
 
 
 
Jitka Sohrová, 4pm Print, Anglie 
V květnu, roku 2019, jsem absolvovala měsíční stáž v Anglii, v přístavním městě Portsmouth. A to díky Střední škole 
designu a módy v Prostějově a také programu Erasmus+. 

Ještě před stáží jsem absolvovala přípravný kurz, ze začátku písemnou formou, později jsme dostali přístup do aplikace 
OSL+, kde jsme mohli cvičit i naši výslovnost či poslech, takže jsem před stáží byla dostatečně připravená. 

Celý měsíc jsem pracovala v podniku 4pm Print. Jedná se o malou tiskařskou firma zabývající se tiskem veškerého 
reklamního materiálu, od plakátů, přes trička a klíčenky, až po boxy na 
svačinu. Zkrátka vše, co by klient mohl chtít potisknout. Většina zákazníků 
jsou malé firmy či jednotlivci. Firma se skládá z malého obchůdku, za 
kterým se skrývá mnoho tiskových zařízení, jak pro trička, tak i pro 
velkoplošný tisk. Dále jsou v prvním patře kanceláře, kuchyňka. Celý tým 
je složen ze studentů Erasmu, vedoucího a jednoho zaměstnance, Michaela. 
Michael byl v práci příjemná společnost, rád si povídal o nejrůznějších 
tématech a rád vtipkoval, což bylo ze začátku těžké pochopit, ale po pár 
dnech už jsme se smáli spolu. Vždy nám odpověděl na všechny otázky a 
pomohl nám, práci bral vesele. 

Mých pracovních úkolů bylo nespočet, ale mým hlavním úkolem bylo 
natáčet a vytvářet finální videa, na kterém zákazníci sdíleli pozitivní 
názory na produkty firmy. Na začátku stáže jsem si upravila a dotvořila 
podklady v Adobe After Effect a pak jednotlivá videa stříhala, upravovala 
a ve finále k nim vkládala soubory s animovanými prvky. Vytvořila jsem 
tak mnoho videí, na které se teď mohou zákazníci firmy na webu podívat. 
Dála jsem tvořila v Adobe Illustrator, Photoshop a InDesign a spravovala 
jsem webové stránky, e-shop. Upravovala jsem produkty, jejich ceny, 
ilustrační fotografie a podkladové soubory, které každý produkt musí mít. 
E-shop jsem editovala v programu WordPress, což věc, kterou jsem se na 
stáži naučila úplně nově. Dále jsem se naučila, jak se tisknou trička, hrnky, 
ale také čepice a kšiltovky. Tisk triček má nespočet možností a pomoc při jejich výrobě mě velice bavila. 

Zlepšení v jazyce určitě pociťuji, jsem si jistější s nebojím se mluvit. V Anglii je mnoho různých nářečí a každá věková 
skupina používá rozdílnou výslovnost, musela jsem si, ale zvyknout i na rychlost jejich řeči, takže si v poslechu a 
mluveném projevu více věřím. Nemám již problém pohotově reagovat a nevyčítám si každou chybku, kterou v jazyce 
udělám. Když se snažíte, dorozumíte se s každým. 

Celý měsíc jsem bydlela v menším domečku na předměstí. Architektura v celém městě naprosto identická, takže bylo 
jednoduché se ztratit. Paní domácí, Faith, byla moc příjemná a upovídaná starší paní, ráda si zpívala a milovala psy. 
V domě s námi žily její dvě nejmladší dcery. Vždy u večeře jsme si povídali o tom, jaký jsme měli den. Na večeři 
většinou byly brambory, hranolky, k tomu maso a zelenina. Přestože paní byla vegetariánka dělala pro nás i maso. Častou 
věcí tady byl Mac n‘ cheese i pizza. Na snídani jsme si mohly vzít co jsme chtěli, často to byly cereálie či tousty. 

Přes víkendy, ve volném čase jsme se snažily co nejvíce objevovat. Zkusila jsem tradiční britskou snídani, apple pie, ale 
také jsem se podívala na Spinnaker Tower či na Mary Rose Museum. Hodně času jsme strávily v centru nebo jen tak u 

moře, které jsem zde viděla poprvé. Chtěla jsem být co nejblíže, a poučení 
pro příště zní, že pokud kameny u moře vypadají suché, nejsou. Mrzí mě, 
že můj pád nevidělo více lidí, protože jsme se tomu hodně nasmály. 
Z grantu jsem měla hrazeny letenky, ubytování, stravu, ale také MHD, 
takže jsem mohla volně jezdit po celém městě. 

Anglie je v hodně věcech rozdílná od České republiky, nebylo snadné si 
hned zvyknout, ale jsem ráda, že jsem stáž absolvovala. Uvědomila jsem 
si pár důležitých věcí, poznala jsem novou kulturu a nový životní styl. 
Vždycky není všechno růžové, ale vždycky to člověku něco přinese. Podle 
mě se stáž vydařila, odjíždím s novými poznatky a zkušenostmi.  

 


