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Díky mé škole SOŠ pro administrativu EU Praha a 
programu Erasmus+ jsem měla mimořádnou možnost 
zkusit si žít a pracovat v cizině, za co jsem oboum 
organizacím  velice vděčná.  

Strávila jsem spolu s dalšími 9 studenty naší školy 
měsíc v irském Dublinu, kde jsme všichni bydleli v hostitelských rodinách a zároveň jsme 
absolvovali odbornou praxi v různých společnostech. Praxe probíhala od 16. dubna do 14. 
května 2016.  

Před odletem jsme všichni absolvovali přípravné hodiny angličtiny, které byly nad 
rámec výuky a prodloužený víkend v Nové Vsi, kde jsme si prohloubili své znalosti 
odborných výrazů a všeobecných znalostí pro každodenní využití v cizině.  

Pracovala jsem spolu s Veronikou Kratochvílovou ve 
společnosti Origin Multilingual, což je jazyková personální 
společnost, která se zabývá hledáním pracovních nabídek pro 
uchazeče, kteří chtějí pracovat v jiném státě než bydlí. Nejen my 
dvě, ale i další stážisti  

z Německa, Španělska a Itálie, jsme měli za úkol 
vyhledávat vhodné pracovní nabídky, podle stanovených kritérií a 
přidávat je do firemní databáze, se kterou jsme se museli ze 
začátku všichni trochu „poprat“. Dále jsme uplatnili své znalosti 
při práci s Excelem, ve kterém jsme tvořili týdenní a měsíční 
statistiky. Atmosféra ve firmě byla velice příjemná. Zaměstnanci 

komunikovali se stážisty nejen o práci. Pokud vyvstal nějaký problém všichni byli ochotní 
pomoct nebo poradit.  

Před odletem na stáž jsem měla největší obavy z hostitelské rodiny. Tyto obavy však 
vyprchaly hned po prvním dnu v Irsku. Hostitelská rodina byla mnohem lepší, než jsem si 
vůbec mohla představit. Bydlela jsem u staršího manželského páru v krásném rodinném 
domku. Pár měl pět dětí, kteří již nebyleli s rodiči a třináct vnoučat, kteří navštěvovali 
prarodiče každý den. Hostitelská rodina byla velice milá, projevovali zájem, hodně jsme si 
povídali, dávali mi dobré typy a rady o Dublinu. Po celou dobu v domě panovala příjemná, 
prátelská atmosféra. Doma bylo vždy uklizeno, můj pokoj se komplektně uklízel jednou 
týdně. Ke snídani jsem měla cereálie s mlékem a toust s džemem, večeře však byly výborné a 
různorodé.  Pořád bylo k dispozici ovoce a nápoje.  

Volný čas jsme trávili převážně v centru Dublinu. 
První víkend jsme navštívili společně s naším 
pedagogickým doprovodem, paní profesorkou Froldovou, 
úžasné historické město Kilkenney a přístav Howth. 
V Dublinu jsme měli skvělou příležitost navštívit Národní 
galerii, kde právě probíhala mimořádná výstava Leonarda da 
Vinciho. Dále jsme navštívili typické památky, např. Trinity 
College, Katedrálu sv. Patrika a další. V centru Dublinu 
bylo velice rušno, Irové jsou velice přátelský národ, proto 
bylo vždy příjemné posedět v místních restauracích a 
typických irských hospodách se živou hudbou.  
 Jsem vděčná za příležitost objevit pro sebe tento 
nádherný stát, poznat irskou kulturu a irský národ, který mě 
naprosto okouzlil. Měsíc v cizině mi přinesl spoustu nových 
zkušeností a zážitků. Věřím, že v budoucnu navštívím tuto zemi znovu.  



 

 


