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 Victoria Mašínová, Alliance, Malta 
 
V korona-virovém období nikdo do poslední chvíle nevěděl, zda se praxe budou konat nebo 
ne. Naše stáž se měla konat v Belfastu, ale problém dělaly víza. Při našem štěstí jsme skončili 
na Maltě.  
Konkrétně já, jsem se přihlásila na krátkodobou stáž, což znamená, že jsem na Maltě byla 
jeden měsíc. 
Byli jsme ubytovaní v Msidě, v přímořském městečku, kde jsme sdíleli apartmán v šesti 
lidech. Práci jsme všichni měli většinou patnáct minut autobusem od apartmánu.  
Možnost pracovat v zahraničí nám poskytla naše škola, SOŠ pro administrativu EU, v rámci 
projektu Erasmus+.  
Po krátkém pohovoru jsme obdrželi telefonát od paní, která se nás ptala na osobní informace 
o nás a poté jak bychom si naši práci představovali a jaké jsou naše preference. 
Já jsem byla přiřazena do společnosti, která se jmenuje Alliance. Tato společnost se věnuje 
realitní činnosti, takže přesně tomu, čemu bych se chtěla v budoucnu věnovat. Ze začátku 
jsem se bála, protože jsem šla mezi lidi, kteří se spolu znají dlouho, ale ve finále jsem zjistila, 
že jsou všichni přátelští a moc hodní.  
Většinou jsem vykonávala administrativní činnost. Během toho jsem se naučila spoustu 
nových odborných slovíček, které se v tomto odvětví používají. Setkala jsem se i se 
smlouvami a dohodami. 
Každý den jsem měla na starosti kontrolovat teplotu všech zaměstnanců, kvůli vládním 
nařízením. Hned první den jsem se zúčastnila meetingu, kde se řešily prodeje a nabídky 
nemovitostí a úspěchy, které se makléřům během předešlého měsíce povedly. Pracovala jsem 
i s počítačem, který jsem si musela přivést s sebou na Maltu. Věnovala jsem se sociálním 
sítím a propagaci firmy.  
Vyzdvihla bych jednu věc, která mi přišla nejvíce obdivuhodná a odlišná od České republiky. 
Všichni ve firmě museli mluvit pouze anglicky, ačkoliv to nebyl jejich rodný jazyk.  
Vzhledem k tomu, že jsem před stáží již strávila dva týdny na Maltě, jistota v mluvení mi 
absolutně nedělala problém. Ale jednu věc jsem se naučila, a to, že každý člověk, má odlišný 
přízvuk a výslovnost a občas mohlo dojít k nedorozumění právě kvůli tomu, ale já jsem se 
naučila naslouchat a snažit se porozumět všemu, ačkoliv to kolikrát nebylo vůbec lehké.  
Jak jsem již zmiňovala, bydleli jsme v apartmánu v šesti lidech. Apartmán byl velmi 
prostorný a nebyl problém se zavřít do svého pokoje, když jsme chtěli mít své soukromí.  
Ohledně stravování to bylo velmi prosté. Dostali jsme “kapesné“. Z kapesného jsme byli 
schopni si zajistit, jak stravování, tak třeba volnočasové aktivity.  
My jsme většinu času vařili, ale na začátku jsme na to byli moc líní a chodili jsme téměř 
každý den do restaurace.  
Myslím si, že stáž nebyla přínosná jenom v pracovním životě, ale i v každodenním životě. 
Každý z nás se musel osamostatnit, museli jsme si vařit, prát, žehlit a starat se o celý chod 
domácnosti. Také bylo nutné si rozvrhnout čas a nastavit si nějaký režim, abychom vše 
zvládali.  
Ve volném čase jsme se snažili jezdit na co nejvíce výletů, ale většinou jsme po práci byli tak 
unavení, že jsme vždy přišli domů, lehli do postele a pustili si nějaký film nebo jsme se šli jen 
projít na pláž a povídali jsme si, co se nám stalo za celý den. Často jsme se vzájemně 
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navštěvovali a snažili se trávit, co nejvíce času spolu. O víkendech jsme vždy jeli alespoň 
jeden den na nějaký celodenní výlet. Viděli jsme spoustu krásných míst. Kdybych mohla 
nějaké doporučit, tak bych určitě zmínila Blue Lagoon, St. Peter’s pool nebo třeba Vallettu, 
kde se nachází spousta památek, ale i parků a zahrad.  
Co se týká cestování, tak za mě jedna velká katastrofa. Sice jsme měli hrazené maltské 
lítačky, z fondu Erasmu, ale za celý měsíc jsem nedokázala porozumět systému autobusů. 
Stáhla jsem si i aplikaci, která je velmi podobná IDOS, ale zapřísáhla jsem se, že už si nikdy 
nebudu stěžovat na pražskou hromadnou dopravu. Musím říct, že v životě jsem toho 
nenachodila tolik, jako tady na Maltě. Většinou jsem zabloudila nebo mi aplikace vůbec 
neukazovala spoje, které jezdili. Když už jsme u cestování, tak i letenky byly plně hrazené 
z fondu Erasmus +, takže jsme nemuseli nic platit. Oba lety byly přímé, takže jsme nemuseli 
řešit přestupování. 
Chtěla bych zmínit to, že před stáží jsme museli splnit pár podmínek. Jako první bylo určité 
výběrové řízení, kde vybrali vhodné adepty na stáž, poté jsme měli procvičovací hodiny 
navíc, kde jsme probírali hlavně odbornou angličtinu a angličtinu, kterou bychom právě mohli 
využít ve firmách. Zopakovali jsme si, jak komunikovat formálně, jak volat a psát emaily, jak 
se chovat slušně atd. Tyto vědomosti už jsme měli, protože jsme se je v předešlých letech  
učili, ale bylo pro nás velmi přínosné si vše zopakovat a třeba si něco připomenout. Další 
podmínkou bylo OLS. V lednu jsme si museli udělat tzv. placement test, který určil naší 
jazykovou úroveň. Test se skládal z poslechu, čtení, gramatiky a porozumění textu a 
mluvenému projevu. Hlavní podmínkou bylo být na OLS alespoň 3 hodiny týdně. 
V programu bylo mnoho typů cvičení. Ať už to byly slovíčka nebo třeba delší videa, která 
nám pomáhala nejenom s porozuměním mluveného projevu, ale mohli jsme se například 
dozvědět nové informace a zajímavosti.  
Ted’ po měsíci na Maltě se nám vůbec nechce zpátky do Česka. Myslím si, že spousta lidí to 
má stejně, ale mně osobně se změnil pohled na život. Hodně lidí mě zde motivovalo a já 
rozhodně nechci tuto zkušenost zahodit a chci nějakým způsobem svůj život změnit 
k lepšímu. 
Jako shrnutí bych rozhodně všem zahraniční stáž doporučila. Ne vždy to bylo růžové, ale 
všem nám to dalo mnoho zkušeností do života. Každý se musí naučit vystupovat ze svojí 
komfortní zóny, protože to opravdu stojí za to. Jsem neskutečně vděčná naší škole SOŠ pro 
administrativu EU a samozřejmě projektu Erasmus +, za takovou příležitost. 

 

                 


