
 

 

 

 

 

Lucie Doleželová, Inmobiliaria Casa Plus, Španělsko 
 
Svou čtyřtýdenní praxi jsem strávila v krásném městě na jihu Španělska jménem 

Malaga. Tuto příležitost jsem získala díky Střední odborné škole pro administrativu 

Evropské unie, na které třetím rokem studuji obor mediální komunikace, a díky 

programu Erasmus+.  

Pracovala jsem v realitní kanceláři Inmobiliaria Casa Plus, která provádí pronájem a 

prodej nemovitostí. Zároveň skupuje a spravuje byty v centru Malagy a následně je 

poskytuje skrz stránky Airbnb a Booking.com turistům. V kanceláři se střídala spousta 

lidí a s každým jsem trávila alespoň jeden den. Nejčastěji jsem pracovala s kolegy, 

kteří pracují právě v sektoru firmy, který prodává a pronajímá nemovitosti. Kolegové, 

kteří zprostředkovávají turistický pronájem často pracovali s námi. Ředitel firmy Juan 

Martinez, byl často s námi v kanceláři, ale také často odcházel. 

Svým kolegům jsem často pomáhala z hlediska grafiky. Vytvářela jsem letáčky s inzeráty na nemovitosti. Také 

jsem s kolegy chodila na návštěvy nemovitostí, kde jsem fotila interiér a exteriér a poté jsme spolu 

s prodávajícím prodiskutovávali vlastnosti, cenu a případně vybavení nemovitosti. Dále jsem kolegům od 

turistických apartmánů pomáhala přepisovat smlouvy, které při každém check-inu museli s turisty sepsat. Já 

jsem tyto smlouvy ve španělštině přepisovala do oficiální policejní databáze Španělské vlády. Překvapilo mě, že 

mi byla svěřena tak důležitá práce hned ze začátku mé praxe. Když do kanceláře přišli turisté, kteří přijeli dříve, 

než byl připraven jejich pokoj vzala jsem si od nich kufry a uschovala je u nás. Vysvětlila jsem jim v kolik hodin 

je u nás siesta a kdy si znovu mohou věci vyzvednout. Na mapu Malagy jsem jim často zakreslovala, kde je 

jejich apartmán, naše firma, nebo kde najdou dobré restaurace. Během dalších týdnů jsem také chodila po 

adresách bytů, které firma vlastní a předávala turistům klíče, instrukce a vyplňovala s nimi již zmíněné smlouvy. 

S kolegyní jsme také obcházely byty a lepily na dveře hesla od wifi sítí. Když jsem zrovna byla v kanceláři, 

spravovala jsem inzeráty na webových stránkách. Například jsem vytvářela popisky k fotografiím, aby 

návštěvníci věděli, která místnost je která. Rozhodně jsem se zjistila spoustu informací o chodu realitní 

kanceláře. Zjistila jsem kolik práce se skrývá za jedním inzerátem nabízejícím byt k pronájmu. Také jsem 

nahlédla do cestovního ruchu a turismu a procvičila si jednání s lidmi různých národností. 

Zpočátku jsem měla velký problém zvyknout si na dialekt, který tady v Andalucii je úplně jiný, než jsem se 

učila. Všichni tu mluví rychle a často nedoříkávají slova. Během prvního a druhého týdne jsem si ale zvykla a 

poslední dny stáže jsem už rozuměla téměř všemu. Procvičila jsem si mluvení s lidmi s různými přízvuky. 

Schopnost, kterou jsem si zde také osvojila je „přepínání“ mezi různými jazyky. Při kontaktu s turisty se mi totiž 

hodila jak španělština, tak angličtina, základy němčiny, polštiny a francouzštiny. 

Ubytováni jsme byli v rezidenci spadající pod organizaci Europroyectos. Pěšky jsme z rezidence došli kamkoliv. 

Zde nám kuchařka Susana vařila snídaně, obědy i večeře. Bydleli tu s námi i studenti z jiných zemí, kteří zde 

byli taky na praxích. 

Ve volném čase jsme vyrazili například na Gibraltar, kde jsme se trochu 

přetahovali o batoh s opicemi, ale moc jsme si to užili. Také jsme navštívili 

Caminito del Rey, což je stezka mezi skalami s nádhernými výhledy. 

Z grantu jsme měli hrazené letenky, ubytování, jídlo na rezidenci, a navíc jsme 

dostali ještě kapesné, které jsme mohli využít například na tyto výlety. 

Na stáž jsme se připravovali pomocí přípravných kurzů s paní učitelkou Gemou 

de Miguel Gutierrrez, která s námi trávila také první dny ve Španělsku. Také 

jsme měli možnost se připravovat pomocí internetového kurzu Erasmus OLS. 

Jsem neskutečně vděčná, že jsem měla to štěstí zúčastnit se stáže a strávit měsíc 

v tak nádherné zemi. Získala jsem tím množství zkušeností a hodně toho o sobě zjistila. Za největší úspěch 

považuji zlepšení jazykových schopností, schopnosti rychle se rozhodovat a také uvědomění si svých schopností. 

 


