
 
 

 
Petra Boušková, Maldron hotel, Irsko-Cork 

Díky mé škole SOŠ pro administrativu EU a programu Erasmus+ se mi dostalo jedinečné možnosti vyjet na 

měsíc do zahraničí na odbornou stáž. Ihned jsem věděla, že se jedná příležitost, kterou musím využít.  

Odjezdu předcházela rozsáhlá jazyková příprava. Dostali jsme přístup do systému Online Linguistic Support, 

kde nám bylo umožněno si procvičit gramatiku, slovíčka, ale i porozumění jazyku nebo výslovnost. V systému 

jsme absolvovali i vstupní test, abychom si po stáži mohli ověřit, jak jsme v jazyce pokročili. Kromě OLS jsme 

také strávili třídenní intenzivní kurz angličtiny, kde jsme s učiteli procvičovali hlavně oblast telefonování, psaní 

emailů a terminologie v pracovním prostředí. 

Dlouze očekávaný květen nadešel a my vyrazili vstříc novým zážitkům, v případě naší desetičlenné skupinky do 

vzdáleného Irska, do města Cork. Hned ráno po příjezdu jsme propadli kouzlu městečka, které nám bylo během 

celých čtyř týdnů domovem. 

Začátkem pracovního týdne jsme navštívili organizaci CTI, kde nás přivítali a dali nám několik cenných rad. Z 

organizace jsme zamířili do našich přidělených pracovišť. Já se vydala do charitativního obchůdku organizace 

Oxfam, která působí v Irsku a Británii. Manažerka pobočky mě seznámila s mými povinnostmi a seznámila s 

kolektivem stážistů. Po domluvě jsme se ovšem shodli, že vzhledem k mému zaměření pro mě na této pozici 

nejspíše nebude tolik relevantních administrativních úkolů. Spojila jsem se tedy s Kathy z organizace CTI a 

obeznámila jí se situací. 

Pracovní pozice mi nabídla daleko více zkušeností, než se zprvu zdálo. Měla jsem možnost vyzkoušet si práci 

manažerky a koordinovat zaměstnance rozdáváním úkolů. Vyzkoušela jsem si kreativní práci aranžováním 

výplně výlohy a vytvářením příspěvků s kombinacemi jednotlivých kusů oblečení na sociální sítě. Také jsem 

vytvářela nové cedule pomocí Wordu, tiskárny a laminátoru a pomocí emailů jsem zkontaktovala tři pracovníky 

jiných poboček Oxfamu, se kterými byly potřeba vyřešit určité nesrovnalosti v dokumentech. 

Po deseti dnech mě kontaktovala organizace CTI s možností změny pracoviště. Dorazila jsem tedy na pohovor 

do hotelu Maldron South Mall. Maldron hotels je síť čtyřhvězdičkových hotelů po Irsku a Británii. Ve městě 

Cork se nachází dvě pobočky. Hotel South Mall je v samém srdci města, a kromě ubytování nabízí i prostory ke 

schůzím, vlastní restauraci a kavárnu. Schůze s HR manažerem proběhla úspěšně a druhým dnem jsem tedy 

začala znovu na novém pracovišti. 

Pravidelně jsem docházela do kanceláře, ve které pracoval početný tým lidí zastávajících oblast marketingu, 

prodeje i dělání rezervací. Na starost mě měla marketingová a prodejní manažerka Donna. Za celou dobu jsem 

pomocí tabulkového editoru Excel stihla vytvořit tři rozsáhlejší databáze firem a akcí. Práce spočívala hlavně ve 

vyhledávání informací. Ty jsem se díky tomu naučila vyhledávat co nejvíce relevantní co možná nejefektivněji a 



přehledně je zaznamenávat. Často jsem spolupracovala s kolegyní Mariou na cedulích, sděleních, jídelníčcích a 

certifikátech na nadcházející hotelové akce. Během jednotlivých zadání bylo potřeba měnit formát, motiv a 

rozměry dokumentů a po vytištění i třeba zarámovat. Denně jsem používala kancelářské potřeby jako např. 

tiskárnu, skener, řezačku na papír nebo sešívačku. Navíc jsem se naučila pracovat se zcela novým designovým 

programem. Zastávala jsem i dělání voucherů nebo plnění reklamních balíčků. Měla jsem možnost nahlédnout 

do práce mých kolegů a naučila jsem se, jak se dělají rezervace a jak se s klienty jedná. Z rušné společné 

kanceláře jsem odešla i s nově nabitou schopností pracovat v týmu. Všichni mí kolegové byli velice milí a 

nápomocní. Velmi mě překvapilo, jak mě přijali. Cítila jsem, že jsem skutečně součástí pracovního kolektivu. 

Poslední den se se mnou všichni rozloučili a nabízeli mi, že se na své místo můžu kdykoliv vrátit. 

Díky našemu ubytování v hostitelských rodinách jsme skutečně poznali irský způsob života a přišli do kontaktu s 

tamější kulturou. Já jsem společně s kamarádkou ze školy bydlela u velmi milé paní Aileen v klidném sousedství 

Donnybrooku, u které nám nic nescházelo a pokud bychom něco potřebovali, vždy by se nám vynasnažila jít s 

čímkoli vstříc. Celkově nás velmi překvapila ochota a pohostinnost Irů. 

Volného času jsme se snažili co nejlépe využít a neváhali jsme poznávat Cork, ale i jeho půvabné okolí. Na cestu 

po pobřeží Wild Ocean Way v Kerry, komplex zahrad na hradě v Blarney nebo na celodenní výlet do hlavního 

města Dublin budeme zajisté ještě dlouho vzpomínat. Možností kam na výlet bylo spousta. 

Z grantu bylo hrazené ubytování, stravování, lístky na MHD i letenky do Irska a zpátky. 

Celkově na sobě po uplynulém měsíci shledávám daleko uvolněnější projev v anglickém jazyce. Díky zkušenosti 

z hotelu se cítím i jistější ve formálním prostředí a ve styku a seznamování se s neznámými novými lidmi. Tato 

odborná stáž mě obohatila jak o nové zkušenosti z pracovního prostředí, tak i o schopnost samostatnosti a řešení 

možných problémů. Věřím, že spoustu nově nabitých vědomostí v budoucnu jistě ocením. Proto jsem za tuto 

příležitost vděčná a všem bych podobný výjezd určitě doporučila! 

 
 
 
 
 
 

 
 



  
 
 
 
 
 
 


