
 
 
 
 

 
Michaela Dvořáčková, Goodwins Digital Photo Shop, Anglie 

 
Celý květen jsem strávila v přístavním městě Portsmouth. Tuto pracovní stáž jsem získala díky naší školy 

Střední školy designu a módy a projektu Erasmus+. 

Pracovala jsem v podniku Goodwins Digital  Photo Shop, který nabízí tisk různých 

fotek, rámování fotek, vytváření klíčů, tisk fotek na různé předměty a DVD 

konvertování. Také nabízí vytisknutí plakátů, vytvoření průkazových fotek. A to vše 

se stará pouze jedna osoba. 

V práci jsem dělala různé věci.  Vytvářela jsem reklamní plakáty, upravovala jsem fotografie jak průkazové, tak 

i klasické, vypalovala videa na DVD buď z SD karty a kazety, pracovala s analogovým filmem, pracovala s 

přístrojem, který dokázal vytvořit různě veliké rámečky z kartonu, dokonce se pracovala na 3D hologram 

projektoru, který dokáže promítat videa, a vytvářela jsem jednoduchá videa.    

Díky této práci jsem získala spoustu zkušeností a informací. Získala jsem nové možnosti 

práce ve Photoshopu i použila jsem ty staré ze školy. Dostala jsem možnost pracovat s 

přístroji, s kterými bych se nemusela ani setkat. 

Angličtinu jsem si dokázala náramně zlepšit. Nejvíc se zlepšila komunikace.  Nejen 

slovíčka, stavba vět a použití časů, ale i dorozumění a improvizace během rozhovoru. Po 

nějaké době člověk mluví bez nějakého velkého přemýšlení.  

Byla jsem ubytovaná v rodilém domku společně s třemi lidmi z naší školy. Byly jsme rozdělení do pokojích po 

dvou. Domácí se jmenuje Faith Evans. Je to skvělá osoba, která se celkově stará o ostatní lidi. Ohledně stravy, 

měli jsme zajištěnou snídani a teplou večeři. Na snídani jsme si mohli vzít cokoliv, co bylo k dispozici. Ohledně 

večeří, každou večeři se podávalo jiné jídlo. A vařila báječně. 

Během našeho volného času jsem chodila po různých památkách, o víkendech jsme vyrazily do Londýna, a po 

práci jsem chodila na procházky po městě. 

Ubytování, stravování, MHD a letenky byly hrazené z grantu, které jsme dostali na tuto pracovní stáž. 

Ještě před odletem jsem chodila na přípravné kurzy, ve kterých jsme dostali papíry k procvičení a dostali jsme 

přístup ke stránkám, ve kterých jsem si procvičovala angličtinu doma.  

Jsem ráda, že jsem vyjela na tuto stáž. Získala jsem spoustu zkušeností a informací o této zemi, a dokonce i 

několik nových kontaktů a přátel. Rozhodně je to zajímavý zážitek 


