
 
 
 
 

Barbora Jordová Dynamic Laser Solutions (Anglie)  
Na odbornou stáž jsem vycestovala do Portsmouth v Anglii (přístavní město) na 1 měsíc. Do tohoto 
programu jsem se dostala díky Erasmu+ a vycestovala jsem díky Střední škole designu a módy. 

Tento měsíc jsem pracovala u Dynamic Laser Solutions. Zprvu jsem se obávala mé pracovní náplně, 
protože tahle firma se zaměřuje spíše na techniku a programování. Vyrábí všelijaké technické 
přístroje, gyroskopy skenery a další technické vymoženosti. Ale hned první den jsem zjistila, že nic 
z toho nebudu muset dělat. V téhle firmě jsou spíše mladí zaměstnanci, takže jsme si měli vždycky co 
říct. Naučila jsem se hodně odborných slovíček, které se týčí grafiky a techniky. Celý měsíc jsem 
navrhovala propagační materiály pro jeden menší projekt mého pracoviště. První den jsem pomáhala 
spravovat webové stránky. Navrhovala jsem loga, plakáty na akce a festivaly. Velkou část práce mi 
dalo navrhnout malé letáčky na jejich akce, které měli popsat všechno, co jejich projekt umožňuje a 
proč si ho vlastně pořídit. Tento projekt se zabýval zvířecími čipy v těle. Vytvořili si vlastní skener, 
který může oskenovat každé zvíře s čipem. Mají k tomu i aplikaci, která je zatím dostupná v Google 
Play, ale dělají všechno proto, aby to napravili. Dále jsem jim pomáhala s celkovým vizuálem firmy. 
Hodně jsem komunikovala s grafičkou, která pro ně dělá veškerou grafiku. Navrhovala jsem přebal 
pro skener, který poté bude použit. Dokonce jsem si nafotila pár fotek, takže ve shrnutí jsem vlastně 
dělala všechno, co takový grafik by měl v práci dělat. Naučila jsem se pár nových vychytávek 
v grafických programech, ale hlavně jsem získala nové zkušenosti v tisku a webovém designu. Za což 
jsem nesmírně ráda a věřím, že mi to pomůže jak ve škole, tak v budoucí práci.  

Jak už jsem psala, v práci byli převážně mladí zaměstnanci, takže jsem se určitě zlepšila jak 
v mluveném projevu, tak i v písemném. První dny pro mě bylo velmi těžké porozumět, co vlastně po 
mně požadují, ale ten čas strávený tam jsem se více zdokonalovala v poslechu a už jsem přišla i na 
velmi britské nářečí. Takže za mě můžu doopravdy potvrdit, že jsem se naučila velmi mnoho z britské 
angličtiny.  

Byla jsem ubytovaná kousek od pláže a asi 4 minuty od místních restaurací a menších obchůdků. 
Rodina byla velmi milá až super. Dům byl čistý, paní domácí uklízela každý den, a to jsme měli ještě 
2 pejsky. Na snídani jsme si mohli vzít, co jsme chtěli. Nejčastěji to byl toust s Nutellou nebo 
marmeládou nebo nějaké vločky s mlékem či jogurtem. Obědy jsme si museli zařizovat sami. Já jsem 
často měla sýrové tousty nebo mac and cheese. Na večeři jsme vždycky dostali teplé jídlo ve formě 
nějakých smažených polotovarů jako například burgery, smažené maso s brambory, atd… 
 

Ve volném čase jsem se snažila trávit s kamarády na pláži a zlepšovat si angličtinu nebo jen tak 
prohledávat Portsmouth. Navštěvovat místní kavárny a restaurace a parky. 
 

Z grantu mi bylo hrazeno jak ubytování, strava, MHD tak dokonce i letenky tam i zpět. Na tuhle stáž 
jsem se připravovala jak ve škole pomocí přípravných kurzů, tak i v pohodlí domova na notebooku 
přes webové stránky ELS od Erasmu+. V přípravných kurzech ve škole jsme se zabývali velmi 
užitečnou gramatikou, kterou jsme se následně v praxi zabývali každý den. 
 

Za mě musím říct, že jsem si to nesmírně užila a jsem ráda, že jsem dostala takovou možnost  
si to vyzkoušet. Určitě se do Portsmouth vrátím a díky tomuhle programu jsem si uvědomila, že chci  
ve svém životě cestovat. V průběhu stáže jsem se seznámila s nesmírným množstvím lidí z jiných 
zemí. Takže teď vlastně můžu říci, že mám přátelé po celé Evropě. 



 


