
 

 

 
 
 
 

 

Martin Beránek, Specsavers, Irsko 
 

Díky Střední odborné škole pro administrativu EU a programu 

Erasmus+ jsem měl tuto skvělou možnost zažít pracovní stáž v 

Irsku konkrétně v Corku po dobu 4 týdnů.  

Pracoval jsem v kanceláři jedné z poboček firmy Specsavers. 

Jedná se o firmu provádějící zrakové a sluchové vyšetření, 

zabývající se péčí o zrak a sluch a také prodejem brýlí a 

naslouchátek. 

Moje pracovní náplň byla pomoc s administrativou, jako je 

skenování, přepisování dat do Excelu či jiného programu a 

počítání financí. Dále jsem také chodil do banky, ať už nechat převést hotovost na firemní účet 

nebo pro rozměněné mince. Chodil jsem také na poštu a do obchodů s kancelářskými 

potřebami. 

Jsem opravdu vděčný mému šéfovi, za možnost zúčastnit se firemní schůze. Poslouchal jsem, 

jak se firmě momentálně daří, jaké budou její další kroky a zároveň jsem měl možnost také 

něco navrhnout. Tuto možnost jsem využil, protože jsem byl šokován spotřebou plastu, kterou 

tato pobočka má. Nenašel jsem však ani na jednom patře popelnici na plasty, žádná zde nebyla. 

Rozhodl jsem se to oznámit na schůzi a přijít s řešením situace a pobočka, ve které jsem 

pracoval již třídí plast.  

Tento čtyřtýdenní pobyt v Irsku mi rozhodně pomohl pohotověji reagovat v angličtině, dále 

jsem se naučil spoustu slovíček z oblasti administrativy, které jsem neznal. 



 

 

Bydlel jsem u starší paní ve velkém baráku. Měl jsem podkrovní pokoj jen pro sebe. Spolu se 

mnou v domě bydlely ještě dvě studentky ze zahraničí. 

Strava byla repetitivní, ale nebyl to žádný problém. 

Ve volném čase jsem objevoval irskou kulturu, ať už v 

kavárně nebo hospodě nebo jsem jezdil na výlety (Fota, 

Dublin, Ring of Kerry, Kinsale…). 

Ubytování, stravu, letenky i MHD jsem měl hrazeno z 

grantu. 

S přípravou na stáž mi pomohlo si projít pár lekcí v 

programu OLS, ke kterému jsme dostali přístup také díky 

Erasmu+. Dále mi pomohl školní výlet do Nové Vsi, kde 

jsme se zaměřili na angličtinu v rámci administrativy. 

Veškeré tyto znalosti jsem později ocenil a využil. 

Tuto zkušenost bych všem doporučil. Mám skvělé zážitky a cítím, že mě to posunulo. 


