
Adam Šulc – Double Your Success, Velká Británie 

Má odborná stáž probíhala v druhém největším městě Velké Británie v Birminghamu. Společně s dalšími sedmi 

studenty jsme zde pobývali po dobu jednoho měsíce. Za tuto zkušenost vycestovat do zahraničí bych chtěl 

poděkovat Střední odborné škole pro administrativu Evropské unie a programu Erasmus+. 

Po dobu stáže jsem pracoval ve společnosti Double Your Success, která se 

zabývá poradenstvím pro začínající podnikatele. Princip rad spočívá ve 

videokurzech, které jsou buďto volně nebo za poplatek umístěny na 

internetu a prostřednictvím osobního setkání s majitelem firmy. Mým 

vedoucím byl právě majitel firmy Deepak Pathak, který je autorem 

bestselleru „10 Hacks to Double Your Success as an Entrepreneur“. Firma 

nemá vlastní kanceláře, tudíž jsme pracovali v kavárně 3 Three´s Coffee 

Lounge, která sídlí v centru Birminghamu.  

Celý měsíc jsem především pracoval na vyhledávání potencionálních společností, 

které by mohly v budoucnu využívat materiál firmy, univerzit, na kterých by mohl 

majitel firmy vyučovat business a managment, jelikož má do této doby spoustu 

zkušeností s výukou na univerzitě v Birminghamu a spoustu rad v oblasti podnikání  

a sponzorů, kteří by mohli následně podporovat a propagovat jeho knihu. Všechny 

vyhledané informace jsem zaznamenával do tabulek v programu Microsoft Excel, kde 

jsem vždy uváděl název, místo, zaměření a kontaktní osobu. Následně jsem pro 

každou oblast vytvářel jiný email, který jsem poté odesílal cca 450 sobám, které byly 

evidovány v předchozích tabulkách a v dalších dnech jsem s nimi komunikoval. Také 

jsem vedoucímu společnosti pomáhal s evidencí studentských prací a známek, které 

z pozice profesora na univerzitě opravoval, s audity pro různé společnosti a s opravou 

webových stránek firmy. 

Zahraniční stáž mi přinesla spoustu zkušeností. Naučil jsem se mnoho nových věcí nebo jsem využil znalosti  

ze školy, které jsem mohl přenést do praxe. V první řadě se jedná o zdokonalení vědomostí v programech 

Microsoft Office. Nové poznatky jsem také získal ohledně psaní emailů, kde bylo nutné využít formální jazyk  

a zprávy upravit tak, aby příjemce co nejvíce zaujaly. Naučil jsem se, jak správě vypracovat audit nebo jak 

efektivně upravit webové stránky. Velkou zajímavostí pro mě také bylo poznání chodu malé firmy v cizí zemi. 

Přínos stáže jsem dále našel v komunikaci v angličtině. Obohatil jsem si slovní zásobu, zlepšil mluvený projev  

a naučil se rychle reagovat na otázky ostatních.  

Bydlel jsem v Solihullu u jednoho pána, který žije sám. Hostitel ke mně byl velmi vstřícný, každý den si se mnou 

povídal a ptal se mě, jestli je všechno v pořádku. K dispozici jsem měl vlastní pokoj, společnou koupelnu, obývací 

pokoj a kuchyň. Stravování jsem si zajišťoval sám, většinou jsem si něco uvařil nebo jsme s ostatními navštěvovali 

restaurace.  

Po dobu měsíční stáže jsme měli také spoustu volného času, kdy jsme prozkoumávali 

centrum Birminghamu a spoustu dalších britských měst. Prví volný víkend jsme 

navštívili Londýn, kde bylo k vidění mnoho známých památek (London eye, Big Ben, 

Tower bridge, Buckinghamský palác) a Stratford upon Avon, kde se narodila jedna 

s nejznámějších britských osobností Wiliam Shakespeare. V dalších volných dnech 

jsme navštívili například Oxford, Liverpool nebo památky v centru Birminghamu. 

Před odjezdem na odbornou praxi jsme nad rámec výuky absolvovali v programu OLS 

online jazykovou přípravu, která byla zaměřena na zlepšení slovní zásoby, gramatiky, 

čtení a poslechu, přičemž každý z účastníků musel vykázat alespoň 24 hod. aktivní 

činnosti. Tento vzdělávací kurz je součástí programu Erasmus+. Dále jsme se také 

zúčastnili výjezdu do Nové Vsi nad Nisou, kde nás učitelé anglického jazyku vyškolili 

v odborné slovní zásobě a praktických dovednostech, které by se nám mohly při pobytu v zahraničí hodit.  

Myslím si, že tento projekt je velmi přínosný. Studenti mohou poznat chod firmy v cizí zemi, což je výhodou pro 

vyhledávání budoucího zaměstnání, zdokonalí si druhý jazyk a poznají kulturní hodnoty jiné země. Díky grantu 

jsem měl hrazenou dopravu jak z ČR do VB tak i po Birminghamu, ubytování a kapesné, které pokrylo veškeré 

měsíční náklady ohledně stravování a volnočasových aktivit.  


