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STÁŽ V ANGLII 
 
Na pobyt v Anglii jsem se, jako většina účastníků velice těšila, protože se mělo jednat o můj 
první pobyt tam. I když cesta byla únavná, nezkazila můj první dojem. Po 36 hodinách 
strávených v letadle, na letišti a v autobuse jsem přijela do kouzelného města Torquay a 
ubytovala jsem se u manželů Jeffordových. Mí hostitelé byli po celou dobu pobytu vstřícní, 
milí a kamarádští stejně jako všichni lidé, se kterými jsem se seznámila.  
Zprostředkovatelská organizace Totnes European School, která zajišťovala stáž, mě umístila 
do firmy, která se zabývala tvorbou webových stránek. Kolektiv lidí, se kterými jsem 
pracovala, vytvořil přátelskou atmosféru a zejména můj šéf hýřil vtipem, optimismem a 
nejvíce přispíval k pohodovému naladění nás všech. Chování lidí okolo mě, mi usnadnilo 
překonat jazykovou bariéru a i když práce, kterou jsem vykonávala, byla poněkud 
jednotvárná, užila jsem si pracovní povinnosti a jsem ráda, že jsem získala nové zkušenosti. 
Zlepšila jsem se v komunikaci v anglickém jazyce, seznámila jsem se s kulturou v jiné zemi. 
Částečně jsem se zlepšila v odborných znalostech a práce v kolektivu mi pomohla procvičit 
svoje sociální dovednosti a ostatní schopnosti. 
Ve volném čase jsem převážně chodila nakupovat, poznávala jsem krásu města, ve kterém 
jsem bydlela. O víkendech jsem se účastnila výletů a navštívila jsem památky a jiné akce v 
městech Exeter, Plymouth a Torquay. 
Bohužel stáž utekla moc rychle a nestihla jsem se seznámit se všemi zvyky, památkami a 
kulturou vůbec. Ráda bych se do Anglie zase brzy vrátila. 
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Pocity nejistoty a zda-li vše zvládnu byly asi první, jenž se mi honily hlavou. Avšak v 
dobrých rukách paní uč. Myslíkové jsme se neměli čeho bát. Tato stáž byla pro mne první 
obrovskou zkušeností co se týká práce v zahraničí a nemohu říct ani jedno špatné slovo proti. 
Nádherných 14 dní strávených v jižní Anglii se svými spolužáky, v anglické rodině, v 
zaměstnání, které bych si velmi rád znova a znova zopakoval. Organizace i příprava stáže 
byla výborná. Naplánované víkendové výlety po památkách v různých městech byly naprosto 
okouzlující a některé i dechberoucí. O volném čase jsem taky neváhali a navštěvovali různá 
místa a bavili se. Rodina byla velmi ochotná, vstřícná, snažila se semnou konverzovat a tím 
rozšiřovat moji slovní zásobu, v zaměstnání byly také všichni nesmírně vstřícní a 
komunikativní a umožnili mi nahlédnout pod pokličku anglického způsobu práce a celkového 
životního stylu. Jako obrovský přínos bych asi zdůraznil zlepšení jazykových a vyjadřovacích 
dovedností a získání mnoha zkušeností, které se budou v budoucím životě určitě hodit. A 
menší chybičky? Možná jen více času... 


