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Díky programu Erasmus+ a naší škole SOŠ pro administrativu EU jsem dostala možnost vyjet na 14týdenní 

stáž do německého Rotenburgu. Po dobu 12 týdnů jsem pracovala na úřadu Landkreis ROW, který se dělí 

na několik dalších oddělení. Jednotlivé útvary se pak zabývají agendami, jako je územní plánování, ochrana 

životního prostředí nebo v Německu tolik aktuálním tématem integrace uprchlíků. Byla jsem velmi mile 

překvapena, jak skvělý tým lidí jsem za tu dobu mohla poznat. Všichni byli vstřícní a přistupovali ke mně, 

jako bych už dávno byla jednou z nich. Můj šéf mě velmi často bral s sebou na nejrůznější konference a 

jednání, při kterých jsem se seznámila se spoustou pro mě nových oblastí a potkala neuvěřitelné množství 

inspirativních lidí. V rámci své práce na Landkreisu jsem také dostala možnost vést svůj vlastní projekt, 

který se zabýval především integrací migrantů ze zemí Blízkého východu a Afriky. Ze všeho nejdříve jsem 

si sestavila vlastní dotazník, který jsme později nechali přeložit do arabštiny nebo kurdštiny, protože 

někteří uprchlíci s němčinou teprve začínali. Má práce obnášela především rozhovory s migranty, při 

kterých jsem zjišťovala, ze které země pocházejí, proč si jako cílovou zemi vybrali právě Německo, zda se 

jim např. už podařilo najít práci nebo na jaké jazykové úrovni se právě nacházejí. Tyto výsledky jsem 

následně zpracovala do přehledných tabulek a vytvořila tak ucelený soubor velmi zajímavých informací, 

které jsem následně prezentovala před odborníky, jenž se tímto tématem profesně zabývají. Nakonec mě 

ještě čekala schůzka s novináři, kteří tyto výsledky zprostředkovali široké veřejnosti.  

Ale protože jsem nechtěla zůstat jen v kanceláři u teoretické práce, ale naopak poznat věci tak, jak opravdu 

reálně fungují, rozhodla jsem se poslední dva týdny mé praxe strávit v uprchlickém kampusu v Unterstedtu, 

kde jsem migrantům přímo pomáhala při vyřizování veškerých azylových dokumentů, hledání nového 

zaměstnání nebo se zlepšením německého jazyka. Také jsme společně s mou kolegyní Coni často pořádaly 

různé akce a hry pro děti, protože v té době měly prázdniny, a bylo zapotřebí, aby svůj čas trávily co 

nejsmysluplněji. Během této doby jsem vyslechla spoustu velmi silných příběhů, které významně změnily 

můj pohled na svět. 

Během praxe jsem si především prohloubila znalosti v oblasti azylového práva a imigrační politiky. Získala 

jsem cenné znalosti týkající se fungovaní veřejné správy v Německu a její aplikace v praxi. Často jsem také 

pracovala s programy jako Microsoft Excel nebo PowerPoint a i zde cítím velký pokrok. Naučila jsem se, 

jak zpracovávat statistický soubor a jak ho následně s již zmíněnými programy efektivně vyhodnocovat. 

Díky skutečnosti, že jsem neustále komunikovala s různými lidmi, jsem se také velmi zlepšila v němčině. 

Vybudovala jsem si odbornou slovní zásobu a utvrdila si znalosti, které jsem načerpala již v ČR. Po 3 

měsících jsem byla schopna plynně komunikovat a rozumět v podstatě všem výrazům, které rodilí mluvčí 

používali. No a samozřejmě jsem se naučila i pár těch nespisovných slovíček. 



  

Bydlela jsem v malém rodinném domě, kde jsem měla k dispozici svou vlastní ložnici, kuchyň a koupelnu. 

První měsíc jsem tyto prostory ještě sdílela s další praktikantkou Eliškou. Musím říct, že ubytování bylo 

celkově moc pěkné, příjemné a čistě uklizené. Stravu jsem si zajišťovala sama z prostředků, které nám 

k těmto účelům poskytl grant. Kuchyň byla velmi dobře vybavena, takže jsem si často sama vařila. 

Volný čas jsem trávila hlavně cestováním. Během víkendů jsem navštívila snad všechna vetší 

severoněmecká města včetně Hamburku, Brém nebo Cuxhavenu. Doprava nám opět byla hrazena z grantu 

EU. Zúčastnila jsem se i mnoha místních kulturních akcí, při kterých jsem objevovala kouzla německých 

zvyků a tradic. 

Ještě před začátkem nám byly poskytnuty přípravné kurzy, na které jsme se scházeli 1 - 2x do týdne buď 

před nebo po vyučování. Jako podpora nám také sloužila online platforma OLS, kde jsme měli k dispozici 

nejrůznější typy cvičení jak na procvičení slovní zásoby, tak i gramatiky. Celá tato příprava nám pomohla 

rozšířit odbornou slovní zásobu v oblastech obchodu, výrazů z úředního prostředí, a hlavně se rozmluvit, 

abychom si byli jistější v běžné komunikaci. 

Na zahraniční stáž jsem odjížděla s velkými očekáváními, která se více než naplnila. Jsem nesmírně 

vděčná, že jsem právě já dostala možnost se tohoto projektu účastnit a vyjet na delší dobu do zahraničí. To, 

co jsem během doby strávené mimo ČR zažila, se nedá slovy popsat. Za svůj největší úspěch však považuji 

nabídku na další spolupráci a možnost se kdykoliv vrátit. Se spoustou mých bývalých kolegů jsme dodnes 

v kontaktu a navzájem se informujeme o dění a realizovaných projektech. 

 


