
Sára Pinkasová, Charles C Daly and Co. Solicitors, Irsko 
Tento rok, v květnu, jsem se díky škole, na které studuji a programu Erasmus+ mohla zúčastnit 
povinné měsíční praxe v 
 zahraničí. Svoji stáž jsem absolvovala v Irsku ve městě Cork. Cork se nachází přibližně tři 
hodiny od hlavního města Irska, tedy Dublinu.  
 
Po dobu 4 týdnů jsem pracovala v malé rodinné firmě. Společnost, Charles C Daly and Co. 
Solicitors, se nachází na pobřeží krásného města Cobh, nedaleko Corku. Tato advokátní 
kancelář se zabývá trestnými činy z různých odvětví práva. Nejčastěji zde advokáti řeší se svými 
klienty rozvody, krádeže a nehody. 
V roli asistentky jsem pomáhala třídit a rozřazovat korespondenci, zařazovat složky podle 
referenčních čísel a podle abecedy, zpracovávat příchozí poštu, odesílat poštu a v neposlední 
řadě jsem se učila používat kancelářskou techniku.  

 
     
Z nových zkušeností si nejvíce cením získaného přehledu, o tom jak to chodí v právních 
kancelářích a co práce advokáta obnáší. Dále jsem velmi ráda za nové dovednosti, co se týče 
správného používání kancelářské techniky. Mimo nových zkušeností, které patří do mé 
odbornosti, jsem velice ráda za zlepšení mé angličtiny, a to především v porozumění a v 
mluveném projevu.  
 
Společně s mojí spolužačkou jsme byly ubytované v 
hostitelské rodině poblíž centra v Corku. Bydlely jsme 
jen se starší paní Irene, která byla velmi milá a vždy, 
když bylo třeba, tak nám pomohla. Strava se zde v Irsku 
velice liší od české kuchyně. 
 
Ve volném čase jsme navštívili například přístav Cobh, 
společně s výstavou Titanik, nebo jiná vyhlášená muzea 
včetně Cork City Gaolu. 
V Dublinu, což stojí za zmínku, jsme navštívili výstavu 
The book of Kells, která se mi moc líbila. 
 
Z grantu bylo hrazené ubytování, strava, MHD a 
doprava do Irska.  
Mému odjezdu na již zmíněnou destinaci předcházela 
jazyková příprava. Zúčastnila jsem se třídenního, 
intenzivního, jazykového pobytu a dále jsem strávila čas studiem odborné i hovorové 
angličtiny v počítačovém programu OLS, který byl velice efektivní. 
 


