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Závěrečná zpráva studenta – pracovní stáž – povinné otázky
1. Osobní údaje
1.1
Jméno a příjmení: Lukáš Kotfald
1.2
E-mail: savs.kotfald@seznam.cz
2. Základní údaje o pobytu
2.1
Země pobytu: Velká Británie
2.2
Délka pobytu (uveďte počet měsíců): 4
2.3
Období pobytu:
letní semestr
zimní semestr
mimo semestr (období letních prázdnin – červenec,
srpen)
2.4
Název přijímající organizace/podniku: Bentley Motors Ltd.
2.5
Obor činnosti přijímající organizace/podniku: automobilový průmysl
malý (1-50 zaměstnanců)
2.6
Velikost přijímající organizace/podniku:
střední (51-500 zaměstnanců)
velký (501- … zaměstnanců)
2.7
Kontaktní osoba na vysílající vysokoškolské instituci: jméno: Stejskalová
Lenka, e-mail: lenka.stejskalova@skoda-auto.cz
2.8
Kontaktní osoba na přijímající organizaci/podniku: jméno: Ian Davies, e-mail:
ian.daviesR@bentley.co.uk
3. Příprava pobytu
3.1
Uveďte, kde jste získal/a informace o stážích programu Erasmus: na vysílající
VŠ
3.2
Uveďte, kdo Vaši pracovní stáž převážně organizoval:
vysokoškolská instituce katedra
zahraniční oddělení
profesně-poradenské centrum při škole
jiná možnost, prosím, upřesněte:
student samostatně informace z webových stránek
informace od minulých účastníků programu
jiná možnost, prosím, upřesněte:
3.3
Jazyková příprava:
ano,
ne
(pokud ano, pak uveďte, jak dlouho trvala a kdo ji pořádal - vysílající VŠ,
přijímající organizace/podnik, student individuálně): 14 dní, vysílající VŠ
3.4
Používaný pracovní jazyk: Anglický jazyk
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3.5

Služby mentora poskytnuté přijímající organizací/podnikem:

ano,

ne

4. Ubytování, strava, doprava, ostatní
4.1
Uveďte, prosím, kdo ubytování zařídil: Lukáš Kotfald a cenu (v EUR za
měsíc): 450
Dále případně další tipy na vhodné ubytování: Doporučuji ubytování u
zaměstnanců Bentley Motors.
4.2
Uveďte, prosím, možnosti stravování: kantýna Bentley Motors, vlastní
4.3
Zvolený způsob dopravy včetně ceny, případně další varianty dopravy: Zvolil
jsem osobní vůz. Náklady dosahovaly výše 10000Kč. Výhodné využít leteckou
dopravu
4.4
Možnosti místní dopravy: MHD, autobusové a vlakové spoje
4.5
Zajištění zdravotního pojištění: Zdravotní pojištění jsem si zajistil již před
odjezdem u VZP.
5. Pracovní náplň
5.1. Uveďte, prosím, zda vykonávaná práce odpovídala domluveným podmínkám
a oboru studia: Ano, vykonávaná práce odpovídala domluveným podmínkám.
5.2
Uveďte, prosím, zda pracovní stáž splnila po odborné stránce Vaše
očekávání: Stáž z části splnila mé očekávání.
5.3
Popište, prosím, Vaši práci následujícím způsobem:
(zaškrtněte příslušné políčko v tabulce)
spíše
ANO
spíše NE
NE
NEVÍM
ANO
moje práce byla
součástí činnosti
přijímající
organizace
moje práce byla
samostatná a
zodpovědná
moje práce byla
zajímavá
cítil/a jsem se
součástí kolektivu
5.4

Obdržel/a jste za svoji práci mzdu/finanční odměnu:
ano,
pokud ano, uveďte částku za měsíc v EUR (nepovinné):

ne
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5.5
5.6

5.7

Způsob závěrečného hodnocení (např. certifikát, osvědčení Europass,
evaluační pohovor): Vyplnění formuláře Hodnocení průběhu praxe
Pracovní stáž je součást mého studijního programu:
ano, povinná součást
ano, volitelná součást
ne
Byla pracovní stáž ohodnocena ECTS kredity:
ano,
ne,
nevím

6. Finanční podpora, náklady na pobyt
6.1
Odhadněte Vaše celkové náklady na pobyt na pracovní stáži (v EUR za
měsíc): 850
6.2
V jaké procentní výši přispěla přidělená finanční podpora z programu Erasmus
k pokrytí celkových nákladů: 90 %
7. Celkové hodnocení pracovní stáže
(na stupnici 1-5, přičemž 1= výborná, 5=nedostačující)
7.1
Hodnocení podpory ze strany vysílající vysokoškolské instituce: 1
7.2
Hodnocení podpory ze strany přijímající organizace/podniku: 3
7.3
Celkové hodnocení stáže: 1
8. Komentář a doporučení
Škoda Auto Vysoká škola nám byla velkou oporou v průběhu celé naší praxe.
Pro následující léta bych doporučil komunikaci s jednotlivými odděleními, jelikož
personální oddělení Bentley Motors nemá přehled o volných praktikantských
místech.
Rád bych také upozornil na obtížnost splnit podmínky BP, pokud se student
rozhodne psát o své zahraniční praxi.
Nakonec bych rád poděkoval Škoda Auto Vysoké škole - zejména katedře cizích
jazyků - za tuto bohatou životní zkušenost.

