
Veronika Kratochvílová – Dublin, Irsko 
Ve třetím ročníku jsem díky naší škole (SOŠ pro administrativu EU) a 
programu organizace Erasmus+, měla jedinečnou příležitost strávit měsíční 
praxi v zahraničí. Konkrétně tedy v hlavním městě Irska, v Dublinu. 
           V tyto čtyři týdny jsem byla zaměstnaná spolu se svojí spolužačkou 
Anastasiyí Onchulenko v malé firmě jménem Origin Multilingual, což je firma, 
která se zabývá vyhledáváním a domlouváním práce pro cizince žijící v 
cizině. Origin má hlavní sídlo přímo v Dublinu, ale má i několik poboček po 
celé Evropě. Hledá práci na různých internetových serverech jako je 
například Linkedin a Infojobs, zadává je do databáze, kde následně vybírá 
práce, které jsou vhodné pro jejich zákazníky.     

My jsme vyhledávaly právě tyto pracovní nabídky konkrétně na 
serveru Linkedin. Dále jsme je musely zapisovat do programů Ebsta a Bullhorn, do kterých 
mají přístup všichni zaměstnanci, kteří z nich čerpají dál. Práce s těmito programy byla pro 
nás nejdřív trošku složitá, ale naši nadřízení a spolupracovníci s námi měli trpělivost, byli 
vždy ochotní nám vše vysvětlit a poradit. Také jsme měly na starosti měsíční a týdenní 
statistiky, které jsme pravidelně sestavovaly a kde jsme uplatnily naše znalosti pracovat s 
Excelem a s funkcemi. Na této firmě se mi líbilo, že tu kromě nás byli i další studenti a 

stážisti z jiných zemí, jako Itálie, Španělsko a Německo. I trvalí 
zaměstnanci tu jsou každý z jiné země a každý ovládá aspoň dva 
jazyky. Získala jsem nejen větší rozhled a porozumění na trhu 
práce, ale také se zlepšila moje odborná angličtina, protože jsem 
se naučila spoustu nových slovíček právě z okruhu práce a 
biznisu.  
Žila jsem zde spolu s další spolužačkou u jedné paní, která 
neměla manžela ani děti, ale za to měla spoustu sourozenců, 
neteří a synovců, takže u nás vždycky bylo živo, což nám vůbec 
nevadilo. Paní byla příjemná a milá, ráda si s námi povídala a 

když jsme měly problém vždy pomohla. Měly jsme polopenzi, takže jsme každé ráno měly 
připravenou snídani a večer na nás čekala večeře, kterou naše hostitelka dělala většinou už 
ráno a my si jí večer jen ohřály. Obědy jsme si většinou dávaly někdě ve měste. 
            Svůj volný čas jsem trávila především s ostatními studenty z naší školy. Jezdili jsme 
na různé výlety, nebo jsme cestovaly po Dublinu. Navštívili jsme například historické 
městečko Kilkeney, přístav Howth, nebo jednu z okrajových částí Dublinu jménem Killiney. 
Také jsme navštívila například Irskou národní galerii, kde měl zrovna výstavu Leonardo da 
Vinci. 
            Z programu Erasmus+ jsme měli hrazené veškeré výdaje spojené s touto cestou, 
jako jsou letenky, ubytování a strava. Také jsme dostali na tento měsíc kapesné, které šlo 
především na městskou dopravu a ony obědy, které jsme neměli hrazené předem. 
          Na tuto stáž jsme se všichni připravovali za pomocí jazykových kurzů, které byli 
jednou týdně ráno před vyučováním, také jsme jeli na třídenní výjezd do Nové vsi u Liberce, 
kde jsme se pilně učili a připravovali. Kurzy mi pomohli si osvojit různé fráze a slovíčka, 
které jsem později uplatnila v Dublinu v práci. 

Jsem za tuto příležizost nesmírně ráda, protože mi byla poskytnuta možnost se 

podívat do jiné země, seznámit se s novou kulturou a zvyky, také mi to přineslo spoustu 

nových poznatků a zážitků.  Irové jsou velmi mírumilovný a laskavý národ a jen mi tento 

pobyt ještě víc zpříjemnili. Bylo to opravdu nad moje očekávání a loučení s touto zemí pro 

mě bylo těžké. 

 

 


