
 

 

 

 

Odborná praxe 2019 – Dominika Byrtusová 

Devaney & Durkin chartered accountant Dublin, Irsko 

V květnu tohoto roku jsem měla tu možnost vycestovat do Dublinu, hlavního města Irska, na čtyřtýdenní odbornou 

stáž. Tuto příležitost mi umožnila SOŠ pro administrativu EU, což je střední škola, kterou navštěvuji a program 

Erasmus+, se kterým naše škola spolupracuje. Pracovala jsem ve 

společnosti Devaney & Durkin chartered accountant, která se zabývá 

obchodním, daňovým a finančním poradenství. Po dobu své stáže 

jsem si vyzkoušela být v pozici jednoho ze zaměstnanců. Skenovala 

jsem poštu a posílala ji na maily. Třídila faktury, účtenky, smlouvy, 

audity, šeky a jiné dokumenty. Vytvářela jsem složky ve firemním 

cloudu, pracovala v Excelu, kde jsem využila mnoho početních 

operací a jiného potřebného formátování. Věnovala jsem se 

navrhování webových stránek firmy, kde jsem přepracovávala 

informace o firmě a jejich kontaktní údaje. Skenovala jsem šanony, 

které jsem následně vkládala do složek v počítači v digitální podobě. 

Faktury a účtenky, které jsem srovnala dle odvětví a data, jsem 

připnula k sobě, vytvořila jsem šanon a nejdůležitější obsah 

dokumentů jsem přepisovala do Excelu, aby byly detaily nákupů 

lehce dohledatelné a přehledné. Tato stáž mi zpřístupnila nakouknout do světa účetnictví v praxi. Mohla jsem si 

vyzkoušet, jak se všechny faktury archivují, kontrolují a ukládají. Ozkoušela jsem si své dovednosti v Excelu 

naučila jsem se pracovat s technickými přístroji v kanceláři. Využila jsem dovednosti v tabulkách, které jsem se 

ve škole naučila a zdokonalila jsem si svoji angličtinu v oblasti pracovních pomůcek. Celé čtyři týdny jsem bydlela 

spolu s mojí spolužačkou u starší paní, která bydlela sama. Gabrielle, 

naše “land lady”, nám dělala snídaně a večeře. Obědy jsme si kupovaly 

samy. Volný čas jsem trávila s přáteli cestováním a poznáváním irské 

přírody a kultury. Navštívila jsem Clifts of Moher, pláže Bray a 

Malahide, nejstarší knihovnu Evropy nebo národní galerii v Dublinu. Ke 

stáži jsem dostala grant, ze kterého bylo hrazeno ubytování, stravování, 

MHD i letenky. Než jsem odcestovala do Irska jsem absolvovala 

přípravné kurzy, kde jsem měla možnost osvojit si angličtinu z 

praktického hlediska a rozšířila jsem si tak svojí slovní zásobu a osvojila 

nejpotřebnější fráze, díky kterým jsem v Irsku neměla problém s 

komunikací. Jsem velice vděčná, že jsem tuto odbornou stáž mohla 

absolvovat a sama sobě dokázat, že se zvládnu osamostatnit. Díky této 

zkušenosti jsem si rozšířila své obzory z jazykového, cestovatelského i 

odborného hlediska. Získala jsem certifikát i doporučovací dopis pro 

mého budoucího zaměstnavatele, včetně nových přátel. 


