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 Díky mé škole SOŠ pro administrativu 

EU a programu Erasmus+ jsem měl jedinečnou 

možnost vykonat odborné praxe na stáži 

v Dublinu v Irsku. Pracoval jsem, společně se 

svou spolužačkou Michaelou Vorlickou, 

v personální agentuře Head Hunt 

International. 

Do mojí pracovní náplně patřila například 

každodenní kontrola nových přijatých faktur a 

jejich následné uvedení do databáze firmy. Do 

mé každodenní rutiny patřila také práce se 

stránkou go-surfaccounts.com, kde jsem pomáhal své nadřízené, Chris Alves, s účetnictvím. 

Tvořil jsem tabulky s výplatami jednotlivých zaměstnanců, evidoval faktury a výdaje firmy, 

kontroloval správnost dat v databázi atd. 

 Díky této stáži jsem se zdokonalil v práci s tabulkovými a textovými editory, využil jsem 

znalosti z ekonomických předmětů v praxi a seznámil jsem se s interním systémem firmy. 

 Z hlediska jazykových schopností mi praxe především pomohla se slovní zásobou. 

Naučil jsem se mnoho slovních spojení, frází a slovíček, které se používají nejen v tomto oboru, 

ale také v hovorové řeči. Dále jsem měl možnost procvičit si porozumění různým přízvukům, 

neboť v naší firmě pracovali lidé jak z Irska a Velké Británie, tak např. z Brazílie, Španělska atd. 

 Na ubytování si zkrátka nemůžu stěžovat. Kromě prvního dne jsem byl ubytován 

v čtyřčlenné rodině, která žila cca 25 minut od centra města. Byli velice komunikativní, 

nechávali mi volnost a bylo poznat, že je zajímá vše, co dělám. Cena tohoto ubytování 

obsahovala snídaně a večeře, obědy jsme si (kromě víkendů) platili sami. Ke snídani byly 

většinou tousty, cereálie a ovoce, večeře byly však různorodé. 

 Prvních deset dnů s námi byla v Dublinu paní Bílá, která s námi zorganizovala nejeden 

výlet. Byli jsme spolu například na hradě Dublin Castle, v centru města, v přístavu Howth a 

podobně. Zbývající čas jsme si volný čas organizovali společně se skupinou, častokrát jsme 

navštěvovali klidná místa, jako například pláž Malahide atd. 

 

 Grant nám hradil letenky, ubytování, stravu, dopravu 

(Leap Card) a vstupy (Kapesné) 

 Na stáž jsme se samostatně připravovali v systému OLS. 

Jednoduše řečeno, OLS je webový portál určený pro 

jazykovou přípravu stážistů, který obsahuje mnoho 

zajímavých cvičení, článků, tipů, rad a mnoho dalšího. 

Každý se sám zaměří na to, co ho zajímá nebo v čem se 

chce zlepšit. Zajímavé byly také vstupní a závěrečné testy, 



díky kterým každý z nás zjistil, jak na tom je s angličtinou (konkrétně je zde hodnoceno čtení, 

poslech, gramatika a slovní zásoba a celková úroveň). 

 Pár týdnů před odletem jsme společně absolvovali třídenní jazykový pobyt v Nové Vsi, 

kde jsme se navzájem blíž poznali a připravili se na možné situace, samozřejmě v angličtině. 

Tento pobyt beru jako úžasnou zkušenost, spoustu věcí, které jsme zde řešili, jsem využil na 

stáži a věřím, že jsem nebyl jediný. 

 Stáž celkově hodnotím velmi pozitivně. Pracovní prostředí pro nás bylo nové, zajímavé 

a příjemné, měli jsme super kolektiv a pro všechny z nás to byl obrovský přínos. 


