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Měla jsem jedinečnou možnost splnit si svou měsíční odbornou 

stáž v hlavním městě Irska, Dublinu. Tato příležitost se mi naskytla 

díky naší škole (SOŠ pro administrativu EU) a programu 

Erasmus+.  

Pracovala jsem ve firmě HomeCall Optical Care, která spadá pod 

britskou firmu Specsavers a je v současné době největším 

dodavatelem oční péče v Irsku. Tuto službu poskytuje po celé 

zemi, a hlavně se specializuje na domácí péči o oči. 

Má práce v této společnosti byla opravdu pestrá. Jelikož se firma 

zaměřuje na brýle, dělala jsem vše, co se objednávek brýlí týka, snad kromě výroby a telefonátů se zákazníky. 

Většinu času jsem trávila na počítači vyhledáváním klienty podle jejich jména, evidenčního čísla, zdravotního 

zařízení, datumu poslední prohlídky anebo dle data narození. Jako další krok jsem většinou vytvářela tabulky v 

Excelu, kde jsem se snažila vytvořit přehled toho, zda jsou pacientijiž zesnulí, nemají platnou kartu, či špatné 

evidenční číslo. Poslední týden jsem především třídila faktury a zdravotní karty v z roku 2018 a 2019.  Také 

jsem trávila čas ve skladu, kde jsem třídila brýle, které jsem přiřazovala k fakturám a poté je dávala do krabic 

podle toho, kam mají být brýle dodány. 

Bylo docela vtipné, že v kanceláři převažovali Češi nad Irama, a to 5:2, jelikož jsme tam byly tři z naší školy a 

další dvě stážistky z Česka přijely o týden později.  

Stáž pro mě určitě byla velice přínosná. Naučila jsem se být více rozhodná při plnění pracovních úkolů, byla 

jsem schopna stanovit si priority a vykonávat činnosti podle jejich důležitosti. V počítačových dovednostech 

jsem neměla problém díky základům z naší školy a absolutně jsem neměla problém s komunikací a 

dorozumíváním v anglickém jazyce. Největší částí mých pracovích úkolů bylo vyhledávání požadovaných 

fyzických, či právnických osob a vybírání relativní informace, díky čemuž jsem se naučila opravdu rychle 

pracovat s počítačem a využít všech možných cest, jak ke splnění úkolu docílit. 

Byla jsem ubytována s Dominikou Laurichovou z naší školy v krásné residenční čtvrti v jižní části Dublinu. 

Práci jsme měly 15 minut pěšky a obklopovala nás zeleň a parky. Naše „host mum“ byla úžasná, až na některá 

pravidla, která nám absolutně nevyhovovala a nechtěla se nám v nich přizpůsobit. Měly jsme polopenzi, tedy 

snídaně a večeři a o víkendech obědové baíčky. Každé ráno očekávaly krabice s cereáliemi a toast, který jsme si 

mohly namazat marmeládou, či Nutellou. První týden nám dávala jen smažené jídlo, ale jakmile jsme naznačily, 

že nám chybí zelenina, ihned způsob stravivání změnila a snažila se nám vyhovět, což opravdu oceňuji. Prostředí 

bylo velice příjemné a obě jsme za to opravdu rády. 



Volný čas jsme první dva týden trávili všichni spolu a potom chodil každý tam, kde ho to nejvíc zaujalo. První 

víkend jsme se jeli podívat spolu s panem profesorem Barborou, který nám dělal na týden doprovodnou osobu, 

na Newgrange, což je mohylový monument z období neolitu. Nachází se na východě Irska a cesta trvala asi 4 

hodiny autobusem.  V centru Dublinu jsme navštívili Trinity College, St. Stephen ‘s Green, projeli jsme se 

nakolech ve Phoenix Parku, kde jsme šli nakrmit daňky a procházeli se uličkami Temple Barů. Jeli jsme se tak 

také vlakem podívat na poloostrov Howth. Jako skupina jsme se rozhodli jet s cestovní kanceláří na Cliffs of 

Moher (Moherské útesy), což byl pro mě asi nejvydařenější výlet. Moherské útesy se nacházejí na západě Irska a 

kolmě spadají do Atlantického oceánu. Řadí se mezi nejvyšší útesy v Evropě a výhled z nich je opravdu 

dechberoucí, hlavně když vychytáte nádherné pošasí, jako se to podařilo nám. Poslední víkend jsme se rozhodli 

navštívit město Galway, kam jsme jeli asi 2,5 h vlakem.   

Z grantu jsme měli uhrazené ubytování, stravování, 

MHD, letenky tam a zpátky a dostali jsme kapesné, které 

bylo více než dostačující. 

Před odletem do Dublinu jsme se připravovali 

v programu OLS, který obsahoval cvičení na gramatiku, 

poslech, odbornou slovní zásobu a procvičování 

výslovnosti.  Poté jsme absolvovali třídenní intenzivní 

kurz v Nové Vsi, kde jsme si procvičovali fráze, hovory 

přes telefon a slovíčka. 

Jsem opravdu vděčná, že jsem měla takovou příležitost, velmi jsem si to užila, nabyla nových zkušeností, 

poznatků, byla jsem příjemně překvapena tím, jak jsou Irové přátelští a vstřícní, také jejich netradičními 

kombinacemi jídel (špagety s bramborami) a celkovým životním stylem. Nejraději bych v Dublinu zůstala o 

něco déle. 

 


