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V květnu 2018 jsem absolvovala zahraniční stáž v druhém 

největším městě Velké Británie, v Birminghamu. Tuto možnost 

mi poskytla moje škola Střední odborná škola pro administrativu 

EU a program Erasmus+.   

Moje stáž probíhala v Clarke Associates, jejich sídlo se nenachází 

přímo v Birminghamu, ale v přilehlém městě, které se jmenuje 

Wythall. Clarke Associates je organizace, která nabízí služby v 

oblasti PR a komunikačních služeb. Jejich heslo zní, že jsou služba, díky které si nebudete muset hledat novinky 

v mediích o vaší společnosti, ale oni je vyhledají za vás a ihned vás o nich informují. 

Mojí pracovní náplní každé ráno bylo zkontrolovat noviny a internetové zprávy, jestli se 

v nich neobjevil článek o některé ze společnosti, pro kterou má firma pracuje. Pokud 

ano, tak můj úkol byl oskenovat článek z novin nebo udělat print screen internetových 

zpráv a založit je do určité složky v počítači pod jméno klienta a poslat kopii řediteli mé 

firmy a společnosti, které se článek týkal. Má práce byla různorodá, často jsem 

doplňovala údaje do Excelovských tabulek nebo vytvářela nové. Několikrát jsem také 

prováděla research a snažila se získat nové informace o různých firmách, 

společnostech, charitách, školách, mediích, které by mohly chtít služby mé společnosti. Dostala jsem se také k 

práci s PowerPointem a občas jsem i odpovídala na telefony.     

Díky této praxi jsem si ověřila znalosti v oblasti IT (práce s programem MS Office). Naučila jsem se jasně a 

stručně psát emaily, vytvářet prezentace, zadávat data do tabulek a tvořit propagační letáky na akce. Musela 

jsem si zvyknout na tamější nářečí a naučit se rychle reagovat a formulovat své myšlenky, což vedlo k zlepšení 

mého mluveného i psaného slova v angličtině. Nyní jsem si jistější, když se bavím s rodilým mluvčím a cítím se 

uvolněnější.   

Po dobu stáže jsem bydlela v rodině, kde jsem se opravdu cítila jako doma. Rodina byla moc milá a vždy při 

večeři jsme diskutovali na nejrůznější témata, například jsme probírali královskou rodinu, porovnávali zvyky v 

ČR a UK, ale take jsme řešili  momentální problémy světa, jako kupříkladu Brexit. Snídaně, obědy i večere mi 

zajišťovala rodina.  

Po dobu strávenou v Anglii jsme navštívili opravdu mnoho měst. Prošli jsme si centrum Birminghamu a jeho 

okolí. Navštívili jsme rodné město Williama Shakespeara Stratford nad Avonou. Ale také jsme podnikli výlety 

do Oxfordu, Londýna  a Liverpoolu.  

Grant mi hradil ubytování, stravování, MHD a cestu.   

Před výjezdem jsme všichni absolvovali 24h online přípravného kurzu v OSL. V programu jsme si procvičovali 

slovní zásobu, gramatiku, čtení, ale i poslech. Také jsme absolvovali 3 denní výjezd, kde jsme si zkoušeli jak psát 

emaily, učili se administrativní pojmy a další užitečné věci. Přípravný kurz mě velmi dobře připravil na stáž. 

Celkově stáž hodnotím kladně. Nejvíce budu vzpomínat na výlety, které jsme spolu podnikali a také na nové 

lidi, které jsem měla možnost potkat. Nyní už si jsem daleko jistější v komunikaci, zjistila jsem, že nemám 

problém se dorozumět v angličtině, jak když se po mně něco vyžaduje, tak když mám reagovat já. Cítím se 

daleko jistější a uvolněnější.  

Nejvíce si cením toho, že jsem se naučila a poznala věci, které se ve škole neučí a poznáte je jedině, když žijete 

v anglicky mluvicí zemi. Naučila jsem se určité fráze, které rodilí mluvčí používají, různé slova anglického 

slangu, ale hlavně jsem poznala život jiné kultury zevnitř. 


