
 
Erasmus+ mobility žáků – odborné praxe v zahraničí 

Jakub Hampl, Goodwins Photo & Framing, Anglie – Portsmouth 

Stáž trvala celkem tři týdny, od 23. 4. do 13. 5. 2017, a to v anglickém městě Portsmouth. Stáže jsem se zúčastnil 

díky naší Střední průmyslové škole elektrotechnické V Úžlabině a také díky programu Erasmus+. 

Pracoval jsem ve firmě Goodwins Photo & Framing. Tato firma se zabývá focením průkazních fotek, převodu videa 

z VHS na DVD, vyvoláváním fotek, rámování fotek, tisknutí fotek, atd. Je to v podstatě něco jako náš „fotolab“.  

Po příchodu do práce jsem byl zeptán, co mi jde nejlépe a co bych chtěl dělat. 

Jelikož mi jde nejlépe práce s grafickými programy, zvolil jsem si toto. Tedy jsem 

pracoval v programu Adobe Photoshop. Moje práce spočívala nejvíce ve 

vytváření reklamních a propagačních materiálů pro obchod. Jako příklad mohu 

zmínit vytváření designu předku obchodu, vytváření plakátu do výlohy, 

vytváření propagačních cedulí a vytváření katalogu obchodu. Dále jsem také 

měl za úkol upravovat a editovat zakázku obchodu, což bylo menu/cedule 

restaurace. Jako další činnost jsem rekonstruoval fotografie, které byly staré 

nebo poničené, například pocákané vodou, přehnuté, utržené atd. Také jsem 

pomáhal se skenováním fotografií a jejich následné upravení. Dále jsem měl 

možnost vyzkoušet si tisknutí fotografií na hrníčky. Rozhodně musím zmínit, že 

zaměstnavatel a šéf, který mě měl na starost, byl strašně sympatický a pomocný 

člověk. 

Z této stáže jsem si rozhodně odnesl mnoho nových zkušeností. Naučil jsem se 

několik nových věcí v programu, v němž jsem pracoval a také jsem si ověřil znalosti, které už jsem uměl, poznal 

jsem, jak funguje obchod a jeho zakázky. Jelikož jsem pracoval většinu času v operačním systému Mac, kde jsem 

předtím ještě nikdy nepracoval, odnesl jsem si mnoho toho nových znalostí. Z hlediska jazyka jsem se zlepšil také, 

jak ve výslovnosti, tak i v slovní zásobě. V práci a v rodině jsem mluvené angličtině zcela rozuměl. S přízvukem 

a s nářečím jsem se vyrovnal celkem rychle, samozřejmě některým lidem nebylo rozumět úplně dobře, ale stačilo 

se zeptat znovu, aby mi větu zopakovali. Také jsem si rozhodně zlepšil schopnost reagovat. 

Já a můj spolužák jsme byli ubytováni u starších lidí, kteří byli každopádně sympatičtí a milí. Dům, ve kterém jsme 

byli, byl klasický anglický řadový dům, který byl dvoupatrový. Měli jsme pro sebe horní patro, což bylo pro mě velké 

plus. Rozhodně bylo o nás postaráno, večeře nám vařil pán, který vařil velice dobře. K snídaním jsme mohli mít 

cereálie nebo chleba, což je náš toast, s nutellou, burákovým máslem atd. 

Přes náš pobyt jsme si 

prohlédli snad celé 

město. O víkendech 

jsme měli plánované 

výlety, například jsme 

jeden víkend byli 

v Brightonu a další den 

na Spinnaker Tower. 

Také jsme navštívili 

Portchester castle a 

museum Portsmouthu. 

Z grantu bylo hrazeno ubytování a stravování, také bus pass na MHD a cesty výletů. Přípravné kurzy v naší škole, 

kterých jsem se účastnil, rozhodně pomohly. 

Na závěr jsem určitě rád, že jsem se stáže účastnil. Získal jsem hodně nových zkušeností, větší sebejistotu v práci, 

životě a orientaci v cizí zemi. Poznal jsem odlišný životní styl a také mnoho sociálních rozdílů. Mohu říct, že život 

v Anglii je rozhodně jiný a určitě bych doporučil komukoliv, kdo má příležitost tam jet, aby jel. 

Jakub Hampl 


