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Odborné stáže jsem se zúčastnil ve dnech 22. dubna až 13. května
roku 2017. Jednalo se o praxi v Irské republice ve městě
Cork. O této možnosti jsme byli informováni začátkem
třetího ročníku Střední průmyslové školy v Úžlabině, kde
studuji obor průmyslového designu.
První, co jsem jako zájemce o zahraniční stáž musil projít,
byl pohovor se zástupcem ředitele školy, kde jsem popisoval,
co mohu zahraničním zaměstnavatelům nabídnout. Dá se říci, že
jsem podal informace stejné, jako jsem dále podával v životopise
a motivačním dopise, které šli již do rukou zaměstnancům programu Erasmus+. Program Erasmus+ se stará právě
o zahraniční stáže, výměnné pobyty apod. Dále jsem musil projít několika náležitostmi, jako přípravné kurzy
angličtiny (velice dobře mě připravily na nadcházející události), nebo vyplňování různých dokumentů. Informace
do nás pracovníci programu Erasmus+ doslova vtloukávali, ale vzhledem k tomu, že se povětšině opakovaly, daly
se snadno zapamatovat. Jednalo se například o postup naší praxe či o vyplňování již zmíněných dokumentů. Škola
i pracovníci programu Erasmus+ se nám snažili vyhovět, jak jen mohli.
Okolo druhého zbývajícího týdnu před odletem jsme obdrželi 550 Euro jako „kapesné“, které nám mělo pokrýt
pobyt v Irské republice. Palubní lístky, informace o ubytování a informace o zaměstnavateli jsme obdrželi
přibližně jeden týden před odletem. Odlet z Prahy i přistání v Dublinu probíhalo velice klidně. V Dublinu jsme
byli ubytováni v nejlevnějším motelu. I přes to byl motel velice dobře vybaven (oproti ubytovná v Praze). Druhý
den jsme vyrazili na cestu do Corku, která trvala autobusem přibližně 3 hodiny. Celý pobyt v Dublinu nás vyšel
přibližně na 40 Euro (i s výletem, kde jsme nasedli na Hop On Hop Off autobus, který jezdí okolo zajímavých
míst v Dublinu). V Corku jsme se ubytovali do rodin a čekali na následující den, kdy jsme měli dojet na jistý
institut a tam čekat na další pokyny od zaměstnanců programu spolupracujícího s programem Erasmus+.
V institutu jsme se seznámili s panem Johnem, který nám chvíli ukazoval na prezentační tabuli, kde bydlíme a jak
se dostaneme do zaměstnání. Dále jsme se zabývali náležitostmi týkající stáže (dokumenty a dokumenty, těmi
jsme byli doslova zahlcováni v průběhu celé stáže) a poté následovala půlhodinová ukázka irských sportů. V práci,
kam jsem dorazil po obědě, jsem se dozvěděl náplň práce a souhrnné informace o firmě. Firma Republic of Work
poskytovává prostory pro menší a začínající firmy, nebo prostory pro meetingové účely. Můj úkol bylo vytváření
propagačních materiálů právě pro tuto firmu.
První týden jsem se postupně učil pracovat v programu Adobe Illustrátor, kde jsem všechny materiály zpracovával.
Za tři roky studia designu jsem se nenaučil tolik, co za pobyt na této stáži. Postupně jsem se naučil tvořit polepy
na zeď, pracování s cestami v programu, pracování s živou malbou apod. Většinou se jednalo o práci s fotkou
města a následným předěláním fotografie na siluetu města pomocí tahů a cest. Za tři týdny jsem vytvořil logo pro
program představující charitativní činnost, propagační materiál zahrnující informaci o firmě, několik polepů na
zdi a další podobné návrhy. Spolupracoval jsem s kolegou studentem Jakubem Kamberským, který byl přidělen
pod stejnou osobu. Často jsme spolu diskutovali návrhy a já mu často posílal ilustrace, které on doplňoval textem.
Do práce jsem vstával v 7:20, dorazil v 8:50 a pracoval přibližně do 16:30 až 17:00. (Dokud jsem nedokončil práci
na projektech, kterou jsem si dal za cíl pro daný den udělat.)
V rodině jsem trávil většinu volného času. Paní domácí byla velice příjemná a i její dcera nás často vítala laskavými
úsměvy. Večeře byla často doplněna chilli kořením, které mám velice rád, ale kolega Kamberský často poukazoval
na pálivost onoho jídla. Celkově se stravování od našeho českého tolik nelišilo. Během pobytu jsem často zavítával
do různých obchodů, kde jsem si kupoval běžné věci, jako je minerální voda či džus. Výlety jsme měli plánované
již pár týdnů před výletem a striktně jsme je dodržovali. Celkově se nám trávení volného času vydařilo. Se
skupinou jsme byli například v Blarney Castle, kde je pověstný kámen.
Celkově zahraničních stáž hodnotím takto: projev angličtiny se mi velice zlepšil, hlavně ten mluvený (vedení
dialogů). Zlepšil jsem se obrovskou měrou v ovládání designových aplikací. Zlepšil jsem se v oblasti sociální
(hlavně v představě chodu zaměstnaní). Po třech letech mám konečně představu, co budu v životě dělat.

