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V květnu roku 2018 jsem mela jedinečnou možnost zúčastnit se zahraniční praxe v Dublinu, hlavním městě Irska. 

Praxe trvala čtyři týdny, během nichž jsem získala šanci poznat kulturu, lidi a životní styl cizí země. Ráda bych 

poděkovala za tuto unikátní možnost se své škole SOŠ pro administrativu EU, zapojit se do programu Erasmus+ 

a získat nenahraditelné zkušenosti a zážitky.  

 

Společnost, ve které jsem během praxe pracovala, se jmenovala Business Brave. Společnost se nachází v lokalitě 

Dublin 6, tudíž poblíž centu města. Tato firma se zabývá více projekty, hlavní činností je zpracování dat, týkajících 

se měření hlučnosti a vibrací na stavbách v různých lokalitách. Každá týden jsem emailem obdržela data, která 

jsem zpracovávala v programu Blastware a následně vytvořené grafy jsem vkládala do týdenního reportu, který 

měl být vždy pojmenován dle lokace. V každém reportu bylo potřeba obnovit aktuální datum a zkontrolovat, zda 

nic nechybí. Dále společnost také zajišťuje platby soukromých škol, nacházejících se buď v Dublin nebo UK. 

Vedené seznamy studentů jsem měla za úkol seřadit ve správném pořadí, přeformátovat telefonní čísla rodičů se 

správnou předvolbou a odeslat celý dokument na W2P podporu, který byl poté nahrán na server. Dalším z projektů 

byla nově vytvořená aplikace UniDoodle, které se převážně využívá během výuky. Aplikace byla vytvořena pro 

zvýšení motivace studentů a používaná například během výuky matematiky, kdy žáci mají možnost spolupracovat 

s aplikací, aby se k zapiskám z hodin mohli vrátit i v pohodí domova. Já jsem se zajímalo především o spokojenost 

uživatelů s aplikací. Mým úkolem bylo vytvořit dotazník, ve kterém jsem se ptala, jak byli uživatelé spokojeni 

s funkcemi UniDoodle a popřípadě o co by aplikaci obohatili. Také jsem provedla průzkum trhu, abych zjistila, 

jak si aplikace UniDoodle vede v porovnání s konkurenty.  

Během praxe jsem mnoho času pracovala s Excelem, znalosti 

kterého jsem již uměla díky informační technologii v prvním a 

druhém ročníku. I přes to že jsem již většinu funkcí znala, byli mi 

představeny nové funkce, vytvořené speciálně vývojářem pro 

podobné činnosti. Co se týče přízvuku, bylo pro mě během prvních 

dnů obtížné rozeznat některé ze slov, ale ke konci prvního týdne se 

to zlepšilo. Celkově se mi zlepšil můj mluvený projev, obzvlášť 

vyjadřování ve chvilce, kdy jsem členila nějaké obtížné situaci a 

bylo ji potřeba rychle vyřešit, tudíž i rychle reagovat a vyjádřit 

nápady na řešení.  Jelikož náplň mojí práce zahrnovala i psaní 

emailů, věřím v to, že se mi zlepšil i psaný projev. 

 

Celé čtyři týdny jsem byla ubytovaná u staršího páru v jižní části Dublinu. Pokoj, ve kterém jsem bydlela nebyl 

sice nijak velký, ale byl velmi útulný a z okna byl krásný výhled na park, co se nacházel poblíž. Ke snídani jsem 

dostávala tousty a cereálie, což se bere jako klasická snídaně v Irsku. K večeři jsme vždy dostali nějaké maso či 

rybu, brambory nesměly chybět. 

 

Náš společný první víkend v Dublinu nás paní profesorka Bílá 

vzala na přístav Howth, kde jsem si pochutnali na temnější 

specialitě „Fish and Chips“. Jedním z nejúžasnějších zážitků byl 

Bray, pobřežní město vzdálené asi 20 km od Dublinu. Po obědě 

na kamenné pláži jsme vylezli na Cliff Walk, pohoří, ze kterého 

byl nádherná výhled na město a moře. Zbytek volného času jsme 

strávili ve městě, kde vždy bylo plno pouličních umělců, nebo na 

kampusu Trinity univerzity, kde jsme se nikdy necítili osamělí. 

 

Během celého pobytu jsme se pohybovali díky Leap kartičce, 

která stejnak jako ubytování, stravování a cesta byla hrazena 

grantem. 

 

Slovní zásobu, kterou jsem využívala nejen na pracovišti, ale i při dorozumívání jsem nabyla během kurzu na 

Nové Vsi a taky díky OSL programu, který nám taky umožnil ověřit si, zda se naše znalosti angličtiny opravdu 

zlepšili závěrečným testem. 

 

Jsem velmi vděčná za možnost zúčastnit se této stáže, získala jsem mnoho zkušeností a kontaktu do budoucna. 

Během stáže jsem se naučila brát odpovědnost za sebe a řešit situace, které nejsou vždy příjemné. Byla jsem velmi 

překvapena Iry a tím, jak jsou vždy přátelští a ochotní poradit. 

 


