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Závěrečná zpráva studenta – pracovní stáž – povinné otázky
1. Osobní údaje
1.1
Jméno a příjmení: Andrea Pfeiferová
1.2
E-mail: Pfeiferova.Andrea@seznam.cz
2. Základní údaje o pobytu
2.1
Země pobytu: Německo
2.2
Délka pobytu (uveďte počet měsíců): 5 měsíců
2.3
Období pobytu:
letní semestr
zimní semestr
mimo semestr (období letních prázdnin – červenec,
srpen)
2.4
Název přijímající organizace/podniku: Skoda Auto Deutschland GmbH
2.5
Obor činnosti přijímající organizace/podniku: importér vozů Škoda z ČR
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: Bělohradská Iva,
e-mail: savs.erasmus@seznam.cz
2.8
Kontaktní osoba na přijímající organizaci/podniku: jméno: Karin Zoellner, email: karin.zoellner@skoda-auto.de
3. Příprava pobytu
3.1
Uveďte, kde jste získal/a informace o stážích programu Erasmus: ve škole
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):
3.4
Používaný pracovní jazyk: Němčina
3.5
Služby mentora poskytnuté přijímající organizací/podnikem:
ano,
ne
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4. Ubytování, strava, doprava, ostatní
4.1
Uveďte, prosím, kdo ubytování zařídil: personální oddělení ze Skoda auto
Deutschland a cenu (v EUR za měsíc): firma nám částku nesdělila
Dále případně další tipy na vhodné ubytování:
4.2
Uveďte, prosím, možnosti stravování: kantýna Donet,různá bistra typučína,italská kuchyně, McDonalds
4.3
Zvolený způsob dopravy včetně ceny, případně další varianty dopravy: autem,
150Eur měsíčně
4.4
Možnosti místní dopravy: autobus, vlak
4.5
Zajištění zdravotního pojištění: pojištění z ČR od Všeobecné zdravotní
pojištovny.
5. Pracovní náplň
5.1. Uveďte, prosím, zda vykonávaná práce odpovídala domluveným podmínkám
a oboru studia: ano, vše odpovídalo domluveným podmínkám.
5.2
Uveďte, prosím, zda pracovní stáž splnila po odborné stránce Vaše
očekávání: ano,praxe splnila má očekávání,především zlepšení jazykových znalostí
z německého jazyka
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,
ne
pokud ano, uveďte částku za měsíc v EUR (nepovinné): 800 eur
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5.5

5.6

5.7

Způsob závěrečného hodnocení (např. certifikát, osvědčení Europass,
evaluační pohovor): pouze píšemné závěrečné ohodnocení bez nějakého
certifikátu či ohodnocení.
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): 520eur, grant mi pokryl veškeré náklady
6.2
V jaké procentní výši přispěla přidělená finanční podpora z programu Erasmus
k pokrytí celkových nákladů: 100 %
7. Celkové hodnocení pracovní stáže
(na stupnici 1-5, přičemž 1= výborná, 5=nedostačující)
7.1
Hodnocení podpory ze strany vysílající vysokoškolské instituce:
7.2
Hodnocení podpory ze strany přijímající organizace/podniku: 2
7.3
Celkové hodnocení stáže: 2
8. Komentář a doporučení
Odborná praxe v Německu byla pro mě velkým přínosem. Především jsem tam
jela s cílem se zdokonalit v německém jazyce. Moje práce byla zajímavá a velmi
se mi líbilo to,že jsem každý měsíc byla na jiném oddělení. Za půlroční praxi
jsem defakto poznala celé oddělení odbytu. Kolektiv byl velmi přátelský,
ochotně mi se vším pomohli,takže z této stránky nebyl žádný problém.
Co se týče ubytování, bydlely jsme po dvou asi 10km od sídla firmy. Jediná
nevýhoda byla ta,že jsme barák obývaly společně s domácíma a ještě jednou
podnájemkyní. Takže to pro nás představovala omezení.
Možností pro využití volného času bylo mnoho. Jen 5km od místa našeho
bydliště byl bazén ve městě Weiterstadt. Asi 15km od nás bylo velké město
Darmstadt, které nabízelo mnoho možností ke kulturnímu vyžití, sportu apod…
a 20km od nás bylo vzdálené město Frankfurt, kde si člověk přišel na své. Míst
a možností bylo opravdu moc, což hodnotím velkým plusem. Opravdu jsem za
ten půlrok poznala celé okolí a přilehlá města.
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Co bych doporučila pro další praktikanty ve Skoda Auto Deutschland je to,aby
využili možnosti poskytnutí auta od firmy, budou tak více mobilní. Dále pokud
někdo nemám 100%němčinu,určitě bych doporučila nějaký ten kurz, sama
jsem se mohla přesvědčit, že pokud člověk nemá dobré základy, tak ty začátky
s komunikací a porozuměním jsou trošku těžké.

