
Španělsko – Málaga, Natálie Havlíčková, Bocanegra Abogados  
 
V květnu roku 2018 jsem měla možnost díky své Střední odborné škole pro administrativu EU a programu 
Erasmus + zúčastnit se měsíční stáže ve Španělsku ve městě Málaga. Svou praxi jsem vykonávala v advokátní 
kanceláři Bocanegra Abogados, která se zaměřuje na mnoho typů práva např.: Rodinné právo, Občanské 
právo, Trestní právo a Bankovní právo. Celá kancelář se skládá z týmu advokátů, přímo v kanceláři jsou pouze 
tři advokáti. Tato firma je velmi moderní, inovativní a snaží se být co nejblíže klientovi. 
 
Svou praxi jsem vykonávala především na sekretariátu. Měla jsem tam vše, co jsem během své stáže 
potřebovala, telefon, počítač a kopírku. Mou náplní práce byla archivace dokumentů, kde jsem vytvářela 
tabulky s informacemi o klientech a následně je ukládala do systému. Skenování podkladů, které jsem 
připravovala na schůzky s klienty advokátní kanceláře. Vítala jsem klienty do kanceláře, usazovala je do 
zasedací místnosti, zvedala jsem telefony a následně je přepojovala k jednotlivým advokátům. Také jsem 
měla možnost zúčastnit se několika soudních řízeních v oblasti trestního práva, což bylo velmi zajímavé, a 
hlavně skvělá zkušenost. Vždy před soudním řízením jsem dostala spis s klientem, který jsem si pročetla a se 
svým nadřízeným následně probrala. V mé práci jsem se naučila novou slovní zásobu spojenou 
s administrativou a naučila jsem se rychle reagovat na každodenní otázky. Myslím si, že dokážu lépe 
porozumět lidem, kteří se baví mezi sebou. Vzhledem k tomu, že jsem měla možnost neustále mluvit s někým 
v cizím jazyce jak v naší práci, tak na rezidenci, tak určitě vnímám zlepšení i v komunikaci s druhou osobou. 
Naše ubytování bylo nedaleko centra Málagy, kde jsme bydleli v útulné rezidenci. Na této rezidenci jsme 
bydleli s dalšími stážisty z celé Evropy. Měli jsme tam svůj pokoj a sdílenou koupelnu na jedno patro. Na střeše 
byla velká terasa, kde jsme mohli trávit náš volný čas. V prvním patře byla kuchyň s jídelnou, kde jsme měli 
snídaně formou bufetů. Obědy a večeře nám vařila paní kuchařka, která se o nás skvěle starala. Na naší 
rezidenci byl moc ochotný a sympatický personál, který nám vždy vyšel vstříc a snažil se nám v jakékoliv 
situaci pomoci. 
 
Náš volný čas jsme využili, jak nejlépe jsme mohli. Snažili jsme se poznat co nejvíc nových míst, památek a 
celkově poznat, jak žijí lidé ve Španělsku. První týden s námi byla paní profesorka, která nám ukázala, jak 
všechno funguje a navštívila s námi města Granada a Nerja. Poté jsme si výlety plánovali sami, cestovali jsme 
především autobusem a vlakem. Z dalších zajímavých výletů byly města Ronda a Marbella. Během pracovního 
týdne jsme většinou odpoledne poznávali kulturu Málagy, navštívili jsem Muzeum Pabla Picassa, chodili jsme 
na pláž a poznávali neturistické části města. Z grantu, který jsme od Erasmus+ dostali jsme měli hrazeno 
ubytování s plnou penzí, zajištěné letenky a také jsme dostali kapesné, z kterého jsme si všechny tyto výlety 
mohli zaplatit.  
 
Před stážemi jsme měli jazykovou přípravu, které nás skvěle připravila na náš pobyt v zahraničí. Hlavním cílem 
bylo zlepšit naší jazykovou bariéru, naučit se slovní zásobu spojenou se stážemi a novou gramatiku. Tento 
kurz trval pět měsíců, kdy jsme každý týden měli dvě hodiny španělštiny nad rámec naší výuky. 
 
Na závěr bych chtěla říct, že svou stáž 
hodnotím velmi kladně. Byla to skvělá 
zkušenost, podívat se, jak žijí a pracují lidé 
ve Španělsku. Vidět, jak funguje firma v jiné 
zemi a mít možnost srovnat to se zemí, kde 
žiji. Poznala jsem novou kulturu, památky a 
místa, kam bych se určitě chtěla jednou 
vrátit. Z této stáže si odnáším mnoho 
nových zkušeností, které nepochybně 
využiji v budoucnosti, a především mnoho 
zážitků, na které nezapomenu. Jsem ráda, 
že jsem měla tu možnost se této praxe 
zúčastnit, poznat nové lidi a pracovat v tak 
skvělém kolektivu lidí.  


