil obsah na sociální 

sítě společnosti a to tak, že jsem na internetu hledal citáty 

slavných osobností týkající se podnikání či motivace. Tyto citáty jsem následně pomocí online programu Canva 

přetvořil do formy obrázku a přidal logo naší firmy. Vytvořené obrázky jsme následně umístili na sociální sítě 

společnosti (Instagram, Facebook, Twitter). Podílel jsem se také na natáčení několika zajímavých míst 

Birminghamu (např. knihovna, Bullring, kanály, katedrály atd.), které bude po sestříhání umístěno na Youtube 

kanál společnosti. S vedoucím jsem se zúčastnil i několika meetingů a přednášek, ve kterých jsem se dozvěděl 

spoustu věcí o podnikání v Birminghamu a jak tamější firmy využívají sociální sítě. 

Bydlel jsem na koleji v Soulihullu, kde jsem měl svůj vlastní pokoj a koupelnu a kuchyni jsem měl společnou se 

dvěma spolužáky a dvěma studenty na místní univerzitě. Stravování jsem měl formou self-cateringu, takže jsem 

si snídaně vařil sám, na oběd jsem chodil při pauze na oběd v práci a na večeři jsem buď chodil do restaurace, 

nebo jsem si vařil sám. Kolej je autobusem asi hodinu od centra Birminghamu a 10-15 minut od koleje je vzdálená 

celá řada obchodů s jídlem. 

Vedle práce jsme měli i dostatek volného času, který jsme 

trávili po většinu času společně např. poznáváním 

Birminghamu. Na náš první víkend jsme si naplánovali cestu 

do Londýna, kam jsme vyrazili v sobotu ráno. Podívali jsme 

se na celou řadu míst jako Big Ben, London Eye, Trafalgar 

square, Piccadilly Circus a další. Přespali jsme v tamějším 

hostelu a v neděli jsme se byli podívat na londýnský maraton 

a Buckingham Palace. Další víkend jsme navštívili Oxford. 

Ve volném čase jsme byli také v kině, na lasergame, nebo 

jsme jen tak trávili čas společně na koleji nebo chozením po 

městě. 

Díky grantu jsem měl hrazenou celou řadu věcí, jako např. letenky, ubytování na koleji, MHD, ale i kapesné, které 

pokrylo veškeré mé další náklady, jako obědy, nebo nákupy jídla. 


