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Jsem nesmírně vděčná Střední odborné škole pro administrativu EU a programu Erasmus +, že 

nejen mě, ale také spoustě dalších studentů umožnili získat tuto zkušenost. Dostali jsme možnost měsíc 

pracovat a pobývat v jiném státě, v mém případě v Irsku, a poznávat tento stát z pohledu občana,  

nikoli jen turisty. Ve škole znalosti získáváme a zde je můžeme přímo zažít. Děkujeme.  

Mou destinací bylo město Cork v Irsku. Pracovala jsem v místní univerzitní nemocnici  

(Cork University Hospital), která vznikla sloučením všech malých lékařských poboček v okresu a tvoří 

tak obrovský areál nemocnice, který mimo jiné poskytuje studentům medicíny pracovní příležitosti a 

praxi.  

Mé umístění bylo v administrativním oddělení oční kliniky, kde jsem 

vypomáhala s korespondencí a dokumenty spojené s pacienty. Pracovala jsem 

tedy s dopisy, které jsem nejen připravovala k odeslání, ale také rozbalovala a 

potvrzovala jejich doručení razítkem. Pokud se kopie některého dopisu posílala 

ještě někomu jinému, přepisovala jsem adresy na obálkách. Bude to znít jako 

maličkost, ale díky této aktivitě jsem se naučila dokonale a úhledně skládat papír 

tak, aby byla v okénku na obálce vidět jen adresa, což mi přijde velmi praktické. 

  Dále jsem často pracovala s kartami pacientů, které byly uloženy ve 

velkých kartotékách. Tyto karty jsem měla za úkol vyhledat dle příchozích 

dopisů nebo zpráv z jiných oddělení a předat lékaři společně s těmito dokumenty, aby měl jasný přehled 

o historii pacienta. Vyhledávala jsem také karty pro pacienty čekající v čekárně na prohlídku, které jsem 

následně jménem vyvolávala. Mimo jiné jsem vykonávala přípravu karet objednaných pacientů na 

nesledující týdny. Takto připravené karty jsem dále odevzdávala na recepci, kde si každý pacient před 

prohlídkou kartu vyzvedl. 

Ze začátku pro mě bylo těžké orientovat se v systému pohybů těchto 

karet, nebojím se však zeptat, a tak se mi fungování tohoto oddělení brzy 

osvojilo. Díky mé znalosti základních právních předpisů pro mě nebyl problém 

chápat některé zásady, které je nutné při práci s osobními údaji dodržovat – 

např. likvidace jakýchkoli dokumentů obsahujících osobní údaje do speciálních 

košů apod. Velmi mě překvapilo, jak bez problému zvládám komunikovat 

v angličtině i s rodilými mluvčími, kteří mluví rychleji, či mají silný přízvuk. 

 Pomohlo mi zopakování si některých zdvořilostních frází na programu 

OLS a na jazykovém výjezdu, jelikož se v tomto prostředí často používají. 

Všichni na mě byli milí a neustále mi opakovali, jak moc jsou mi vděční za mou práci. 

Bydlela nedaleko nemocnice v řadovém domečku u milé postarší paní na pokoji společně s mou 

spolužačkou Justinou, která také pracovala v nemocnici. Autobus nám jel kousek od domu přímo do 

nemocnice, kde je také depo autobusů, takže tam vždy něco jelo i nazpět. V domě s námi bydleli ještě 

dva zahraniční studenti, studentka ze Španělska a student z Číny. Po večerech jsme si u čaje často 

vyměňovali zážitky ze svého dne a porovnávali zvyky z našich zemí, vydrželi jsme si tak povídat hodiny. 

Doma jsme společně snídali a večeřeli, obědy jsme s Justi měly 

v zaměstnání.  

Užívali jsme si opravdu naplno, proto jsme každý 

víkend navštěvovali nejrůznější památky1 v okolí, či 

prozkoumávali města2, galerie i muzea, čímž jsme využívali 

grant, který pokrýval veškerou dopravu i vstupy. Bylo toho víc 

než dost a tamější doprava je na dobré úrovni. Sice jsme si moc 

neodpočinuli, ale máme tolik zážitků, na které můžeme 

vzpomínat, že nám únava ani nepřišla na mysl.  

                                                           
1 např. Blackrock Castle, Blarney Castle, Spike Island, Trinity College 
2 např. Cobh, Kinsale, Dublin, Fota, Blarney 


