
 

 

Tereza Zlatníková, HomeCall Optical Care Limited, Irsko 

 

Ve třetím ročníku jsem měla možnost vycestovat na svou měsíční praxi do hlavního města Irska, Dublinu. To 

vše díky SOŠ pro administrativu EU a programu Erasmus+.  

Pracovala jsem v HomeCall Optical Care Limited. Společnost se zabývá 

poskytováním domácí péče o oči. Dále také prodejem dioptrických a slunečních 

brýlí a kontaktních čoček. V kanceláři jsem seděla s dalšími stážisty z celého světa.  

Moje pracovní náplň spočívala v kontrole expiračních dat lékařských karet. Naučila 

jsem se zakládat karty nebo naopak mazat. Převážně jsem pracovala ve firemním 

programu Gold Vision a v Excelu. Také jsem vyřizovala návštěvy do 

pečovatelských domů s konkrétními daty.  

V Dublinu jsem si zdokonalila své komunikační dovednosti v anglickém jazyce. 

Dokáži rychleji reagovat a řešit krizové situace.  

 

Bydlela jsem ještě s jednou studentkou u milé rodiny, která měla dceru a pejska. Moje 

irská mamka byla velice upovídaná a chtěla s námi neustále konverzovat za což jsem 

byla ráda. Bydlely jsme na jihu Dublinu v klidné části v řadové bytovce. V týdnu jsme 

dostávaly snídani a večeři a o víkendech i obědový balíček.  

Ve volném čase jsme jezdili do centra a poznávali jsme krásy Dublinu. Nejraději jsme 

chodili k moři, kde byl nádherný výhled. O víkendech jsme byly na Newgrange, Hill of 

Tara, a také ve městě Galway.  

Z grantu, který jsme dostali jsme měli hrazené ubytování, stravu, MHD a letenky.  

Před odjezdem na stáž jsem se průběžně připravovala v programu OLS, kde jsem každý 

týden strávila alespoň 3 hodiny. V programu byly užitečná slovíčka z oboru práva a ekonomie a samozřejmě 

také potřebná gramatika. Měsíc před naším odjezdem jsme všichni podstoupili jazykovou přípravu v Nové Vsi. 

Osobně si myslím, že toto bylo pro všechny velice přínosné. Za prvé jsme se naučili, jak napsat formální e-mail 

a také jak zdvořile telefonovat. A za druhé jsme se navzájem poznali a stala se z nás úžasná parta lidí.  

 

Celou stáž bych hodnotila jenom pozitivně, vše bylo perfektně připravené a 

všichni jsme si odvezli nejenom mnoho pracovních zkušeností a zlepšení 

jazyka, ale také nezapomenutelné zážitky.  

 


