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Letošní rok v květnu jsem měla tu čest vykonat odbornou praxi v Irsku, 

konkrétně v Dublinu. Strávila jsem zde čtyři nezapomenutelné týdny díky mé škole SOŠ pro administrativu 

Evropské unie a programu Erasmus + a jsem za to moc vděčná. 

Společnost Devaney & Durkin se pohybuje v oblasti podnikání a nabízí 

finanční a daňové poradenství. Jejich klienti jsou jak fyzické osoby, tak i 

malé nebo střední společnosti. Zaměstnávají 7 kvalitních poradců, kteří 

svým profesionalismem dokáží vyhovět a porozumět individuálním 

požadavkům jednotlivých klientů. Jedná se o typ akciové společnosti, 

ale s tím rozdílem, že její akcie nemohu být nabízeny veřejnosti, a proto 

nemohou být obchodovány na veřejné burze. Znamená to, že 

odpovědnost akcionářů vůči věřitelům společnosti je omezena na 

půdovně investovaný kapitál. Osobní majetek akcionáře je tak chráněn 

v případě platební neschopnosti společnosti, přičemž veškeré 

investované peníze mohou být ztraceny. 

Mojí pracovní nápní zejména bylo oznamenávání dat v počítači, třídění 

korespondence, skenování a tisk potřebných dokumentů a ukládání jej 

do příslušných desek, obsluha strojů, práce s Excelem a s Wordem: 

vytváření tabulek a dokumentů, sčítání výnosů a nákladů, vyhledávání 

informací na internetu, komunikace s klienty, vyřizování 

korespondence, rovnání dokumentů dle určitých požadavků, práce na 

marketingovém projektu, vylepšování webových stránek. 

Zdokonalila jsem se v Excelu, zejména pokud je nutno nahradit zhruba padesát položek ve velkém množství textu. 

Zrychlila jsem se ve psaní všemi deseti na počítačové klávesnici. Díky shlédnutým videím, jsem se zdokonalila v 

ekonomice, konkrétně oblast managementu, naučila jsem se propagovat společnost prostřednictvím online 

prezentací. Zjistila jsem, jaký je rozdíl mezi SEM a SEO reklamou, jak nejlépe oslovit a upoutat potenciální 

zákazníky, co by měly obsahovat webové stránky firmy, jak nejlépe komunikovat se klienty a jak postupovat při 

zakládání nové společnosti, avšak spoustu zanlostí jsem měla již ze školy. 

Dnes již dokáži lépe porozumět bankovním účtům, odborné slovní 

zásobě v oblasti účetnictví a pokynům zaměstnavatele v anglickém 

jazyce. Irsko nás přinutilo mluvit pouze anglicky, je to nezvyk, ale cítím 

zlepšení i ve verbální komunikaci. 

Byla jsem ubytována v nádhernem domku s výhledem na pláž, báječnou 

lokalitou, bohatou přírodou a velmi chutným jídlem. Domácí byli velmi 

laskaví a vstřícní. Panovala zde rodinná atmosféra a pohoda. 

Každý víkend jsme navštěvovali zajímává místá v Dublinu i mimo něj:  

vyrazili jsme na nezapomenutelný výlet  Cliffs of Moher, na projížďku na 

kolech do Phoenix Parku, do historécko Newgrange, nebo jsme se 

procházeli po Grafton Street, navštívili Národní galerii a  Národní 

muzeum. Grant nám pokryl jak stravu, výlety a letenky, tak i Leap card, 

díky které, jsme mohli cestovat neomezeně. 

Před odjezdem na stáže jsem absolvovala jazykovou přípravu online kurzu OLS, který byl velmi přínosný. Program 

mi poskytnul odbornou terminologii. Dále jsem se zúčastnila výjezdu do Nové Vsi, kde jsme intenzivně 

procvičovali business angličtinu, telephoning skills a psaní emailů.  Jsem moc vděčná za tuto příležitost, neboť mi 

tato stáž přinesla opravdu mnoho výhod do budoucího života. V Dublinu jsem se hodně osamostatnila, naučila 

se řešit problémy, poznala novou kulturu, životní styl a zdokonalila se ve znaolstech anglického jazyka. 


