
 
Erasmus+ mobility žáků – odborné praxe v zahraničí 

Odborná stáž v Portsmouth 
Díky programu Erasmus+ jsem tento rok absolvoval stáž ve Velké Británii, místo obvyklé stáže zde 

v České Republice. Stáž proběhla v přístavním městě na ostrově, které se jmenovalo Portsmouth, 

a trvala 3 týdny. V Portsmouth nás přijala agentura IBD, která nám zařídila pobyt ve spolupráci 

s Erasmus+. Po dobu pobytu jsem spolu s jedním ze svých spolužáků bydlel v domě jednoho ze 

zaměstnanců agentury IBD a pracoval ve firmě jménem The Recycled Assets Company, kde jsem byl 

členem jejich IT oddělení. Firma se specializovala na stěhování pro firmy a ekologickou likvidaci starých 

pracovišť, či zrušených firem. Zároveň poskytovala skladištní prostory k nájmu a prodávala věci, které 

byly při likvidaci firmy shledány dostatečně kvalitní a v patřičné kondici, samozřejmě s ohledem na 

citlivé detaily a požadavky předchozího vlastníka.  

Moje práce byla velmi různorodá, od jednoduchého rozebírání elektroniky, přes testování, opravy 

a údržbu, po programování vysílaček a správu databází. Zkušeností, která mi v paměti utkvěla nejvíce, 

je právě zprovoznění vysílaček. Firma totiž dostala starší vysílačky, které byly zákazníkem nahrazeny 

novějšími modely. O vysílačkách nebylo známo nic, kolik jich je, jestli fungují, jak se používají, pouze to, 

že byly ve 3 krabicích mezi dalšími elektronickými 

zařízeními. Já jsem tedy dostal za úkol vysílačky najít, 

vyzkoušet a zprovoznit, případně zdokumentovat 

chybějící části a navrhnout jejich koupi. Nejprve jsem 

tedy všechny krabice roztřídil a shromáždil všechny 

vysílačky stejného modelu a jejich příslušenství. Dále 

jsem vyzkoušel, zdali se po nabití zapnou a jestli mezi 

nimi lze komunikovat, přestože zapnutí proběhlo bez 

problémů, tak mezi nimi vůbec nešlo komunikovat. 

Pomocí internetu jsem tedy vyhledal příčiny, objednal potřebné díly, kabely, software, a když dorazily, 

tak jsem vysílačky patřičně naprogramoval, vyzkoušel a předal vlastníkovi firmy. Kromě této zkušenosti 

s vysílačkami, osvojením si práci s webovou a interní databází, jsem se moc naprosto nového nenaučil. 

Ale zase jsem si vyzkoušel různé věci, o kterých jsme se již učili a prohloubil jsem si stávající znalosti, 

například v oblasti rozličného hardware, správného mazání citlivých dat, troubleshootingem zařízení 

a různých obecně použitelných znalostí o práci ve středně velké společnosti, mimo jiných technicky 

zaměřených věcí. Přestože moje znalost angličtiny byla, dle mého, na velmi slušné úrovni, tak jsem si 

posílil oblast, ve které jsem byl vždy slabší, čímž je přímá, mluvená konverzace a komunikace. Zlepšil 

jsem se jak v rozpoznávání britského přízvuku a hovorové řeči, tak jsem si zlepšil přízvuk vlastní a zbavil 

se své obavy z mluvení v Angličtině. 

Ubytování bylo příjemné, jednalo se o velice klidnou a bezpečnou čtvrť a do práce jsem to měl velice 

blízko, jen to bylo docela daleko od centra a kulturních částí města. Ohledně jídla bylo vždy dbáno na 

naše potřeby a preference. Víkendové a sváteční kulturní akce byly vždy velmi zajímavé, nejvíce se mi 

líbil výlet do města Brighton, druhé místo by pak připadlo Portsmouth Museum. Celkově pokládám 

stáž za velmi přínosnou a užitečnou zkušenost, která jak zlepšila moje znalosti a perspektivu, tak 

i zlepšila mojí budoucí zaměstnatelnost a absolvoval bych ji kdykoliv znovu. 
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