
Petr Vavřínek, James Watters & Co Solicitors 

Díky mé škole mi bylo umožněno zúčastnit se měsíční zahraniční stáže v irském hlavním 

městě – Dublinu. 

Po dobu 4 týdnů jsem pracoval v 

advokátní kanceláři James Watters 

& Co Solicitors. Tato advokátní 

kancelář se hlavně zabývala 

migračními případy, kriminálními, 

ale i rodinnými. 

Většinu mého času v kanceláři 

jsem trávil na recepci, kde jsem 

vždy vyřizoval poštu 

 a korespondenci. Příchozí poštu 

jsem naskenoval do počítače a potom podle jména roztřídil do systému CortBASE, v němž 

jsem celou stáž pracoval. Další náplní mé práce bylo vyřizování korespondence, konkrétně 

domlouvání schůzek s klienty. Když klient přišel, zaznamenával jsem průběh schůzky v 

písemné podobě, abych tak vytvořil podklady pro soudní řízení. Soudních řízení jsem se také 

účastnil, a to v oblasti rodinného, trestního  

práva a také řízení týkajících se státního občanství, azylu a poskytování národní ochrany. 

Na tato řízení jsme chodili na International Protection Appeal Tribunal, kde probíhala 

interview s našimi klienty a já jsem z těchto interview dělal zápis, nebo do budov Four Corts, 

kde se nacházel High Court a Family Law Court. Mimo zápisů ze soudních řízení a slyšení 

jsem chodil na poštu posílat doporučenou poštu a vyzvedávat tu přijatou. 

Společně se spolužákem jsme bydleli u jedné paní, ta byla hrozně milá, ochotná a vstřícná, 

když jsme potřebovali pomoct například s dopravou a v začátcích, než jsme si zvykli. 

Volný čas jsem trávil převážně se spolužáky na výletech např. do Bray, Howth, ale také jsme 

navštívili národní galerii v centru Dublinu. 

Před odjezdem na stáž jsem absolvoval přípravné online kurzy a také jsme jeli na jazykový 

výjezd do Nové Vsi u Jablonce nad Nisou, kde jsme měli jak výukové hodiny, tak i 

teambuildingové aktivity. 

Zahraniční stáž mi přinesla spoustu nových zkušeností především v oboru, dostávali jsme se 

spolužákem spoustu příležitostí na řešení situací na vlastní pěst, měli možnost vidět chod 

práva v různých odvětvích, především migrační, rodinné a kriminální odvětví. Věřím, že jsem 

se posunul nejen po odborné stránce, ale i po té jazykové. 


