












17.10.2022





























Přijímací řízení

1. Vyplnění přihlášky na praxe
1. Osobní informace
2. Výběr destinací
3. Výběr délky stáže

2. Pohovor
1. Z většiny v českém jazyce
2. Část v anglickém



Po příjímacím řízení

• Online lekce angličtiny + OLS
• Životopis + dotazníky
• Informační schůzky



Finanční grant

• Grant hradí
• Ubytování 
• Letenky
• V případě pobytu v rodinách, stravování
• Dále kapesné



Stravování a ubytování

• Stravování se liší v přístupech jednotlivců. Od vyvařování do 
krabiček přes jednoduchá jídla až po mražené polotovary. 
• Ubytování bylo formou apartmánu. Apartmán se skládal z 

jedné společné místnosti v podobě kuchyně, chodby a 
obýváku, dále dvou koupelen, tří pokojů po dvou a prádelny. 



Pracovní pozice



Sára Hanzlová - Alliance

• Práce v marketingovém oddělení 
realitní kanceláře Alliance. Firma sídlí 
ve Sliemě s náplní práce propagace 
firmy na sociálních sítích. 
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Vojtěch Badin – Island Yoga

• Studio jógy, kde Vojta především fotil a 
natáčel videa. Dále vytvářel propagační 
materiály. 
• Vyjma produkční práce došlo, ale i na 

kancelářskou práci v podobě tisku, 
kopírování nebo archivace účetních 
dokumentů. 



Iva Svitáková – Indulge

• Indulge je internový magazín, kde Iva psala 
články nebo navštěvovala akce ze kterých 
psala reportáže. 
• Dále obepisovala sledující magazínu na 

Facebooku, vytvářela plakát na akce, 
upravovala fotky nebo vytvářela reklamní 
videa. 



Filip Kubík a Julie Suchomelová 
– Quad Consultancy
• Quad Consultancy je personálně-poradenské 

firmě, která se specializuje na nábor 
zaměstnanců, personální strategie, outsourcing 
lidských zdrojů, outsourcing mezd a další služby 
související s řízením lidí. Firma v podstatě na 
trhu dělá prostředníka mezi potencionálním 
zaměstnancem a zaměstnavatelem.
• Naší náplní práce bylo převážně publikování a 

úprava pracovních nabídek, které vytváříme v 
programu Canva, správa sociálních sítí, ale také 
archivace, tisk či skartace dokumentů.



Zuzana Janoušková - GObnb

• Gobnb Ltd je firma, která se zabývá krátkodobým a 
dlouhodobým pronajímání nemovitostí. Od 
vlastníků nemovistostí přebývá veškerou 
zodpovědnost. Momentálně firma spravuje 20 
krátkodobých a 8 dlouhodobých nemovitostí. Ve 
firmě pracují dva zaměstnanci.
• Náplň mé práce byla obsáhlá. Na denní bázi jsem 

komunikovala s klienty a nájemníky buď přes email 
či na osobních schůzkách. Pracovala jsem také s 
programy booking.com a airbnb, kde jsem 
upravovala ceny či kontaktní detaily. Dále jsem 
pracovala s programem avantio, který byl takovým 
pojítkem mezi výše zmiňovanými programy.



Volný čas



Výlety



Poměry na Maltě



Na Maltě nejsou kanály

Na Maltě nemají kanalizaci. Proto pokaždé co prší, 
jsou zde záplavy. Samozřejmě většinou prší když se 
Vám to nejmíň hodí a tak skončíte s promočenými 
botami po tom co projdete kaluží, která je Vám 
častokrát až po kotníky.



Maltská kuchyně

• Národní maltské jídlo – Stuffat tal-fenek 
• Dušený králík na víně s bramborami nebo těstovinami a 

zeleninou 

• Pastizzi
• Slané koláče 
• Plněné masem, riccotou, hráškem 
• Najdete je v každém obchůdku 

• Aljotta
• Tradiční maltská polévka z ryb
• Předkrm



Pandemická situace a přístup obyvatel

• přes 91 % obyvatel plně naočkováno
• roušky ve všech vnitřních prostorech, spoustu lidí ji ale nosí i venku
• možnost vstupu do země pouze s očkováním platným déle než 14 dní
• až na povinnost nosit roušky zde nejsou žádné restrikce
• 24. listopadu zde bylo 86 případů covid pozitivních 



Autobusová doprava
• pomocí kartiček Tallinja

• dohromady 14 (platily na týden)

• hrazeno grantem

• příjezd +/- 10 až 5 minut od stanoveného času

• pokud přijede, dostanete se dovnitř pokud:

• není plný

• zamáváte na řidiče

• řidiči se chce zastavit

• kapající klimatizace

• obrovský teplotní rozdíl (venku 30 °C, uvnitř 23 °C)

• lehce člověk nastydne



Děkujeme za pozornost!


