
 
 
 
 

 

Sára Elizabeth Bártová, Bufete de Damas, Španělsko 

 

Díky střední odborné škole pro 

administrativu Evropské unie a 

programu Erasmus+ jsem měla tu 

možnost jet na stáž do Španělska 

do Malagy na čtyři týdny. 

Svou stáž jsem vykonávala v Bufete 

de Damas, což je advokátní kancelář, 

která se dělí na další čtyři kanceláře a 

dohromady se zabývají právem 

rodinným, trestním, občanským a 

pracovním. Já byla na administrativní 

pozici, která mi umožnila vyzkoušet 

různé činnosti, jako je například psaní 

odvolání, komunikaci s klienty, 

opravu dokumentů a orientaci v cizím zákoně, práci v archívu a dohledávání údajů. Tato praxe mi umožnila 

alespoň trochu porovnat náš právní systém s tím španělským, zkusila jsem si, jak se tady vypočítávají alimenty, 

přečetla jsem si některé zajímavé případy, jak z rodinného práva, tak i z trestního a dozvěděla jsem se jaké tresty 

se zde mohou ukládat a za jakých podmínek. V neposlední řadě jsem se naučila pracovat s novým elektronickým 

systémem, a nakonec jsem pochytila styl psaní dokumentů. Většinou jsem měla za úkol vyřizovat 

korespondenci, kontrolu dokumentů dále jsem často pracovala s archivací již vyřízených případů, ale také jsem 

převáděla do elektronické podoby případy, které stále vyřešené nebyly, párkrát jsem pracovala i s kancelářskou 

technikou. Musím říct, že opravdu nové pro mne bylo pracovat s fakturami, ovšem myslím, že to pro mne bylo 

přínosné. Další nový poznatek byl, vypracovat odvolání, ale ostatní písemnosti, jako třeba smlouvy a práce 

s tabulkami, pro mne nebylo tolik nové, jelikož s tímto běžně pracujeme ve škole a spíš to bylo tak, že jsem si 

vyzkoušela nové stylizace a typy tabulek, dále bych řekla, že se mi hodily znalosti z práva, i když to tady funguje 

jinak a to třeba z hlediska ukládání trestů, měla jsem možnost přečíst si různé zajímavé případy a v jednom se 

psalo, že řidič jel na červenou a porazil šest chodců, ale jelikož se sám řidič poranil při nehodě, tak soud 

uvažoval o úplném zproštění viny. Jejich zákoník je také o něco nepřehlednější, ale jinak jejich právo funguje na 

podobném principu jako to naše a spousta věcí je skoro stejná. S přihlédnutím na jazyk jsem se naučila novou 

slovní zásobu odborného typu, už nemám takový strach z konverzace a porozumění. Pracovní kolektiv byl 

skvělý všichni byli moc milý, ochotní a neměli problém mi s čímkoliv pomoci. Ubytováni jsme byli kousek od 

centra v jedné rezidenci, všechny jsme bydlely v jednom pokoji. Personál v rezidenci byl opravdu moc milý a 

kuchařka Susana byla skvělá, měli jsme možnost ochutnat tradiční španělskou kuchyni a bylo to moc fajn. Ve 



volném čase jsme jezdili většinou na výlety, abychom poznali o něco více španělskou kulturu, opravdu nás 

zaujala Nerja, což je španělská vesnička necelou hodinu od Malagy, dále jsme byli v Gibraltaru, kde jsme měli tu 

možnost jet lanovkou a vyfotit se s volně pobíhajícími opičkami, ale také byly dny, kdy bylo příliš velké teplo a 

na výlet se nám nechtělo, a tak jsme zašli jen na pláž. Vše, co jsme navštívili a vlastně si tam užili bylo hrazeno 

z grantu včetně ubytování, stravování, veškerých cest i letenek. Před odletem jsme, ale museli absolvovat 

přípravné jazykové kurzy, které probíhaly s paní Gemou de Miguel a vlastně jsme procvičovali konverzaci, 

naučili jsme se novou slovní zásobu a zopakovali si gramatiku, dále jsme pracovali v jazykovém programu OLS 

od Erasmu+, kde jsme se naučili další nové věci. Tyto kurzy byly skvělé v tom, že jsme se všechny skvěle 

seznámily ještě před odletem.  

Tato stáž se mi opravdu líbila a myslím, že byla velice přínosná i do mého budoucího života, poznala jsem nové 

lidi a zjistila jsem, že mi vůbec nevadí být sama v cizině na měsíc jen s přáteli. Za největší pracovní úspěch 

považuji, že jsem vždy všemu rozuměla a nikdy se mi nestalo, že by mi nějakou práci vrátili, nebo že by mě 

nějak opravili, dále jsem opravdu ráda, že se mi povedlo napsat to odvolání, jelikož si ho po mně nikdo nepřečetl 

a obratem ho poslal, takže jsem opravdu ráda, že mi ve firmě věřili. Opravdu mě překvapilo, jak jsou Španělé 

„drzí“, jednou jsem šla po ulici, přiběhl ke mně jeden Španěl a dal mi pusu na tvář, to by se u nás nestalo. 

Neříkám, že nebyl hezký, ale moc se mi to nelíbilo. 


