
Ivan Derda, James Watters & Co. Solicitor, Dublin, Irsko 

 

V květnu 2018 jsem měl díky programu Erasmus+ a Střední 

odborné škole pro administrativu EU možnost absolvovat 

pracovní stáž v Irsku 

 

Před odletem na zahraniční stáž jsem s celou školou vybranou 

skupinou absolvovali online jazykový kurz OLS, který mi 

pomohl se zdokonalit v anglickém jazyce i ve své odborné 

slovní zásobě. Dále jsme museli projít 3denním jazykový 

kurz v Nové Vsi, kde jsme se učili další odborné slovní 

zásobě a trénovali jsem situace, které by nás na zahraniční 

stáži mohli potkat. 

 

Pracoval jsem v advokátní kanceláři James Watters & Co. 

Solicitor, která se zaměřuje především na imigrační oblast. 

Moji pracovní náplní v advokátní kanceláři bylo především 

práce s korespondencí, vyřizování pošty, vyřizování 

telefonátů, ale také přiřazování a skenování dokumentů k 

daným klientům. Vytvářel a uzavíral jsem složky klientům a 

následně jsem je zapisoval do systému CortBase. Chodil jsem 

také přisedět k soudům týkající se nejenom imigračních 

případů, ale i rodinného nebo trestního práva.  Příležitost účastnit se soudních řízení v jiné zemi bylo 

pro mě velice přínosné. Mým úkolem bylo většinou zapisování projednávaného případu tak, abych 

to mohl následně přednést svým nadřízeným v advokátní kanceláři.  

 

Ve volném čase jsme podnikali spousty výletů. Navštívili jsme pobřežní města Bray, Howth, 

Malahide. Podnikli jsme skvělou projížďku na kolech, kterou jsme započali ve Phoenix parku a dále 

jsme pokračovali do přístavu na západě Dublinu. Navštívili jsme také mnoho parků a objevili spoustu 

útulných kaváren, kde jsme se scházeli po práci.  

 

Ubytování jsme měli zajištěné v hostitelských rodinách. Bydlel jsem spolu s kamarádem u příjemné 

starší paní, která byla velice přátelská a chtěla se o nás zajímat a komunikovat s námi. Když jsem 

něco potřeboval, vyšla nám pokaždé vstříc. Naše host máma byla velice komunikativní a získali jsme 

mnoho zkušeností jenom tím, že jsme si s ní povídali. Také stravování bylo výborné. Většinou se 

snažila uvařit tradiční jídlo, které vždy připravila skvěle. 

 

Praxe mi přinesla obrovské zlepšení nejen v anglickém jazyce, 

ale i v získání nových pracovních zkušeností. Poznal jsem tam 

spoustu nových a zajímavých lidí jiných kultur a jiných zvyků. 

Více jsem se osamostatnil a naučil jsem se tam pracovat 

s osobním časem. Praxe mi ukázala směr, kterým bych se chtěl 

v budoucnu zabývat a ubírat se jím. Tato praxe pro mě byla velice 

přínosná a vím, že do budoucna je to velice dobrá zkušenost.  


