
Tereza Vilímová – Heart Research UK (Anglie - Birmingham) 

Odbornou čtyřtýdenní stáž pro 3. ročník jsem měla možnost absolvovat v anglickém 

městě Birmingham, což je 2. největší město Anglie. Tímto bych chtěla poděkovat své 

škole SOŠ pro administrativu EU a také programu Erasmus+, bez nichž by to nebylo 

možné. 

Celý měsíc jsem pracovala v národní charitativní organizaci Heart Research UK, která 

se zabývá pomocí lidem, kteří trpí kardiovaskulárními onemocněními. Tato 

organizace lidem pomáhá od roku 1967. Dále se také zabývá zdravím životním stylem 

a úzce spolupracuje s organizací Forest of Hearts, což je charitativní organizace 

poskytující svým klientům různé teambuildingové akce, zahradní terapie apod., kde 

jsem měla možnost pomáhat a komunikovat s klienty, kteří měli nějaký zdravotní problém. Nicméně mou hlavní 

pracovní pozici zaplňovala organizace Heart Research, která mimo jiné podporuje různé výzkumy, zaučuje budoucí 

lékaře a obecně se věnuje aktivitám ohledně srdce. Přispět může v podstatě každý, jak fyzická, tak i právnická osoba. 

Firma pořádá hodně charitativních akcí, kde získává finanční prostředky, nevybírají peníze na ulici.  

Práce v téhle společnosti byla hodně různorodá, pracovala jsem jak s počítačem, tak s psanými dopisy a také jsem 

pomáhala s organizací následující akce, konkrétně s tombolou, kde jsem hledala partnery pro poskytnutí výherních 

cen. Dále jsem psala dopisy a e-maily pro společnosti, se kterými by organizace mohla navázat spolupráci. Také mi 

byl zadán projekt ohledně sociálních sítí, pomocí kterých by se pobočka ve West Midlands mohla zviditelnit.  

Během měsíčního pobytu jsem zde získala mnoho nových zkušeností a také jsem doplnila, případně rozvinula své 

dosavadní znalosti a dovednosti. Například e-maily firma posílá jen přes Outlook, tudíž jsem se v něm začala lépe 

orientovat a dostalo se ke mně mnoho nových informací. Díky psaní mailů a dopisů jsem se také naučila jak psát 

formální angličtinou a jak vypadají adresy v Anglii. Dále jsem také rozšířila své znalosti s MS Word, kde jsem tvořila 

obálky ve formátu C5, který jsem následně tiskla. Velkým přínosem pro mě byla komunikace v angličtině jak doma, 

tak v práci. Naučila jsem se lépe reagovat a díky sdílení domácnosti se dvěma spolužačkami jsem se také naučila 

rychleji přepínat mezi jazyky.  

Společně s Luckou Křenkovou a Týnou Krpatovou jsem bydlela přímo u Yvonne, což je hlavní osoba, přes kterou se 

zahraniční praxe v Birminghamu organizují a se kterou se po celou dobu pobytu a před ním komunikuje. Byla velmi 

milá a vstřícná, stejně tak i její manžel Nick, který nám vařil výborné večeře. Dům byl velice pěkně a moderně zařízen, 

neměla jsem si na co stěžovat.  

 Svůj volný čas, jsem trávila společně s ostatními praktikanty a jezdili jsme na výlety. Náš první víkend probíhal s paní 

učitelkou Sedlickou, která nás doprovázela v Londýně, Stratfordu nad Avonou a poslední den i po Birminghamu, kde 

jsme si prošli nejzajímavější místa. Další víkend jsme už sami navštívili Oxford, jehož univerzita byla bohužel pro nás 

celá uzavřena z důvodů probíhajících promocí. Víkend na to jsme strávili v Liverpoolu. Nechybělo ani koupání v moři, 

pláž je asi 12 km od centra Liverpoolu, kam jsme se vydali na kolech. Celý měsíc jsme vychytali až neuvěřitelné 

počasí, pršelo nám 2x.  

Z grantu jsme měli hrazené ubytování, MHD, stravu, cestu, cestovní pojištění apod., což nám spoustu věcí usnadnilo. 

Před odjezdem na stáž jsme pracovali v systému OLS (Online Linguistic 

Support), což nám nahradilo jazykovou přípravu nad rámec vyučování, 

přesto jsme ale vyjeli na třídenní výjezd do Nové Vsi, kde jsme obohatili 

odbornou slovní zásobu, naučili se formální angličtinu a zlepšili komunikaci.  

Celkově jsem s odbornou stáží velmi spokojena a věřím, že znalosti získané 

zde a zkušenost jako taková mi bude přínosem v budoucnosti, ať už 

v povolání nebo při dalším studiu.  


