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V letošním roce jsem se zúčastnila zahraniční stáže v rámci 

programu Erasmus+. Tato stáž trvala 14 týdnů a konala se 

v Dublinu, tj. v hlavním městě Irska. Velké díky patří naší také 

naší Střední odborné škole pro administrativu EU, protože 

nebýt ní a programu Erasmus+, tak bych se na tuto praxi nikdy 

nedostala. 

Jak už samotný nadpis napovídá, tak jsem pracovala ve 

společnosti Business Consulting Hub, která především 

působila v poli účetnickém. Tato společnost spravuje 

účetnictví ostatním podnikatelům a firmám, které o to požádají, 

a tak obecně pomáhala menším firmám se samotnou existencí na obchodním trhu. Dál pod firmu spadala 

překladatelská firma nesoucí název The Translation Company, která poskytovala překlady především 

z portugalštiny a španělštiny do angličtiny a naopak. Jako další spadající firma pak byla Smart Tours, která pro 

změnu nabízela celodenní výlety po Irsku. 

 

V rámci mého pobytu jsem tedy dělala 3 různé typy činností. Z těch účetních to bylo například vypracovávání 

výplatních pásek, posílání údajů na finanční úřad, vedení evidence zaměstnanců, výpočet daní atd. Dále jsem 

zpracovávala přeložené dokumenty. Já sama jsem dokumenty nepřekládala pouze jsem již přeložené dokumenty 

vytiskla, opatřila potřebnými razítky a známkami, naskenovala a následně předávala zákazníkům. Pro třetí firmu 

tedy pro Smart Tours jsem pak chodila do nedaleké jazykové školy prodávat lístky na výlety studentům. Kromě 

tohoto jsem samozřejmě dělala klasické operace v rámci kanceláře, tj. obsluha kancelářské techniky, chození na 

pochůzky, podávání dopisů na poštu k odeslání a jiné. Můj pracovní kolektiv nebyl nijak veliký, co se alespoň naší 

kanceláře týče, jelikož firma má několik zaměstnanců, kteří však pracují z domova. V kanceláři nás bylo celkem 

pět. Fabio a Tania byli moji nadřízení a zároveň manželé a všechny tři firmy spadaly pod ně. Pak se mnou sdíleli 

kancelář ještě Francisco a Oscar, ti nepracovali s nám, ale měli svoji vlastní firmu. 

 

Na praxi se mi podařilo získat hodně zkušeností, které se mi jistě ještě 

budou v životě hodit. Jako největší plus vnímám to, že mi už nedělá 

takový problém mluvit, když musím anebo schopnost hovořit a 

komunikovat s různými lidmi různých národností a kultur. Dále jsem 

se zlepšila jak v týmové, tak v samostatné práci a po nějaké době jsem 

ani nemusela čekat na zadání jakéhokoliv úkolu a intuitivně začala 

s činností sama. Co se pak týče předchozích zkušeností ze školy, které 

jsem mohla použít, tak bych určitě zmínila práci s programy Microsoft 

Office (hlavně Excel a Word) z hodin informatiky a psaní všemi deseti, 

psaní dopisů, adres a dalšího z hodin právního praktika a obchodní 

korespondence. Naučila jsem se také, že v Dublinu a možná celém 

Irsku nemají semafory pro chodce vůbec žádný význam. 

 

Kdybych pak měla zhodnotit své zlepšení v jazyce, tak bych řekla, že jsem se o něco zlepšila v mluveném projevu, 

ale jinak to, co jsem již zmínila v přechozím odstavci, tj. komunikace jako takové. 

Během celé stáže jsem bydlela u host family. Nebyla nijak velká, jelikož v ní byla jen jedna žena a pes, pokud 

nepočítám Terezu Drábovou, která vyjela na praxi se mnou a se kterou jsem byla na stejném pokoji. K tomu řeknu 

jen to, že to je to jediné, co na praxi nemusí být podle vašich představ, jelikož každá rodina má svá pravidla a 

některé jsou prostě nepochopitelné. Tím nechci říci, že všechny rodiny jsou špatné, ale občas se holt nějaká najde. 

Otázky a problémy spojené s rodinou se však dají snadno vyřešit díky podpoře, kterou poskytuje kontaktní osoba 

nebo SWAN. Od domu jsme pak dostaly klíč, takže jsme se do domu mohly dostat kdykoliv. Stravování pak 

probíhalo takto. Během pracovních dnů tedy pondělí až pátek jsme měly polopenzi, takže snídaně a večeře jsme 

dostávaly od rodiny a obědy jsme si musely kupovat samy. O víkendu byla plná penze tudíž jsme dostávaly i 

obědové balíčky. Co by bylo možná dobré zmínit je to, že v Irsku je večeře hlavní chod dne a obědy jsou něco 

jako u nás svačiny, a to nemusí každému vyhovovat, ale dá se na to zvyknout. 

 

O volném času o víkendech jsme jezdily vždy někam na výlety. Navštívily jsme například Cliffs of Moher, Belfast, 

Giant’s Causeway, Bray, Malahide a mnoho dalších míst. Byly jsme i na několika akcích třeba na dublinském 

Prideu nebo na přehlídce letectva na Brayi. Chtěla jsem ochutnat i něco typického pro Irsko, jenže můj průzkum 

začal a skončil u irského piva Guinness, na které jsou Irové nesmírně pyšní. Jinak irská kuchyně nemá moc co 

nabídnout.  



Z grantu jsme pak měly hrazené ubytování, stravování (tak jak jsem ho popsala), letenky a dále jsme dostaly i 

nějaké peníze na další výdaje jako třeba MHD, které tedy bylo o mnoho horší než v Praze. 

 

Nesmím také zapomenout zmínit přípravu na samotnou stáž, která 

probíhala již od listopadu, na OLS přímo od Erasmu, což je internetová 

stránka s mnoha kapitolami k učení. Je to vesměs taková online učebnice. 

V únoru jsme pak ještě všichni vyjeli na víkend do Nové Vsi, kde jsme 

utužili kolektiv a obdrželi další důležité informace ke stáži. 

Celou praxi hodnotím pozitivně. Jsem ráda, že jsem mohla být součástí 

něčeho takového a získat tak nejenom nové zkušenosti, ale i přátele.  


