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Úvod 

 
„V červnu 2013 jsme se dozvěděli příjemnou zprávu, že Národní agentura pro evropské 

vzdělávací programy schválila naši žádost o grant, a tak ve školním roce 2013/2014 budeme 

moci vyslat úžasný počet 20 studentů na čtrnáctidenní praxi do Anglie. Zahraniční stáž je 

financována z evropského programu Leonardo da Vinci. Odborná praxe studentů vyšší 

odborné školy, obchodní akademie a ekonomického lycea proběhne v únoru a v červnu 2014 

ve firmách v hlavním městě Velké Británie, v Londýně. Klíčovým přínosem stáže je 

začlenění studentů do evropského trhu práce, sbírání mezinárodních zkušeností  a motivace  

k dalšímu jazykovému i profesnímu rozvoji. Na konci stáže obdrží každý student potvrzení  

o absolvování stáže - mobility - které může připojit ke svému životopisu při hledání 

budoucího povolání a prokázat tak zkušenost s prací v zahraničí.  

 

Partnerskou institucí na britské straně je ADC College, vzdělávací organizace, která se 

specializuje na další vzdělávání a odborný trénink. ADC realizuje od roku 2009 projekty 

Leonardo da Vinci s českými, slovenskými, německými, španělskými a italskými partnery a 

jako zprostředkující instituce pomáhá vybrat vhodné firmy, zabezpečuje ubytování v 

hostitelských rodinách a při samotné praxi dohlíží nad zdárným průběhem stáže.“1 

 

Moje praxe byla poněkud netradiční. To z důvodu, že jsem byl vybrán, jako jeden z deseti 

studentů, na zahraniční praxi ve Velké Británii, konkrétně v jedné části Londýna. Na tuto 

příležitost jsme se připravovali týden před odletem, tedy v době, kdy naši spolužáci již 

pracovali. Já osobně jsem se připravoval na práci v knihovně.  

Knihovna se nacházela v londýnské části Willesden Green, půl hodiny metrem od bydliště. 

Do práce jsem nechodil sám, pracoval jsem se svou spolužačkou Lucií Petráňovou.  

 

 

                                                 
1 www.oapb.cz 
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Charakteristika organizace 

 
Willesden Green Library je veřejná knihovna nacházející se v části Londýna, Willesden 

Green. Součástí této knihovny je také museum, čítárna a prodejna knih. Toto celé spadá pod 

Brent, který je nadřízenou firmou všech londýnských knihoven. 

Manažerem knihovny, ve které jsem vykonával svoji praxi, byl Ali Noman, 

development officer Agnes Kozlowska. 

 

As part of our commitment to provide a high quality cultural and service delivery hub in 

the south of the borough, as well as libraries fit for the 21 century, we are building a new 

multi-purpose facility in Willesden Green.2 

Součástí našeho plánu je poskytovat vysoce kvalitní kulturní a dodávkovou službu 

v jižní části této čtvrti, stejně jako knihovny vhodné pro 21. století,  a proto budujeme nové 

víceúčelové zařízení v Willesden Green 

 

 

 

                                                 
2 http://www.brent.gov.uk/wgcc 
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Činnost v rámci praxe 

 
Na začátku svého fungování jsem byl seznámen s pracovištěm. Působil jsem v jakémsi 

skladu pod knihovnou, odkud se vyřizovaly objednávky, také sloužil jako zásobárna knih  

do regálů knihovny. Na starost mě měla Nalini, velice milá paní původem z Afriky. Vše 

důkladně vyložila, ochotna pomoci a vysvětlit nejasnosti.  

První dny jsem pouze zapisoval kódy knih do počítače, aby se vědělo, které knihy jsou 

momentálně nedostupné, tzn. půjčené. Následující dny byly ve stejném duchu. Většinou jsem 

půjčoval obrázkové knihy pro školky a to v přesném počtu 65. Půjčování probíhalo 

následovně: Obrázkové knihy se slabými deskami se vložily do mašiny, která načetla jejich 

kódy, pokud zezelenaly, znamenalo to, že jsme je právě půjčili. Poté se daly do průhledných 

boxů, které později odvezl řidič. Pokud zčervenaly, musela se „červená“ kniha vyměnit.  

