
Kateřina Peterková, Radnice, Rotenburg, Německo 

V květnu tohoto roku jsem díky škole, na které studuji a programu Erasmus+ měla možnost vykonat svou 

praxi v Německu, konkrétněji ve městě Rotenburg, který se nachází přibližně jednu hodinu od města 

Hamburk. Celý můj pobyt byl financován z grantu Erasmu+. 

Po dobu jednoho měsíce jsem pracovala na radnici města 

Rotenburgu. Radnice se nachází na hlavním náměstí Roteburgu 

na adrese Große Straße 1. Radnice je institucí zabývající se 

místní samosprávou Rotenburgu. Rozhodnutí, která se zabývá 

například přijetí stanov nebo rozpočtu města rozhoduje 

starosta a třicet tři radních.  

Jako asistentka, jsem navštívila skoro všechna oddělení, které 

se v radnici nachází. Každé tři dny jsem byla na jiném oddělení, 

kde se mne jako první ujal vedoucí určitého oddělení a sdělil mi 

potřebné informace a důležitost práce. Má práce byla převážně vykonávána na počítači, kde jsem pracovala 

v německém programu Doppik KIS, který je využíván v celé radnici, přičemž jsem do tohoto programu 

zapisovala různá data.  Také jsem vytvářela tabulky v programu Excel a přepisovala údaje z papírové 

podoby. Má praxe však nespočívala jenom v práci uvnitř radnice. Jedna 

z mých povinností byla kontrola míst, které jsou spolufinancovány 

městem. Velmi často jsem také pracovala jak s odchozí tak příchozí 

poštou. Avšak nejsilnější zkušeností, co jsem zde zažila, bylo navštívení 

místního azylu pro uprchlíky. 

Tato praxe mi přinesla zlepšení hlavně v oblasti samostatnosti, v řešení 

krizových situací nebo jsem si také zlepšila svoje komunikační 

dovednosti. Získala jsem nové zkušenosti samosprávy a zjistila, jak 

německá instituce funguje. Má němčina se zlepšila jak v porozumění, 

tak v mluvě.  V neposlední řadě jsem si obohatila jak běžnou, tak i 

odbornou slovní zásobu.  

Společně se stážistkou z jiného oboru jsme bydlely v prázdninovém 

domku, který byl velmi dobře zařízený a také čistý. Společně s ostatními 

praktikantkami jsme navštívily dvakrát město Hamburk, kde jsme se nemohly nepodívat na hamburský 

přístav. Několikrát jsme také navštívily město Brémy, kam jsme měly zaplacenou měsíční jízdenku, která 

byla, také financována z grantu Erasmu+. Jeden den jsme si zajely do známého Heide parku, kde jsme si 

užily místní atrakce. Každý týden jsem také chodila do místního bazénu, který byl jenom pět minut od 

našeho ubytování. 

Před touto stáží, jsem také navštěvovala přípravné 

kurzy, ve kterých jsme se učili důležitá slovíčka v oblasti 

administrativy, zjišťovali jsme si také informace o 

Rotenburgu, zkoušeli si problémové situace nebo se 

seznamovali s ostatními stážisty. 

Má stáž se velmi vydařila a jsem velmi vděčná, že jsem 

měla tu možnost ji strávit právě na radnici. Všichni byli 

moc milí a nebáli se mi věci vysvětlit i několikrát.  Jsem 

velmi nadšená, že jsem se dokázala začlenit do kolektivu 

v práci.  

 


