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Díky mé škole SOŠ pro administrativu Evropské Unie a programu Erasmus + jsem měla zkušenost 
absolvovat měsíční odbornou stáž v zahraničí. Pracovala jsem v 
Birminghamu, který se nachází v metropolitním hrabství West 
Midlands.  

 
Měla jsem možnost být v Birminghamské kanceláři charitativní 
společnosti Heart research UK, která pomáhá lidem se srdečním 
onemocněním. Pořádají spousty akcí zaměřených na zdravý životní 
styl jako benefiční běhy, workshopy o zdravé stravě a také besedy, 
jak správně a zdravě sportovat. Kancelář jsem sdílela s Johnem, 
regionálním manažerem a jeho asistentkou Joanne. 

 
Mou pracovní náplní bylo pomáhat Johnovi a Joanne s čímkoliv 
potřebovali. Často jsem pro ně vyhledávala na internetu společnosti, 
které by mohli něčím přispět na nadcházející benefiční fotbalový 
zápas. Poté co jsem si do Excelu zapsala adresy všech, kterým John 
chtěl psát, nadepsala jsem adresy na dopisy a obálky, vytiskla a odnesla na poštu. Také jsem pracovala 
v databázi CITRIX, kam jsem zadávala informace o fyzických a právnických osobách, které na charitu 
přispívají.  

 
Díky této stáži jsem si ověřila své dovednosti v oblasti techniky (práce s PC a práce v MS Office) 
a zlepšila své komunikační schopnosti. Velmi se mi zlepšila formální angličtina, kterou jsem používala 
při odpovídání na e-maily. Po absolvování této stáže jsem si jistější ve svém mluveném i psaném 
anglickém projevu. 
Bydlela jsem u Yvonne a jejího manžela Nicka. Yvonne zároveň byla naše anglická kontaktní osoba. 
Bydlení u nich bylo bezproblémové, pokoj jsem sdílela se svou spolužačkou a má třetí spolužačka měla 
pokoj sama pro sebe. Měli jsme domluvenou polopenzi, ale Yvonne nám každé ráno připravila 
sandwich do práce. Večeře nám vařil Nick a byly vždy výborné. Po večeři jsme si vždy minimálně půl 
hodiny povídali, jaký měl kdo den, co se děje ve světe apod. 
 
Ve volném čase jsem hodně cestovala, ať v naší osmičlenné skupině nebo jen s Terkou se kterou jsem 

sdílela již zmíněný pokoj. Na náš první výlet jsme jeli 
s paní učitelkou Sedlickou do Londýna, poté ale paní 
učitelka odletěla zpět do Prahy a my zůstali samy. Na 
vlastí pěst naše osmičlenná skupina vyrazila do Oxfordu, 
Liverpoolu a poznávala Birmingham a jeho okolí.  
Z grantu nám byla hrazena letenka, ubytování, MHD, 
stravování a zbylo nám ještě něco na cestování po okolí a 
poznávání Anglie.  
Před odjezdem na praxe jsem se jazykově připravovala 
v programu OLS. Nejdříve jsem vyplnila test, který určil 
mou úroveň angličtiny a podle toho se odvíjely lekce, 

které mi systém vygenerovával. V systému byla cvičení na čtení, poslech, gramatiku, idiomy a byla i 
možnost domluvit si Skype telefonát s rodilým mluvčím. Také jsme jeli na intenzivní jazykový kurz do 
Nové vsi, kde jsme procvičovali formální angličtinu, telefonování a co dělat v krizových situacích. 
 
Myslím, že praxe mi dali hodně do života, už vím, že se ve světě jen tak neztratím. Také jsem získala 
spoustu pracovních zkušeností, které v budoucnosti určitě využiji. 
 


