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Byl jsem jeden z účastníků odborné stáže v Anglii. Přesněji tedy v přístavním městě na jihu
Anglie, Portsmouthu. Stáž trvala celkově tři týdny s tím, že jsme měli na první týden jako
dozor paní učitelku Aoudj. Na stáž jsem se dostal přes program Erasmus+, kterého se škola
účastnila.
Byl jsem přidělen do firmy SourceTech, která se
zabývá prodejem velkých dotykových displejů.
Můj úkol bylo vytvoření webové stránky, na které by se
zobrazovaly informace a formuláře potřebné
k vypůjčení některých displejů. Celá stránka tak měla
zlepšit provoz firmy tím, že by zákazníci již nemuseli
kvůli zakázce volat přímo zaměstnance firmy. Měl
jsem na starosti jak vzhled, tak funkčnost stránky.
Stránka také měla být co nejvíce dynamická
a samozřejmě responzivní. Pro vzhled jsem použil
kombinaci frameworků jako Bootstrap a AngularJS
Material. Pro funkčnost stránky jsem použil technologii
AngularJS, protože se pro tento úkol hodila nejvíc. Tuto technologii jsem se ale musel naučit
během vytváření. Takto jsem si jí však mohl naučit
a rovnou i vyzkoušet v praxi. Díky tomu, že jsem
musel spolupracovat s ostatními kolegy v práci,
jsem si rozšířil slovní zásobu, zlepšil porozumění
a výslovnost a celkově schopnost komunikovat
v cizím jazyce.
Ubytováni jsme byli v rodinách a vždy po dvou.
Snídaně a večeře v rodinách jsme společně s MHD
a letenkami měli hrazeny z grantu. Jídlo bylo v celku
stejné jako u nás. Jediný rozdíl byl v obědě, který je většinou
pouze nějaký sendvič a pití. Proto jsou večeře ve větších
porcích.
Ve volném čase jsme procházeli město. Ať už obchody nebo
místní památky. Také jsme se byli podívat do relativně blízkého
města Brightonu, kde jsme si prošli jak město, tak i pláž.
Před stáží je také příprava jak jazyková tak i informační
v podobě schůzek, na kterých jsme se dozvídali všechny nové
informace jak o ubytování, tak i o naší práci. I když byla stáž
celkem dlouhá, tak určitě nelituji toho, že jsem na ní byl. Získal
jsem potřebné zkušenosti včetně certifikátů, které mi pomůžou
při hledání mé budoucí práce.
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