
 

Erasmus praktickou stáž na Velvyslanectví v Madridu jsem absolvovala v období 1.2.2019 – 30.4.2019. 
Ačkoliv jsem byla přidělena jako stážistka na obchodně-ekonomickém úseku, v průběhu mé tří měsíční 
praxe jsem se aktivně účastnila přípravy projektů také z tiskového a politického úseku. Mou pracovní 
náplní byla primárně administrativní činnost v kanceláři, komunikace a koordinace s účastníky projektů 
ekonomické diplomacie, příprava materiálů pro diplomaty, absolvování brífinků o nových politikách 
vyjednávaných v rámci EU a vypracování zápisů a čtvrtletní zprávy. 

 
Jako stážistka na obchodně-ekonomickém úseku jsem se podílela na přípravě 
projektů incomingové mise do Karlových Varů pro španělské nákupčí sektoru skla 
a porcelánu, prezentace českých firem z oboru Průmysl 4.0 ve výzkumném centru 
Imdea Networks v Madridu. V obou projektech jsem měla za úkol organizační a 
koordinační složky projektů a komunikaci s účastníky a spoluorganizátory.  
 

Jedním z velmi zajímavých projektů, na kterých jsem se podílela v rámci úseku zahraniční politiky 
Španělska a EU, byl seminář k 15 letům výročí od největšího rozšíření EU. V rámci tohoto projektu jsem 
vedla diplomatickou korespondenci se zástupci ambasád a Evropské komise v Madridu. Dále jsem 
pomohla při organizaci setkání pana velvyslance s českými Erasmus studenty, kteří vyjeli na mobilitu do 
Španělska a španělskými studenty, jež se zúčastnili či v nadcházejícím období zúčastní mobility v České 
republice. Spolupráce na výše zmíněných projektech pro mne byla ohromná zkušenost.  
 
Souběžně jsem se zúčastnila schůzek s panem velvyslancem, ze kterých jsem následně zpracovávala 
zápisy. Jedna z nejzajímavějších schůzek byla s vrchním velitelem pozemních sil. Během těchto schůzí jsem 
se dozvěděla mnoho poznatků z prostředí diplomacie a o pozici České republiky v rozličných tématech 
z prostředí politiky a businessu.  
 
Jako jednu z nejhodnotnějších zkušeností hodnotím mou účast na přípravě a 
plánování návštěvy senátorů z Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku 
v Madridu. Mým úkolem bylo podílet se na přípravě programu a jeho koordinace, 
zpracování podkladů a následně účast na recepci pořádané panem velvyslancem.  
 
 
Během stáže jsem se zúčastnila celé řady přednášek, odborných seminářů a panelových diskusí. Témata 
na těchto akcích byla rozličná, od uprchlické krize a migrace přes novelizace zdravotnického španělského 
systému, zemědělských politik, ekonomické situace až geopolitickému postavení Španělska v dnešním 
světě. Mezi mé další úkony patřila také správa sociálních sítí (konkrétně Facebooku) a příprava příspěvků 
o probíhajících akcí a reportů na webové stránky ambasády. 
 

Svou pracovní stáž na Velvyslanectví v Madridě hodnotím ve všech směrech 
jen pozitivně. Zaměstnanci celého velvyslanectví byli velmi přátelští, vstřícní a 
ochotní. Velmi mě potěšil fakt, že jsem po celou dobu dostávala velmi 
zodpovědné úkoly.  
Potencionálním zájemcům o stáž, kteří přemýšlejí nad lokalitou či institucí 
bych ZÚ v Madridu velmi doporučila.  
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