
MOJA ERASMUS+ PRAKSA DIPLOMANTA NA ČEŠKEM 

Ena izmed zelo dobrih izkušenj, ki jih lahko Višja strokovna šola Slovenj Gradec ponudi 

študentom in diplomantom, je zagotovo opravljanje delovne prakse v tujini preko programa 

Erasmus+. Tako se študent spozna z delovnim procesom podjetja v tujini, s kulturo življenja in 

dela in tudi z zgodovino in jezikom drugih držav. Poleg tega se pridobijo uporabne reference in 

izkušnje za kasnejšo lažjo zaposlitev in tudi morebitne priložnosti za zaposlitev v samem 

podjetju, kjer se praksa opravlja.  

Tako je bila med 28. januarjem in 10. majem 2018 moja začasna domovina Češka. Na Češkem 

sem opravljal podiplomsko prakso. Prakso sem opravljal v družinskem podjetju Houfek, ki se 

ukvarja s proizvodnjo in prodajo strojev za obdelovanja lesa. Moje delovno mesto je bilo sprva 

na prodajnem oddelku, kjer sem imel opravka z dokumenti in ceniki za tuje trge. Drugo 

polovico prakse pa sem preživel na servisnemu oddelku, kjer sem skrbel za digitalizacijo 

dokumentov za potrebe servisnega oddelka. 

Domovanje za to obdobje sem imel v študentskem/dijaškem domu Višje tehnične šole, Srednje 

industrijske šole in Poslovne akademije Čáslav (Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a 

Obchodní akademie Čáslav), kjer so za mene zelo lepo poskrbeli in hitro rešili vse morebitne 

probleme. Tukaj je potrebno izpostaviti gospoda Pavla Kluha, ki je koordinator na tej šoli za 

program Erasmus+. Z vsako težavo in prošnjo sem se lahko obrnil nanj in on je to v najkrajšem 

možnem času uredil. Takšna oseba, ki ti lahko skoraj v vsakem trenutku pomaga, še posebej v 

kraju, kjer je zaradi manjšega števila ljudi, ki znajo ali angleško ali nemško, komunikacija težja, 

je bila za prijetno bivanje ključna. 

Svoj prosti čas, še posebej zadnjih deset dni, ko sem že končal s prakso, sem preživel tako, da 

sem si ogledoval zanimivosti Češke. Tako sem večkrat obiskal Prago, Kutno Horo in Kolin, pri 

čemer je treba izpostaviti mojo vedno zvesto spremljevalko (ne)srečo, saj sem prakso opravljal 

v času, ko je večina zanimivosti še zaprta ali imajo omejen delovni čas zaradi obdobja pred 

turistično sezono, ki se začne maja. 

Prago sem si tako ogledal štirikrat, pa še vedno nisem videl vsega. Tako sem si seveda ogledal 

center Prage, Karlov most, predsedniško palačo in muzej letalstva, medtem ko glavnega 

praškega muzeja, vojaškega muzeja in pa svetovno znane astronomske ure nisem videl zaradi 

prenovitvenih del (saj pravim, moja sreča ☺). Poleg tega sem po zaslugi prijateljev, ki so me 

obiskali, spoznal zelo aktivno nočno dogajanje v Pragi. 

Kutna Hora je od Časlava oddaljena 10 minut. Tam sem si ogledal cerkev, katere notranjost je 

narejena iz človeških kosti, kot tudi nekatere druge zanimivosti. Edina stvar, za  katero mi je 

bilo žal, da je nisem obiskal, je bil muzej rudarjenja in srebra.  

Dve znamenitosti pa sem si ogledal z gospodom Kluhom, ki je organiziral ogled gradu Žleby, ki 

je bil v lasti družine Auersperg (v Sloveniji znani tudi kot Turjak), ki je zelo zaznamovala tudi 

slovensko ozemlje. Grad je opremljen kot v časih originalnih lastnikov in vsebuje tudi razstave 

zbirk, ki so jih zbirali bivši lastniki gradu. Drugi izlet pa je bil v bližino češko-poljske meje, kjer 

smo si ogledali obrambno linijo bunkerjev iz obdobja 2. svetovne vojne. Tako smo si ogledali 

nedokončani artilerijski bunker, kjer se lahko spustiš globoko pod zemljo, kot tudi dva manjša 

bunkerja, enega z razstavo predmetov iz obdobja 2. svetovne vojne, drugi bunker pa je bil 



restavriran v originalno stanje in tako lahko doživiš, kako je bilo videti življenje vojakov v tem 

času in na tem območju. 

S prakso in z vsem, kar je spremljalo moje življenje na Češkem, sem zelo zadovoljen in 

vsekakor bi vsem priporočal, da če imajo možnost in željo, da se odločijo za ta način 

opravljanja prakse. 

       Teodor Jakop, diplomant VSŠ SG 

 

 

 

 


