
Monika Urešová, CIPP Goldfinger House – Anglie, Birmingham 

Ve dnech 29. 4. – 26. 5. jsem se zúčastnila odborné praxe v Anglii. Stáž jsem mohla absolvovat díky 

mojí škole SOŠ pro administrativu EU a programu Erasmus+. 

Pracovala jsem jako asistentka ve firmě CIPP v Solihullu nedaleko 

centra Briminghamu. CIPP podniká v oblasti vzdělávání lidí v oblasti 

výplat a penzí. Lidé si zde zařizují členství, na základě kterého jim 

CIPP poskytuje různé druhy školení. 

Moje náplň práce se skládala především z doplňování informací do 

interního programu CRM. Měla jsem za úkol v tabulkách kurzů 

hledat osobní informace o členech, členy pak vyhledat v interním 

systému a chybějící informace doplnit. Dále jsem také měla na 

starost skenování, přejmenovávání a třídění přihlášek do kurzů. Mezi tím jsem pomáhala ostatním 

kolegům, kteří mě požádali o pomoc. Jednalo se například o kompletování dopisů, přípravu 

propagačních materiálů na přednášky, archivaci dokumentů nebo vyřizování korespondence. 

Z hlediska práce mi tato zkušenost přinesla hodně nových věcí. Rozhodně jsem se naučila lépe pracovat 

v kolektivu. Kancelář totiž byla koncipována tak, že sedělo více oddělení v jedné místnosti, a tak všichni 

částečně spolupracovali se všemi. Praxe mě také naučila větší samostatnosti. Velkou zkušeností bylo 

poznat kancelářský systém v jiné zemi, který se sice o tolik neliší od toho českého, některé odchylky tu 

ale přece jen jsou. 

Co se týče anglického jazyka, tak prvních pár dní to byl docela šok. 

Musela jsem se vyrovnat s jiným přízvukem a rychlejší mluvou. 

Docela rychle jsem se ale dokázala přizpůsobit. Zlepšení 

v angličtině po stáži rozhodně pozoruji. Nejvíc jsem se zlepšila 

v reagovaní na běžné situace a otázky, kde zvládám odpovídat 

prakticky stejně rychle, jako v češtině. Určitě se mi také zlepšila 

slovní zásoba – a to jak běžná, mluvená angličtina, tak i odborná. 

Ubytovaná jsem byla u jedné starší paní v útulném menším 

domečku, kde jsem měla svůj vlastní pokoj. Jako stravování jsem 

měla zařízený takzvaný self-catering, což znamená, že stravu na 

celý den jsem si kupovala a vařila sama. 

Ve volném čase jsme všichni společně cestovali. Navštívili jsme například Londýn, Stratford nad 

Avonou, Oxford nebo Liverpool. Poté jsme také poznávali centrum Birminghamu a okolí Soliuhllu. 

Volný čas po práci jsem většinou vyplnila přípravou jídla na následující den, psaním pracovního deníku 

a sledováním seriálů nebo filmů.  

Z grantu nám byla hrazená cesta na stáž, ubytování, stravování a MHD. Peněz jsme měli opravdu 

dostatek, a proto jsme mohli naplno poznávat místní kulturu a okolí. 

Před odjezdem na stáž jsme se ale pořádně připravovali. Plnili jsme předepsané hodiny v „OLS – online 

linguistic support“ systému. OLS je program Erasmu+, a jedná se o online kurzy anglického jazyka. Dále 

jsme také absolvovali třídenní jazykový kurz v Nové Vsi.  

Celkově stáž hodnotím velmi kladně. Za mě je to nejlepší zkušenost v mém dosavadním životě. Měla 

jsem možnost poznat spoustu nových lidí, poznat místní kulturu a pracovní život, a zároveň se zlepšit 

v práci na počítači a v anglickém jazyce.  


