
Ilona Bartášková, James Watters  Co. Solicitors, Dublin Irsko 

Díky mé škole Střední odborná škola pro administrativu Evropské Unie a také díky programu 

Erasmus+ mi bylo umožněno absolvovat povinné praxe v zahraničí. Praxi jsem vykonávala 

v Dublinu, hlavním městě Irska.   

Po dobu 4 týdnu jsem pracovala ve firmě James Watter  Co. 

Solicitors. Tato advokátní kancelář se zabývala kriminálními, ale 

hlavně imigračními případy.  Pracovala jsem na recepci spolu 

s dalšími stážisty. Každé ráno jsme podle diáře našli složky 

klientů, kteří měli v daný den schůzku a zkontrolovali emailovou 

schránku. Naším úkolem bylo skenování a přiřazování příchozí 

pošty do složek klientů. Občas jsem zvedala i telefonáty. Vždy 

jsem musela do sešitu napsat jméno a telefonní číslo klienta a 

podle toho, co požadoval, jsem ho zapsala do diáře nebo 

přepojila. Občas jsem šla i na poštu posílat doporučené dopisy. 

Jeden týden byla kvůli prasklému potrubí kancelář mimo provoz, 

a proto schůzky probíhaly v budově Four Courts. Ale díky této 

události jsem se podívala i na soudní řízení v Criminal Court of 

Justice nebo na slyšení v Refugee Appeals Tribunal.  

Z nových zkušeností si asi nejvíce cením toho, že jsem se naučila pracovat s programem 

CORTBase. Také jsem zaznamenala výrazný posun v mluveném projevu v anglickém jazyce, ale i 

v schopnosti rychle reagovat.  

Spolu ještě se spolužačkou ze školy jsme bydlely v rodině s dvěma dětmi. Rodina byla milá a vždy 

nám byla nápomocná hlavně v začátcích.  Způsob stravování se trochu liší od toho českého. 

Ve volném čase jsem jela spolu s ostatními do Kilkenny 

nebo jsme navštěvovali různé výstavy (např.: Book of 

Kells, výstavu děl Leonarda da Vinci) 

Z grantu bylo hrazeno ubytování, jídlo, MHD a doprava 

do destinace.  

Před odjezdem na stáž jsem ve škole absolvovala 

přípravné kurzy obecné a business angličtiny. Hlavně 

hodiny business angličtiny mi přišly hodně přínosné.  

Také jsme jeli na víkend do Nové Vsi u Jablonce nad 

Nisou, kde jsme mimo hodin angličtiny měli i 

teambuildingové aktivity.  

Stáž mi přinesla mnoho zkušeností, a pokud bych měla 

znovu možnost vyjet na praxi do zahraničí, určitě bych 

neváhala a jela.  