Spousta objednávek také byla tohoto znění: 10 OP, 10 LP, 4 Mills and Boom, 1 Oliver 

Twist, 1 Picture book, 4 Non-fiction, 6 Talking books. Vysvětlím. Sklad byl rozdělen na  

4 posuvné regály. První z nich obsahoval Ordinary print, knihy s klasickou velikostí písma. 

Následoval Large print, tedy velký tisk, větší písmo. Mills and Boom dle mého názoru byly 

zkrátka milostné knihy. Talking books, převyprávěné knihy pro lidi, kteří jsou zrakově 

postižení. Non-fiction jsou knihy typu sport, vaření, cestování, atd. Do dnešního dne nechápu 

systém tohoto půjčování. Od českého, konkrétního půjčování se to liší hodně. 

Na konci týdne byly všechny objednávky vyřízeny, připravené v krabicích a už jen 

čekaly na příjezd řidiče, který je rozvezl do školek, škol, pečovatelských domů. Pro mě to 

znamenalo jediné, čekaly mě objednávky na příští týden. 

Ovšem byla tu ještě jedna podstatná práce, která se musela udělat. V týdnu jsme 

průběžně dostávaly „dárky“ od řidiče. Přivezl nám vždy jiný počet beden, plné knih, které se 

musely vrátit do regálů. Vracení fungovalo na stejném principu jako půjčování, jen se místo 

na Borrow item ťuklo na Return item. Pak už se jen braly knihy z boxů a dávaly se do stroje, 

který je stejným zeleným označením vrátil. Na mně bylo, abych pro ně našel správné místo 

v regálech.  

Neméně důležitou součástí mé praxe bylo řazení knih podle abecedy nebo čísel. 

Opravdu jsem se procvičil v abecedě a myslím, že kdybych se hodně soustředil, řekl bych 

abecedu i pozpátku. Toto řazení jsem využil i v knihovně, kam jsem byl poslán, protože dole 

bylo již vše hotovo.  

Říká se, bez práce nejsou koláče, druhý týden praxe ve středu jsem to zažil na vlastní 

kůži. Po půjčení několika boxů knih jsem byl pozván na společný oběd. Manažer knihovny 

Ali Noman tento oběd pořádá jednou měsíčně a pozve na něj všechny své zaměstnance. 

K obědu bylo indické jídlo, pro český žaludek obrovská změna. Přesvědčil jsem se o tom na 

vlastní kůži. Ochutnal jsem omáčku a myslel jsem, že se mi už nikdy nevrátí chuť, tak moc 

byla ostrá.  

Druhý týden probíhal vesměs stejně jako ten první. Spousta knih půjčených, 

vrácených, uklizených, seřazených. Jen jedna věc se změnila. Dozor. Nalini již nemusela 

dohlížet, věřila, že to zvládnu na výbornou, a myslím si, že to tak dopadlo. 

Na konci praxe se se mnou rozloučili krásně. Asi osmi plnými bednami, které se 

musely vrátit. Ale s pocitem, že je to poslední den, to šlo rychle. Navíc jsem obdržel velmi 

cenné doporučení, které se mi bude v budoucím životě velice hodit. 
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Obrázková příloha 
 

 
Každodenní činnost. 

 
Mezi těmito regály jsem se pohyboval po dobu mé praxe. 



 

6 

 

 

 
Naše spolupracovnice. 

 

 

Závěr 

 
Z mého pohledu byla tato praxe velkou zkušeností. Zlepšil jsem si vyjadřování, 

anglický jazyk, vypořádat se s neznámým prostředím i úkoly. Myslím, že stáž byla velice 

přínosná pro nás všechny. Jediná chybička na této stáži byla, že jsem si nevyzkoušel své 

znalosti ze školy, tedy kromě těch jazykových samozřejmě. Zde jsem je vůbec nepotřeboval, 

jelikož zde se jednalo pouze o fyzickou práci. Avšak i toto se počítá a získaným doporučením 

a certifikátem od ADC považuji tuto praxi za zcela úspěšnou. 
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Zdroje 

 
http://www.brent.gov.uk/wgcc 

http://www.brent.gov.uk/media/2242608/Willesden%20Green%20rebuild%20-

%20Where%20are%20the%20services%20going%20leaflet.pdf 

http://www.oapb.cz/ 

Foto: Lucie Petráňová 
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