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Svou odbornou 4týdenní stáž jsem díky své škole Střední odborná škola pro administrativu 
Evropské unie a programu ERASMUS+ absolvovala ve druhém největším městě Velké Británie, 
v Birminghamu. 

Stáž jsem vykonávala v Heart Research UK. Toto je charitativní organizace, která již od roku 
1967 pomáhá lidem s kardiovaskulárním onemocněním. Problémy a následná úmrtí kvůli srdci jsou 
v Birminghamu největší v poměru k celé Británii. Přestože se jedná o charitu, nefunguje na stejném 
principu jako naše české charity, nebudou Vám zvonit na dveře nebo telefonovat. Peníze a dary 
získává nejen od právnických, ale i fyzických osob a přispět může takřka kdokoli čímkoli – nemusí se 
vždy jednat o finanční částku. HRUK často pořádá různé společenské charitativní akce, kde jako 
výhry poslouží i hmotná věc. V midlandské pobočce jsou dohromady 3 lidé – John Lloyd, regionální 
manažer, Joanne Madden, jeho asistentka a Jack Lloyd, ten se stará o propagaci na sociálních sítích. 
Dvakrát týdně na 3 hodiny do kanceláře docházela Inesa, dobrovolnice.  

Mou náplní práce bylo vytváření databází kontaktů na firmy/organizace, které by mohly 
darovat nějaké své zboží/služby do tombol na následující společenské charitativní akce. Kontakty jsem 
zapisovala do excelové tabulky, vkládala jsem je do předpřipraveného dokumentu na address labels, 
což jsou speciální samolepicí štítky na obálky a dělala z nich adresáře. Vytvářela a upravovala jsem 
znění dopisů, které se následně odesílaly. Vytvářela jsem dále také seznamy nadcházejících akcí, které 
HRUK pořádá a pomáhala jsem s jejich plánováním. Dvakrát jsem byla mimo kancelář na akcích – 
jednou se jednalo o předání zlaté plakety firmě DS Smith a podruhé jsem pomáhala reprezentovat 
charitu na veletrhu charit v Birminghamu. 

Během svého měsíčního pobytu jsem si prohloubila znalosti a schopnosti vyhledávání 
správných informací na internetu a používání aplikací jako je Excel a Word. Největší zlepšení jsem  
u sebe shledala v psaní anglických adres, protože ty dokáží být většinou velmi složité.  

Velký pokrok jsem zaznamenala v jazyce – jedná se hlavně o využívání formální angličtiny  
(v případě psaní a úpravy dopisů), v poslechu a pohotovější reakci během mluvení. John i Joanne měli 
(minimálně pro mě) silný přízvuk, a proto mi nějakou dobu trvalo, než jsem si na to zvykla. Oba byli 
ale tak laskaví a první dva týdny se snažili mluvit pomaleji a srozumitelněji vyslovovali. 
V komunikaci mi hodně pomohlo, že jsme si spolu v práci hodně povídali o současném dění ve světě 
nebo o rozdílech v kultuře. 

Bydlela jsem spolu se dvěma spolužačkami u Yvonne. Já jsem bydlela v samostatném pokoji, 
holky bydlely spolu v patře. Ubytování vypadalo lépe, než jsem si představovala a se stravou jsem 
byla spokojená. Večeře, které byly velmi chutné, vařil Yvonnin manžel Nick. Obědové balíčky jsme si 
každé ráno připravovaly samy. 

Volné víkendy jsme většinou trávily všechny společně. I s paní učitelkou Růžičkovou jsme 
jely do Liverpoolu a Stratfordu. Další víkendy, už bez paní učitelky, jsme podnikly výlet do Londýna, 
Worcesteru a Oxfordu. Já sama jsem se vždy po práci prošla po Birminghamu a navštívila zajímavá 
zákoutí. 

Celý grant mi pokryl ubytování, stravu, MHD a letenky, a ještě nám všem zbylo dostatek 
financí na ostatní aktivity. 

Před vykonání stáže jsem se připravovala v programu OLS (Online Linguistic Support), kde se 
mi na základě mého vstupního testu vygenerovala cvičení na věci, ve kterých bych se měla zlepšit. 
Program je dle mého názoru dobře udělaný, nicméně se nemyslím, že jsem z této přípravy využila více 
než 50 %. V březnu jsme odjeli na intenzivní jazykový kurz do Nové Vsi, kde jsme si procvičovali 
praktické schopnosti, jako je telefonování a psaní emailů.  
 V závěru článku bych ráda poděkovala za to, že mi 
umožnila pracovat právě v HRUK. Všichni se ke mně chovali 
vstřícně, pracovní úkol mi vždy vysvětlili, pomáhali mi a sedli 
jsme si nejen pracovně, ale i lidsky a skvěle jsme si rozuměli. 
Pracovní náplň mě také bavila, bylo to dané také tím, že jsem 
celou praxi neproseděla v kanceláři, ale že mě John s Joanne 
aktivně zapojovali i do společenských akcí, které se během mého 
pobytu uskutečnily. 


