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Na zahraniční stáž v hlavním městě Irska, Dublinu jsem se těšil a neměl strach z ničeho. Strávil jsem zde 
díky SOŠ pro administrativu EU a programu Erasmus+ 4 týdny v advokátní kanceláři, kde jsem pracoval 
na pozici praktikanta, takže jsem si mohl vyzkoušet činnosti spojené s administrativní prací. 
 
Advokátní kancelář David F. McMahon & Co. Solicitors, založena Laurencem McMahonem v roce 1937 
a v současné době vedena synem Davidem a vnukem Rossem. Pracovní náplní mé praxe bylo přijímání 
pošty a následné skenování, psaní emailů, manipulace s právními dokumenty, které jsem musel 
naskenovat a poté přiřadit ke konkrétním případům. Měl jsem možnost se účastnit schůzek s klienty. 
Vykonával jsem běžnou administrativní činnost, jako například tisk, doručování korespondence, 
přiřazování. Uváděl jsem klienty a vyřizoval telefonní hovory. Mohl jsem navštívit proces soudního 
jednání. Pracoval jsem převážně s těmito dokumenty: smlouvy, dohody, čestná prohlášení, faktury, 
brožury, certifikáty energetické náročnosti, dopisy, mapy, matriční doklady, pasy, občanské průkazy, 
dokumenty ohledně hypotéky a různá osvědčení. Firma se zabývala rodinným právem, kupním právem 
(převážně nemovitostí), imigračním právem a notářstvím. 
 
Před odjezdem na stáže jsem absolvoval přípravu pomocí online kurzu OLS, v práci jsem využil znalost 
nových slovíček a následně jel na jazykový kurz do Nové Vsi, kde jsme intenzivně procvičovali business 
english, telephoning skills a psaní emailů. Ze školy se mi hodila znalost balíčku Office a také odborná 
terminologie z práva. Aklimatizace mi nedělala žádný problém, na starost mě měl Ross, většinou mi 
zadával úkoly, ale pomáhal jsem všem. Měl jsem skvělé kolegy, kterých jsem se vždy mohl zeptat, když 
jsem si nebyl něčím jistý. Pracoval jsem se systémem CORTBase určený pro advokátní kanceláře. Určitě 
jsem se zlepšil v mluvené angličtině a v porozumění různých akcentů. V práci jsem si rozšířil znalosti 
v oblasti advokacie (terminologie, postupy) tím, že jsem si mohl pročítat všechny dokumenty. 
 
Prvních pár dní v Dublinu, bylo o poznávání centra, navštívili jsme spoustu památek s paní učitelkou 
Bílou, která nám dělala doprovod první týden stáží a užívali si, jelikož spousta z nás bylo v práci 8 hodin, 
takže jsme věděli, že jindy na to moc čas nebude. Víkendy jsme ale většinou trávili spolu, například 
společným obědem, výlety, návštěvou galerií. Památky v Dublinu jsou moc pěkné, viděli jsme 
protestantskou katedrálu sv. Patrika, nejstarší irskou univerzitu Trinity College a Dublinský hrad. Více 
mne uchvátilo okolí Dublinu. Městečko Howth na severu je ideální místo na procházku podél útesů. Na 
jihu je poté město Bray, kde je pláž a velký kříž na kopci, ze kterého byl můj nejoblíbenější výhled. 
V centru jsme si našli pár oblíbených podniků, například kavárna Network.  
 
Z grantu jsme měli hrazené letenky, MHD, ubytování s polopenzí a dostatek financí na ostatní 
stravování. Bydlel jsem se svým spolužákem u velmi milé 5členné rodiny, Mary nám úžasně vařila a 
bydleli jsme kousek od MHD. Odjíždím ze stáže se spoustu skvělých zážitků, a užitečných kontaktů, 
výrazném zlepšení v mé angličtině a s dalšími zkušenostmi s kancelářskou prací. 
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