
 
 

 

Barbora Branyšová, Business Consulting Hub, Irsko, Dublin 

Díky programu Erasmus + ve spolupráci s naší 

školou SOŠ pro administrativu EU jsem měla tu možnost 

absolvovat odborné praxe v Irsku v Dublinu. Po dobu  

4 týdnů jsem pracovala pro soukromou poradenskou  

a účetní firmu Business Consulting Hub, která se zabývá 

převážně poskytováním rad v oblastech účetnictví, 

marketingu a podpory IT a správních systémů.  

Moje pracovní úkoly byly velmi rozmanité a rozhodně nemůžu říct, že bych se v práci nudila, 

a to jsem pracovala 8 hodin denně. Jedním z mých hlavních úkolů bylo zaznamenávání účetních 

výkazů do přednastavené tabulky pro vypočítávání DPH (v Irsku VAT). Často jsem také kompletovala 

překlady oficiálních dokumentů. Nejčastěji to byly rodné listy, výpisy z trestního rejstříku, vysvědčení 

a diplomy. Vyhotovené překlady jsem poté odesílala poštou klientům. Dalším mým úkolem byla 

například úprava webových stránek a vytvoření obsahu, který se na ně bude zveřejňovat.  

V průběhu stáže jsem se zdokonalila v práci v programu Excel a naučila jsem se používat 

interní programy. Měla jsem možnost využít své odborné znalosti ze školy v praxi. Rozšířila jsem si 

odbornou slovní zásobu, lépe rozumím mluvenému slovu a zlepšila jsem se v psaném projevu.  

Z grantu jsem měla hrazené ubytování s polopenzí, výdaje na MHD a letenky. Bydlela jsem 

v útulném domečku v předměstí Dublinu u velmi milé paní, která se o mě ochotně starala. Ve volném 

čase jsme podnikali výlety po Dublinu a jeho okolí. Vyjeli jsme například na poloostrov Howth, který 

nás uchvátil svými útesy.  

Před odjezdem na stáž jsme se účastnili přípravného kurzu 

v Nové Vsi u Jablonce nad Nisou, kde jsme měli jak výukové 

hodiny, tak teambuildingové aktivity. Vzdělávala jsem se 

v programu OLS, kde jsem si vyzkoušela spoustu cvičení pro získaní 

slovní zásoby, zlepšení se v gramatice a poslechu.  

Stáž je velkým přínosem pro můj budoucí studijní a 

pracovní život. Získala jsem zkušenosti s prací v zahraničí, zlepšila 

jsem si jazykové dovednosti a osamostatnila se. Naučila jsem se 

pracovat pod tlakem a zvládat stresové situace. Vykonávání praxí 

v zahraničí jsem si užila a cítím, že mi to dalo více než praxe u nás.  

 


