Matěj Krebs, El Pont, Španělsko
Koncem května roku 2022 jsem měl možnost vycestovat s mými spolužáky na odborné stáže do španělského
města nedaleko Valencie, Alicante. Tuto zkušenost jsem mohl získat díky Střední Průmyslové Škole
Elektrotechnické V Úžlabině a pgoramu Evropské Unie – Erasmus+. Ještě před
odjezdem jsem se musel připravovat v programu OLS, ve kterém jsem si zdokonalil
mojí angličtinu v mnoha různých tématech, od profesionálních po ty neformální.
Byl jsem vyslán do restaurace El Pont v historickém centru města. Tato restaurace
se soustředí na mořské delikatesy, španělskou a polskou kuchyni. Se spolužákem
jsme se před prvním dnem práce restauraci snažili něco dozvědět. Bohužel jsme ale
nenašli žádnou webovou stránku, která by nám naše pracoviště pro další tři týdny
představila. Mojí a spolužákovou náplní práce tedy od prvního dne bylo vytvoření
internetové stránky, která zaujme budoucí návštěvníky Alicante.
Jako první bylo naším úkolem si vyjasnit s majitelem
restaurace, Rafalem, jak on sám si budoucí stránku pro
jeho podnik představuje. Dostali jsme za úkol vytvořit jednoduchý web, ze kterého
návštěvníci zjistí základní informace o restauraci, její menu a kontaktní údaje.
Dostali jsme volnou ruku při vymýšlení designu stránky, museli jsme se držet
pouze již daných informací.
Specifické na celé zkušenosti bylo, že jsme neměli „normální“ pracoviště uvnitř
budovy, ale seděli jsme venku, na vzduchu a mohli vdechovat atmosféru
španělského života. To samozřejmě znamenalo i zvědavé pohledy kolemjdoucích
do našich monitorů.
Z celé praxe jsem si přivezl mnoho nových informací z tvorby webových stránek,
ke kterým jsem se jako herní grafik za dobu studia nedostal. Nejdůležištější pro
mne osobně ale byla zkušenost komunikace se zákazníkem, jelikož náš šéf neuměl
dobře anglicky, ale i tak byla spolupráce skvělá a s výslednou webovou stránkou
byl Rafal spokojený.
Ubytování jsme byli ve studentské koleji La Florida. Mohutná budova o čtyřech patrech nám nabídla krom
střechy nad hlavou i tři pokrmy denně. Strava byla různorodá, od známé paelly jsme ochutnali i mnoho různých
ryb druhů. Zajímavé bylo, že večeře byly velkolepým zakončením dne, obědy i snídaně byly lehčího rázu.
Ve volném čase jsem navštívil různorodá místa. Z výletů s celým zájezdem mne nejvíc zaujal ostrov Tabarca, na
který jsme se dostali trajektem. Musím ale vypíchnout i výhled z hradu Santa Bárbara, kde jsem viděl každý kout
Alicante. Toto město má opravdu co nabídnou a mohu s jistotou říct, že se sem určitě někdy vrátím.
Jako celek hodnotím tuto zkušenost pozitivně, budu na ní vzpomínat s úsměvem a jsem velmi rád, že jsem se
celé stáže mohl vůbec účastnit. Dala mi mnoho nových zkušeností, zažil jsem novou kulturu.

