
Jakub Knittl  – 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 pod vedením našich učitelů angličtiny absolvovali přípravné hodiny angličtiny, které 

se konaly na víkendovém jazykovém a stmelovacím kurzu v Nové Vsi nad Nisou a v ranních hodinách před 

vyučováním. V těchto hodinách jsme si rozšiřovali a zdokonalovali slovní zásobu jak v angličtině odborné jako 

např. psaní emailů, hovoření po telefonu, tak v každodenní angličtině. 

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 vytvářením mobilní aplikace pro hráče 

her a pořádáním studentské herní ligy. Nyní je však jeho hlavním projektem firma Double Your Success a součástí 

tohoto projektu je i kniha, kterou sepsal „10 Hacks to Double Your Success as an Entrepreneur“, jak zlepšit jejich 

podnikání, příjmy a poskytuje spoustu dalších rad jak nechat svoji firmu vzrůst. Společnost momentálně nemá 

vlastní prostory, takže pracují buď v místní kavárně, kterou vlastní investor společnosti a nebo v Birminghamské 

knihovně. 

Po dobu mé stáže jsem pracoval na různých projektech. Mým prvním 

úkolem bylo hledat na internetu kontakty na podnikatele, firmy a společnosti 

z Birminghamu a okolí, kteří jsou úspěšní a mají vazby na naše 

potencionální zákazníky, těm jsme následně posílali e-mail, ve kterém jsme 

se jich  zeptali na otázku: „Jaká je ta nejlepší rada ohledně podnikání, kterou 

Vám někdo dal?“. Rady, které nám poslali, později použijeme  v článku na 

náš web. Větším projektem byl rozvoj sociálních sítí. První jsem na internetu 

vyhledal tipy a strategie jak zlepšit sociální média. S vedoucím jsem se 

zúčastnil i malého posezení, kde si odbornící na sociální média 

z Birminghamu předávali své rady. Poté jsem vytvářel obrázky s 

motivačními citáty slavných osobností pomocí online grafického editoru Canva a přidal logo a název naší firmy. 

Vytvořené obrázky jsme následně sdíleli na sociální sítě společnosti (Instagram, Facebook, Twitter), podle námi 

vytvořeného časového plánu. Asi největším projektem bylo natočení videa o Birminghamu. Náš vedoucí Deepak 

mne seznámil s místním studentem Abhishkem, který na univerzitě Birmingham studuje fotografii. S ním jsme 

dostali za úkol natočit krátké video, kde by jsme vyzdvihli Birmingham. Nejdříve jsme si obešli všechna ikonická 

místa a poté jsme si je rozdělili a za další dva dny Sellfridges, kanály, katedrály atd.). Když jsme video natočili, 

tak jsme ho začali upravovat, stříhat a po dokončení bude umístěno na Youtube kanál společnosti.  

Bydlel jsem v řadovém domku v Solihullu s jedním milým a zábavným pánem, který žije sám. Stravování jsem 

měl formou self-cateringu, takže jsem si snídaně a večeře vařil sám, nebo jsem chodil do restaurace, na obědy jsem 

chodil při polední pauze v práci. Ubytování je autobusem asi hodinu od centra Birminghamu a obchody s jídlem 

jsou vzdáleny asi 10-15 minut.  

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 brzy ráno. Podívali jsme se na celou řadu světově 

známých míst jako Big Ben, London Eye, Trafalgar square, 

Piccadilly Circus a další. Přespali jsme v tamějším hostelu a 

v neděli ráno jsme ochutnali pravou Anglickou snidani, byli se 

podívat na londýnský maraton a Buckingham Palace. Ve zbytku 

našeho volného čau jsme byli také navštívili kino a lasergame. A 

když jsme nevěděli co dělat, tak jsme se většinou scházeli na 

koleji, nebo chodili po městě. 

Díky grantu jsem měl hrazenou celou řadu věcí, jako např. letenky, autobusovou dopravu, ale i kapesné, které 

pokrylo veškeré další náklady, jako obědy, nebo nákupy všeho potřebného.. 


