
 
 

Na celých 14 týdnů se mým domovem stalo hlavní města Irska, Dublin. Zde 

jsem po celou dobu působila jako stážistka a měla možnost pracovat ve společnosti 

Specsavers Home Visits. 

Tuto možnost, získání pracovních zkušeností, jsem získala na základě výběrového 

řízení na SOŠ pro administrativu EU a na základě grantu získaného přes program Erasmus +. 

Pracovala jsem ve firmě Specsavers Home Visits, která spadá pod firmu Specsavers. Tato část firmy má 

tým optometristů, který se vydává každý den za pacienty buď do jejich domovů, či do pečovatelských zařízení a 

provádí oční prohlídky a na jejich základě pacient obdrží optické brýle.  

Skenování, skartování a kopírování bylo u mě na denním pořádku.  Dále jsem byla v kontaktu se 

žádostmi o oční prohlídky, ty jsem připravovala k odeslání vládě, která pak za provedené prohlídky posílá 

Specsavers finanční odměnu. Tato příprava zahrnuje především práci se systémem Gold-vision. Připravovala 

jsem brýle k odeslání pro pacienty a vystavovala k nim dopisy. Brýle přicházely i několikrát denně a já k nim 

pokaždé musela vložit objednávku do sáčku a následně k objednávce, dle 

identifikačního čísla, najít ty správné brýle. A v neposlední řadě jsem i 

rezervovala oční prohlídku pro pacienty. 

Co se týče pracovních zkušeností, tak jsem si oživila skenování a práci 

s kopírkou. Naučila jsem se pracovat v systému Gold-vision, za což jsem na sebe 

pyšná, jelikož vyznat se v tomto systému není úplně jednoduché. Určitě jsem se v určité míře stala samostatnější, 

jelikož Teresa měla často schůzky, či nebyla v práci a já si musela poradit i bez ní. 

Během praxe jsem začala více komunikovat a lépe reaguji na otázky. Zlepšila jsem se v práci na PC a 

s administrativou rozšířila jsem si slovní zásobu v tomto okruhu.  

Celou praxi jsem bydlela u hostmum Sandry.  Měla jsem zde svůj pokoj, který jsem sdílela ještě 

s jednou studentkou.  Pokoj byl na české poměry dost malý, ale dalo se to vydržet. Ráno jsem si snídani 

připravila sama z výběru, který nám připravila Sandra. Sandra nám připravovala večeře každý den 

a o víkendu jsme mohli požádat o oběd s sebou.   

Přes získaný grant bylo možno si hradit veškeré náklady spojené s výjezdem. Především 

náklady za ubytování, stravování, letenky a MHD a tak nebyl problém cestovat. Přes týden nebyl 

čas na výlety, ale přes víkendy bylo spoustu času něco podnikat. Navštívila jsem Belfast a viděla 

Giant’s Causeway, Cliffs of Moher a viděla snad celý Dublin… od parků, přes všechna musea a 

dokonce jsem byla i v lanovém parku. 

Před praxí jsem musela absolvovat výběrový pohovor. Poté jsem musela týdně 

procvičovat a zlepšovat se v anglickém jazyce.  Zúčastnila jsem se výjezdu, který byl zaměřen na zlepšení 

anglického jazyka. Také jsem vyplňovala test přes PC, který ověřil mé znalosti v anglickém jazyce. 

 

Bray Head Walk 

Upřímně jsem neuvěřitelně ráda, že jsem dostala takovouto možnost být v zahraničí a ještě k tomu tady pracovat. I když možná 

zní, že praxe byla procházkou v růžové zahradě, tak doopravdy nebyla. Často jsem zůstávala v práci i přes čas a nevěděla do jaké práce se 

pustit jako první. Časem se ale člověk naučí, jak to vše zvládnout nebo jak vycházet s rodinou u které bydlíte. A i přesto všechno jsem 

hrozně ráda, že jsem mohla v Irsku žít a jsem pyšná, že jsem to všechno zvládla.  
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