
 
 
 
 
 

Tereza Pařízková, Double Your Success, Velká Británie 
 
Svou odbornou stáž jsem podstoupila ve Velké Británii, konkrétně v jejím druhém největším městě 
Birminghamu, a to po dobu jednoho měsíce společně s dalšími sedmi studentkami. 
Za tuto obrovskou zkušenost bych chtěla poděkovat Střední odborné škole pro 
administrativu Evropské unie a programu Erasmus+. 

Pracovala jsem ve firmě Double Your Success, která se zabývá poradenstvím pro 
podnikatele (ať už začínající či již podnikající) a to formou videokurzů, knih či 
soukromého coachingu. Dohled nade mnou měl sám majitel firmy, Deepak Pathak , 
který je zároveň jejím jediným “zaměstnancem“. A neboť firma funguje na 
americký způsob podnikání, tak jsem pracovala z kavárny “The 3Three’s Coffee 

Lounge“ v samotném centru Birminghamu. 

Po dobu celého měsíce jsem pracovala na 
pozici marketingové asistentky a starala jsem 
se o propagaci produktů na sociálních médiích. 
Dostala jsem přístup k softwaru, v němž jsem 
vytvářela propagační obrázky, které jsem přímo 
zadávala do aplikace Plannable, kde jsem 
naplánovala jejich upload. 

Také jsem se starala o plánované vydání druhého vydání Deeho knihy „10 
Hacks to Double Your Success as an Entrepreneur“. Vyhledávala jsem 
potencionální nakladatelství a konkurenční knihy. Na základě těchto 
poznatků jsem vypracovala hrubý náčrt pro book proposal. V rámci stáže 
jsem také dostala příležitost zúčastnit se dentistické konference a show, kde 
jsem oslovovala potencionální zákazníky a navazovala kontakt s dalšími 
firmami. 

Během pouhých čtyř týdnů jsem získala mnoho nových poznatků z oblasti 
podnikání, managementu a marketingu, které jsem automaticky aplikovala 

ve své práci. Zdokonalila jsem se jak v práci s MS Office, ale i s obrazovými editory. Ačkoliv zlepšení 
angličtiny nebylo prioritou mého pobytu, tak jsem získala větší jistotu a obohatila si 
slovní zásobu. 

Bydlela jsem u mladé rodiny v půvabném Bromsgrove. Všichni ke mne byli velmi 
vstřícní a stále se ujišťovali, zda jsem spokojená. Měla jsem k dispozici vlastní pokoj, 
společnou koupelnu, obývací pokoj, kuchyň a zahradu. Měla jsem v rodině zajištěné i 
stravování, které se většinou sestavovalo z tradiční britské kuchyně. 

V rámci volného času jsme objevovaly pamáky Birminghamu, vyjely do Liverpoolu či 
šly po stopách Shakespeara do Stradfordu nad Avonou, vždy bylo co dělat. 

Pokud má někdo ambice vyzkoušet si práci v zahraničí, Erasmus je naprosto dokonalá 
příležitost vyzkoušet si život a práci v zahraničí. Díky grantu jsem dokonce měla 
hrazenou dopravu jak do Anglie a zpátky, tak i cestování po Birminghamu, ubytování a 
kapesné, které nám umožnilo užít si volný čas naplno poznáváním Anglie. 
 


