
Aziret Nurzat, Unipupil, Ireland, Dublin 

V létě jsem absolvoval spolu se svými spolužáky měsíční stáž v Irsku v hlavním městě Dublin. 

Tuto jedinečnou příležitost nám poskytl program Erasmus+ a samozřejmě naše škola Obchodní 

Akademie Satalice. Grant Erasmus+ nám hradil cestu tam i zpět, MHD, stravování a ubytování a 

ještě jsme měli kapesné. 

Pracoval jsem ve startupu Unipupil. Je to internetová platforma, kde studenti mohou 

vyhledávat školy, university a kurzy ze 140 000 institucí po celém světě. Nachází se v Guiness 

business centru. A zaujímá jednu kancelář. První dva týdny jsme jenom doplňovali do databáze 

universit, sledovali a zapisovali statistiky stránky z Google Analytics a pomáhali vedoucímu 

marketingového týmu, tím že jsme vytvářeli posty pro sociální sítě. Později jsme dostali za úkol 

udělat nový design webové stránky, který se šéfové velmi líbil, proto jsme od té doby dělali 

design stránky skoro každý den. Také jsme testovali nové funkce stránky a dávali feedback 

našemu developerovi. A poslední týden jsme dostali za práci výzkum služeb od různých firem 

umožňujících lehčímu sledování affiliate marketingu našeho podniku.  

Tato práce mě naučila pracovat v kanceláři a správně fungovat s její technikou. Rozhodně jsem 

si zlepšil svoji angličtinu. V práci jsem se naučil používat lépe grafické programy. Naučil jsem se 

o affiliate marketingu, SEO, API a jiných věcech týkajících se webových stránek. Také jsem se 

naučil používat Google dokumenty, Google Drive a vytvářet profesionálně vypadající posty na 

sociální média. Mimo to jsem se lépe seznámil s Irskou kulturou, poznal Dublin a její okolí. 

Co se týče ubytování, tak jsem měl velké štěstí. Moje rodina byla velmi příjemná. Pokoj byl 

velmi prostorný. Stravování bylo prostě super. Z ledničky, kterou nám pravidelně doplňovali 

jsme si mohli brát co jsme chtěli. I můj spolu bydlící i já jsme s nimi byli velmi spokojení a 

myslím, že i oni byli spokojení s námi. 

Ve volném čase jsme jezdily na výlety a nebo jsme se spolu bydlícím chodily sportovat. Na 

výlety jsme byly v Trinity College, na pláži, Dublin Castle nebo jsme často jezdily do centra 

města, kde byli všechny obchody a restaurace. 

Před odjezdem nás připravovali tak, že jsme psali testy z angličtiny, které nás připravili na pobyt 

v Irsku. Dále jsme měli semináře o Irsku, kde nám říkali obecné informace, které byli třeba pro 

život v Irsku. 

Tato stáž byla velice naučná a obohacující. Podle mého se velmi povedla, byl to skvělý měsíc, na 

který nikdy nezapomenu. A chci za to velmi poděkovat a určitě bych tam jel znovu.  


