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Díky mé střední odborné škole pro administrativu Evropské unie a programu Erasmus+ jsem měla možnost 

strávit mé čtyřtýdenní praxe v zahraničí ve městě Cork v Irsku za což jsem velice vděčná. 

Pracovala jsem v soukromé firmě Team Golld, která se zabývala prodejem zlata a stříbra jako investici do 

budoucna. Firma měla pouze 3 zaměstnance a jednu dlouhodobou stážistku. Moje práce 

ve firmě byla velice různorodá. Hlavní náplní mé praxe byla práce s internetem, 

zjišťování informaci a zapisování těchto informací do Wordu a Excelu. Vyhledávala 

jsem různorodé informace o zlatu. Od cen mincí, vzniku zlata, zpracování zlata až po 

krypto měnu krytou zlatem. Krypto měna byla i samostatná část mého hledání. Také 

jsem získávala důležité informace o bankách, které by společnosti otevřely účet. 

Pracovala jsem i s archivem firmy, kde jsem hlavně kontrolovala, zda jsou všechny 

potřebné informace vytisknuté a jaké informace chybí.  

Na stáži jsem se naučila pracovat samostatně bez pomoci ostatních, zjistila jsem spoustu 

informací o Irské kultuře, jak tu lidé žijí a jak se chovají. Získala nespočet informací v 

různých odvětví obchodu, zlata a ekonomie Znalosti, které jsem při této praxi získala 

jsou velice praktické a věřím, že je dokážu využít i v reálném životě. Při praxi jsem 

využívala spoustu dovedností ze školy, jako psaní formálních emailů v angličtině, 

vytváření tabulek a práci s Wordem. Tato praxe mi dala hodně nových zkušeností a 

prohloubila znalosti, které jsem již měla ze školy. Ale hlavní přínos byl pro mě jako 

člověka. ¨ 

Praxe mi pomohla získat větší sebevědomí v mém mluveném projevu v angličtině. Jelikož když jste v prostředí, 

kde se jinak, než anglicky nemluví nemáte jinou možnost než se rozmluvit a to rychle. Po příjezdu jsem mluvila 

mnohem plynuleji anglicky a pamatovala jsem si spoustu nových slovíček. Dále jsem se naučila dost ustálených 

frázi v anglickém jazyce, které tam používají a které se ve škole neučíme což mě osobně připadá jako zajímavá 

část jazyka. 

S jednou spolužačkou jsme bydleli u úžasné paní blízko Corku. Mají sice jiné stravovací návyky na, které jsem 

zvyklá ale i jako vegetarián jsem se tam měla dobře. Ve volném čase jsme s partou jezdili po různých místech 

v okolí Corku a udělali jsme si výlet i do hlavního města. Já osobně jsem se také vydávala za přírodou. Grant 

pokryl vše potřebné od ubytování až po stravování, rozhodně jsme nepotřebovali vlastní peníze. Odjezdu do 

Irska předcházela i jazyková příprava, která se skládala z úžasného třídenního výjezdu a samostatnou prací 

v programu OLS. 



Přihlášení na praxe můžu všem jen doporučit, jelikož ani na chvíli nebudete litovat, že jste jeli. I když začátky 

můžou být těžší Je to neuvěřitelná zkušenost, která vám toho dá více než sami očekáváte 


