
Spätná väzba na praktickú odbornú stáž cez program Erasmus vo 
vzdelávacej teambuildingovej spoločnosti LEARN2LEAD v Prahe 

 

     Pred nástupom na stáž som mala menšie obavy, ale bola nám poskytnutá adekvátna 
podpora z vysielajúcej VŠ a takisto aj z prijímajúcej organizácie, a to tak že môj mentor bol 
so mnou v kontakte už takmer mesiac pred nástupom na stáž. Takže úvodom chcem povedať 
a v budúcich riadkoch motivovať študentov, že ak budú mať príležitosť, aby určite vyskúšali 
Erasmus stáž. Hlavne sa nie je čoho báť.   

     Už hneď po príchode do organizácie ma všetci pracovníci očakávali a milo privítali. 
Keďže dosť kládli dôraz na samostatnosť a aktívnosť asi o pol hodiny na to som mala svoju 
prvú pracovnú úlohu a to urobiť prieskum v teréne (Mystery Shopping). Medzi moje ďalšie 
vykonávane aktivity patrili: 

 sumarizácia získaných údajov 

  Príprava tréningových materiálov pre lektorský tím (tzn. Testy, cvičenia, tréningové 
manuály) 

  Príprava podkladov k obchodným ponukám 

  Komunikácia so subdodavateľmi (najmä zaistenia hotelov a kongresových miestnosti) 

  Spolupráca na realizácií marketingových kampaní 

  Archivácia a vytváranie prehľadu činnosti Learn2Lead od roku 2008 

  Spolupráca na organizovaní a plánovaní  teambuildingových akcií 

 Tvorba teambuildingových aktivít a následne prezentácie 

 Spolupráca a podpora lektorského tímu aj vo vzdelávacej spoločnosti Develor, pričom 
Learn2Lead je teambuildingovou sekciou Develor-u takže sa moje pracovné zameranie 
rozšírilo, čo považujem za pozitívum.  

 Úprava textov v anglickom jazyku 

 

Zručnosti a kompetencie, ktoré som získala počas stáže: 

 Komunikačné zručnosti  
 Zdokonalenie sa v anglickom jazyku (aj mimo pracovnej doby, keďže Praha je 

multikultúrnym centrom) 
 Rozvoj sebariadenia (vlastní timemanagement a stanovenie si vlastných priorít) 
 Predstava o fungovaní vzdelávacej spoločnosti  
 Osvojenie si pracovných návykov 
 Samostatnosť pri plnení pracovných úloh  
 „Dle dosavadní aktivity usuzujeme, že má veškeré předpoklady k tomu, aby mohla 

samostatně zajišťovat teambuildingové akce“ (Martin Hoidar, Garant 
teambuildingovej sekcie L2L) 



Pracovný tím spoločnosti Learn2Lead je „rodinného typu“, kde ma už od samého začiatku 
považovali za rovnocenného partnera. Pracovné úlohy mi ukladali vždy po 
niekoľkohodinovej konzultácií a na týchto konzultáciách ma hodnotil môj mentor 
a pracovníci s ktorými som spolupracovala za uplynulé obdobie, čo považujem za veľkú 
ochotu z ich strany, že si na to našli čas a takto ma motivovali k lepším výsledkom 
a upozorňovali na chyby, ktoré som urobila.  

 

Ako sa vyjadril Peter Krištofovič na jednej zo svojich prednášok (marec, 2011): „Zažíval som 
to každý jeden deň, každý jeden deň. Šiel som na pláž a rozbehol som sa a potom som ich 
uvidel, vychádzali z hmly. Išlo o ľudí, ktorí v tomto zálive dennodenne prichádzali na pláž 
a vynárali sa z hmly a blížili sa ku mne. Boli to ľudia, ktorí vstávali skoro ráno, vytiahli svoj 
surf z garáže a išli čakať na svoju vlnu , boli to ľudia,  ktorým bolo jedno, či je pekne, či 
škaredo, či je teplo alebo zima, bolo im to jedno vysadali na svoj surf a plávali 40 – 50 metrov 
do mora, preč od brehu. A ako som behával, som sa jedného dňa zastavil a pozeral som sa ako 
čakajú na svoju vlnu, pozeral som sa akí sú to zvláštni ľudia a ako málo ich je oproti 
ostatným, tým ktorí ostali spať doma .. boli to ľudia,  ktorých snom bolo počkať na svoju 
správnu vlnu a tá prišla...“  

Týmto chcem povedať, že stáž je určite výnimočnou a pre mnohých študentov VŠ aj prvou  
„vlnou“ pri zaradení sa do pracovného života a prepojenia poznatkov s praxou.  

Ďakujem, že mi bolo umožnené ju absolvovať.  


