
 
 
 
 

 
Nikola Černá, Specsavers Mahon Point, Cork 

Díky své škole, Střední odborné škole pro administrativu Evropské unie, a hlavně také díky projektu 
Erasmus +, jsem měla možnost jen na měsíční zahraniční stáž do Irska, do města Cork. 
Pracovala jsem ve firmě Specsavers, v obchodním centru Mahon Point, které se nacházelo asi 15 
minut autobusem od mé hostitelské rodiny.  
Firma Specsavers je britský maloobchodní optický řetězec, který 
nabízí služby testování zraku, prodej brýlí nebo kontaktních čoček a 
nově také testování sluchu. Pobočka Specsavers v Mahon Pointu se 
skládala z devíti zaměstnanců. Tři vedoucí prodejny a šest asistentů, 
kteří se starali o zákazníky. Všichni byli moc milý, otevření a 
kdykoli jsem něco potřebovala nebo jsem si nevěděla rady, snažili 
se mi co nejvíce vyjít vstříc. 
V této pobočce jsem pracovala jako administrativní pracovník. 
Mými pracovními úkoly bylo například zvedání telefonátů od 
zákazníků, které se týkaly jejich objednávek, odpovídaní na emaily od zákazníků, starala jsem se o 
kartotéku, kde bylo mým úkolem pečlivě zapsat veškeré informace o zákazníkovi do počítače a 
následně kartu pro jistotu i naskenovat, pomáhala jsem na prodejně, kde jsem odpovídala zákazníkům 
na jednodušší dotazy a pomáhala jsem jim při výběhu správných brýlí nebo jsem přiřazovala nové 
brýle ke kartě zákazníků a následně jsem ji zavolala, že mají své brýle na prodejně. 

Díky tomu jsem se naučila lépe komunikovat s lidmi, nebát se zeptat, 
když něčemu nerozumím a také rozvrhnout si pracovní úkoly tak, 
abych vše stihla v daném termínu.  
Díky grantu bylo hrazeno ubytování, stravování, letenky, veškerá 
doprava a kapesné. Ubytování a stravování jsme měli zajištěné přes 
agenturu. Bydleli jsme v hostitelské rodině, kde jsme byli dvě, bydlela 
jsem se svojí spolužačkou. Bydleli jsme v krásném domě v Douglasu u 
moc milé rodiny, která měla tři děti přibližně v našem věku. Měli svůj 
pokoj a svou koupelnu. Rodina byla moc milá, pečlivě se o nás starali, 

kdykoli jsme měli nějaký problém, bez problému ho vyřešili, zajistili nám snídaně a večeře s tím, že 
jsme dostávali i balíčky na oběd do práce.  
Ve svém volném čase jsme hodně cestovali, navštívily jsme Kinsale, 
Killarney, zoologickou zahradu Fota Wildpark, Dublin, University College 
Cork, byli jsme se podívat na zápas hurlingu, spoustu času jsme trávili 
v centru Corku, kde jsme navštívili například English Market, St Patrick 
Street. 
Předtím, než jsme odjeli na tuto stáž, jsme absolvovali třídenním jazyková 
kurz, který se konal v Nové Vsi u Jablonce, kde jsme si procvičili odbornou 
jazykovou přípravu, ale i práci ve skupině. 
Také jsme měli zajištěn program OLS, kde jsme procvičovali slovní zásobu, 
gramatiku, výslovnost nebo porozumění v textu. 
Stáž pro měla byla velkým přínosem, naučila jsem se lépe komunikovat 
v cizím jazyce, jsem více sebevědomější v mluveném přednesu, vyzkoušela jsem si, jaké to je žít 
v zahraničí, osamostatnila jsem se, poznala jsem novou kulturu a nové zvyky, poznala jsem i jinou 
mentalitu lidí a našla jsme si nové přátele. 
   

 


