
 
 
Barbora Šafářová – Cobh Pastimes (Cork, Irsko) 

Díky své škole jsem dostala příležitost absolvovat čtyřtýdenní pracovní stáž v rámci programu 

Erasmus+.  

Pracovala jsem v malém fotografickém studiu Cobh Pastimes. Mojí pracovní náplní byla 

především práce s fotografiemi. Měla jsem možnost se podílet jak na jejich tvorbě, tak na 

jejich postprodukci či restaurování. Dále jsem pomáhala při fotografování a komunikace se 

zákazníky. V druhé půlce stáže jsem pomáhala s organizací večírku k 5. výročí studia, ze 

kterého jsem měla následně udělat video sestřih, který byl poté umístěn na sociální sítě. Ve 

firmě jsem pracovala spolu s majitelkou a jednou zaměstnankyní, která do studia docházela 

jeden den v týdnu. 

 Hlavními úkoly byla příprava studia na focení, příprava kompozice fotografie, dále jejich 

úprava v programech jako Adobe Photoshop, Pixlr, což je webový editor fotografií, nebo 

v programu GIMP. Při jejich rekonstrukci jsem pracovala ve stejných programech a převážně 

i se stejnými nástroji. Mojí další částí pracovní náplně byla administrativa. Pomáhala jsem 

vést účetnictví, dělala vedoucí analýzy prodeje a uspořádala jsem jí složky v počítači. Na této 

stáži jsem hlavně poznala, jaké je fungování fotografického studia. 

Naučila jsem se i s novými programy jako Pixlr a GIMP. Celkově to, v jakých programech se 

zde pracovalo, mi přišlo poněkud zastaralé a velmi mě to překvapilo. Divila jsem se, že ve 

velmi populárních programech jako Adobe Photoshop, majitelka pracovala velmi málo a 

místo toho pracovala v internetovém editoru jako je právě Pixlr. Ve spoustě věcech jsem měla 

dobré základy z mého studia. Právě při práci s fotkami jsem mohla díky znalostem a 

dovednostem ze školy pracovat mnohem rychleji a efektivněji. Dále pro mě bylo nové poznat 

to, jak se asi ve většině firmách v Irsku vede účetnictví a s jakými všemi informacemi 

majitelka pracuje, například to, že si dokonce eviduje, jaké národnosti jsou její zákazníci. 

Dále jsem si při komunikaci se zákazníky zlepšila i svojí angličtinu a to hlavně porozumění 

mluvenému slovu a vlastní projev. 

Ubytování bylo naprosto skvělé, bydleli jsme u rodiny, ve které byly čtyři dcery, tudíž jsme 

mohly pobyt v Irsku probrat i s nimi. Měly jsme vlastní pokoj, tudíž i dostatek soukromí. 

Stravování probíhalo formou polopenze, ale rodina se nebránila tomu, abychom si dělali 

svačiny i do práce. 



Volný čas jsem trávila většinou se svojí skupinou. O víkendech jsme objížděli vzdálenější 

místa jako například trasu Ring of Kerry nebo jsme zavítali do Dublinu. I odpoledne po práci 

jsme často trávili společně, a to přesněji v centru města a jeden víkend jsme dokonce 

navštívili zápas v Hurlingu 

Všechny tyto zážitky ale i praktické věci jako jízdné, letenky a všechno ostatní nám bylo 

hrazeno z grantu, který jsme obdrželi od Evropské unie. 

Tuto stáž nám rozhodně pomohla zvládnout i naše příprava. Po přijetí na stáž jsme byli 

zaregistrováni do programu OLS, ve kterém jsme před odjezdem museli dělat různá cvičení, 

ať už na poslech, tak na gramatiku. V březnu jsem také se všemi účastníky stáže odjela na 

přípravný kurz do Nové Vsi u Jablonce nad Nisou, kde nás naši vyučující připravovali na 

pracovní úkoly, zde jsme trénovali hlavně Socializing nebo Telephoning. 

Myslím, že paní vedoucí si myslela, že jí přijede někdo velmi pomalu pracující a někdo komu 

bude všechno muset ukazovat, ale vlastně díky tomu, co všechno umím a vím ze svého studia, 

jsem byla já, tou, která jí mnohé ještě přiučila a ještě k tomu jsem na konci stáže dostala 

nabídku na letní brigádu. 

 
 
 

 


