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V rámci své praxe jsem měl možnost vycestovat na tři týdny do zahraničí. Vyjel jsem tedy na tři týdny do Velké
Británie, kde jsem bydlel v malém městě Stourbridge, které je známo především díky své slavné sklářské
minulosti. To vše mi bylo umožněno díky projektu Erasmus+ a naší škole Střední uměleckoprůmyslové škole
sklářské v Železném Brodu.
Firma, ve které jsem byl na praxi, se jmenovala Martin Andrews Glass. Je to malá firma, která se zabývá tvorbou
uměleckých předmětů z hutně tvarovaného skla, a to především váz, misek, malých flakonů na voňavky atd.
Vlastníkem firmy a zároveň zdejším mistrem je Martin Andrews, kterému sem chodí pomáhat dva pomocníci.
Zároveň zde má Martin i vybavení pro broušení, leštění, pískování a rytí skla, které používá pro dokončování svých
výrobků. Mezi mou pracovní činnost patřil úklid pracovní plochy a vše, co s tím souvisejí, tedy zametání, vytírání,
sběr odpadků atd. Příprava na hutní zpracování skla: jako příprava barev a nářadí. Asistence při hutním
zpracování skla, nabírání skloviny na přílepník (hefťák), shrabávání barev, pomoc při zahlazování hrdla výrobku,
zvlhčování novin, foukání do sklářské píšťaly na pokyn mistra. Dále pak dokončovací práce, jako zahlazování dna,
broušení, asistence při dokončovacích pracích a pomoc při balení výrobků. A také jsem vykonával vše, co bylo
zrovna potřeba. Moc nových věcí jsem se nenaučil, jedinou věcí, která pro mě byla zcela nová, bylo zacházení
s vodní hladinou a zabroušení vlastních výrobků. Přínosná pro mě byla především možnost sledovat mistra při
práci, kdy jsem si ověřil především teoretické znalosti v oblasti foukaných výrobků z ruky, a to vizuálně a asi 5x
jsem měl možnost si vyzkoušet tuto činnost i prakticky. Další věcí, kterou jsem si mohl vyzkoušet a kterou
uplatním v praxi, byly pomocné práce při foukání skla. V porovnání z prací, na kterou jsem zvyklý ze školy je tu
pár rozdílů. Nejsou pro mě ale nové. České sklářství všeobecně je spíš specializováno na foukání do forem a při
práci se mnohem více využívá svaláků a pracuje se na korýtkách. Oproti tomu Martin používal na tvarování papír
a pracoval na lavici. Avšak i ty to věci znám z praxe ve škole. Dalším pozitivním přínosem pro mě určitě byla
nutnost komunikace v Aj. V tom to ohledu se zlepšila hlavně moje schopnost porozumění a taky se mi mírně
zlepšila schopnost komunikace v Aj. Také jsem zjistil, že můj strach z mojí nedostatečně dobré angličtiny je
neopodstatněný, jelikož jsem se bez problému domluvil všude, kde bylo potřeba, a tak ze mě spadl strach
vycestovat v budoucnu do zahraničí.
Ubytovaný jsem byl u velmi příjemné paní, která se jmenovala Sharon a měla přátelského dalmatina. Po celou
dobu mi byla vždy nápomocná. Její dům stál v klidné okrajové části Stourbridge. Stravoval jsem se sám z grantu,
který mi byl poskytnut a to tak, že jsem si buď sám vařil anebo si kupoval hotové jídlo v obchodech či stravovacích
zařízeních.
Svůj volný čas jsem využil pro návštěvu blízkého Birminghamu, který je druhým nevětším městem v Británii a jde
o industriální srdce této země. Ne, nadarmo se jí říká, Black Country. Myslím, že centrum města bylo překrásné.
Druhým městem, které jsem navštívil byl Liverpool, kde jsem se seznamoval především s Britskou pivní kulturou.
Zbytek svého volného času jsem trávil čtením a procházkami po okolí svého dočasného bydliště.
Jak už jsem se zmínil výše, celá má praxe byla hrazena z grantu Erasmus+, to znamená veškeré moje náklady
spojené s cestou byly hrazeny z těchto peněz.,
Závěrem bych řekl, že stáž pro mě osobně nebyla zcela uspokojující. Určitě oceňuji jazykový přínos a možnost
poznat jinou zemi a její kulturní zvyky, dále jsem rád, že jsem si zde vytvořil vazby do budoucna a myslím si, že
certifikát, který jsem obdržel, pro mě bude cenný při budoucím uplatnění. Avšak s množstvím pracovní činnosti
a pracovní náplní jsem příliš spokojený nebyl. Přece jenom to pro mě byla nejdůležitější část celé stáže. Navíc zde
bylo ještě pár drobných věcí, které můj celkový dojem ze stáže ovlivnili negativně. Stáž tak hodnotím jako dobrou
zkušenost, ale ne výbornou.

