
 
 
 
 

 
Anna Boháčová, Hi Style Magazine, Cork 

 V rámci zahraničních odborných praxí jsem vyjela na měsíční pobyt do druhého největšího města Irské 

republiky, Corku. Celého projektu jsem se mohla účastnit díky mé škole pod názvem Střední odborná škola pro 

administrativu Evropské unie a programu Erasmus+.  

 Před samotným odletem jsme všichni praktikanti, kteří odlétali do anglicky mluvících zemí, absolvovali 

víkendový výjezd do Nové vsi, kde jsme se s učiteli zaměřili na přípravu k pobytu v zahraničí. Tato příprava 

zahrnovala především jazykový výcvik a teambuildingové aktivity, které nám pomohly stmelit kolektiv. Dále 

jsme pilovali anglický jazyk v programu OLS.  

Má pracovní pozice byla ve společnosti Hi Style Magazine. Hi Style Magazine je přední regionální 

společenský lifestylový deník zabývající se módou, krásou a zdravím. Deník je zaměřen především na ženy. 

Redakce zabírá jednu místnost, vedle které se nachází recepce a pracuje zde 5 lidí.  Musím říct, že jsem byla se 

svými kolegy i vedením velmi spokojena, panovaly zde velmi přátelské vztahy. Mojí pracovní náplní bylo z velké 

části focení produktů kosmetiky. Tyto fotky jsem dále upravovala v grafických programech Adobe a 

připravovala je na jejich další využití. Další činností bylo tvoření databází v programu MS Excel. Databáze 

většinou obsahovaly soupis módních salónů, butiků, hotelů a prodejen a jejich kontaktní údaje po celém Irsku. 

Díky tomuto tvoření se mi značně rozšířily obzory v geografii Irska. Občas jsem také vytvářela návrhy dopisů 

v grafickém programu Adobe Photoshop. Ostatní náplň byla spíše administrativní, jako skládání dopisů do 

obálek či seřazování došlých faktur podle data. Z náplně pracovní činnosti pro mě nebylo nic neznámé a většinu 

úkonů jsem zvládala bez pomoci. Velmi se mi zde hodily znalosti práce s grafickými programy Adobe a MS 

Excel. Rozhodně jsem se zde naučila plnit zadanou práci včas a pokud mě něco zajímá, umět se zeptat. Co se 

týče jazyka tak netrvalo dlouho a osmělila jsem se, začala jsem se aktivně bavit s kolegy a ptát se jich na 

všelijaká témata. Irové jsou velmi přátelští lidé a je běžné, že si s vámi začne povídat i úplně cizí osoba na 

nádraží, což je většinou vcelku příjemná zkušenost. Důležité je se nebát mluvit. Je lepší říct co máte na srdci než 

se bát, že uděláte chyby, protože i když je budete dělat, ve většině případů vám i tak budou rozumět. 

 Ubytována jsem byla společně s mojí spolužačkou v rodinném domě na ostrovu Cobh, nedaleko 

místního doku. Bydlely jsme v podkroví milé rodiny, která se skládala z mámy, táty a čtyř dcer.  Rodina byla 

velmi milá a pomohli nám vždy, když jsme potřebovaly. Jídlo nám bylo připravováno dvakrát za den, na oběd 

jsme si mohly vzít tousty s sebou.  

 Ve volném čase jsme převážně jako celá skupina jezdili na výlety (Ring of Kerry, Kinsale, Fota Zoo, 

Dublin). Volný čas během pracovních dnů jsem trávila většinou v centru Corku a Cobhu, které jsem tak mohla 

tak důkladně poznat.  

 Jako dopravní prostředek jsem zde využívala převážně vlak, kterým jsem jezdila každý den do práce i 

do města. Další možností je zde autobus. Náklady na veškerou dopravu včetně letenek, ubytování i stravy jsme 

měli hrazeny z grantu Evropské unie.  

 Stáž pro mě byla opravdu velkým přínosem. Vyzkoušela jsem si, jaké to je žít a pracovat v naprosto 

novém prostředí s neznámými lidmi. Měla jsem možnost porovnávat návyky a životní styl u nás a v Irsku. Před 

odletem se mi měsíc zdál jako neskutečně dlouhá doba, ale na místě mi připadalo, že jsem zde byla tak 

maximálně týden. Moc jsem si to zde užila a podobný zážitek doporučuji všem!  



 


