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absolvoval jsem zahraniční praxi ve městě Cork po dobu čtyř týdnů. To díky Obchodní 
akademii a evropskému programu Erasmus+ 
 
Práce 
Pracoval jsem ve společnosti Landmark Digital, která se zabývá novinami a 
multimediální komunikací. 

Analyzoval jsem webové stránky v aplikaci  Google analytics. 
Sbíral jsem informace z různých zdrojů informaci a vytvářel 
jsem tabulky s porovnáním různých konkurentů, vytvářel 
jsem prezentace.   
Nechyběla mi ani komunikace mezi kolegy. 
Velkou radost jsem měl z mého kolektivu, byli tam pouze 
vzdělané lidi. 
Odnesl jsem si zkušenosti a mnoho nových poznatků. 
Zdokonalil jsem si práci s Google analytics a Soundcloud, kde 
umím analyzovat a oceňovat. Zlepšil jsem si vyhledávací 
schopnosti na internetu, kde umím přijít na rychlejší způsoby 
vyhledávání. Co se týče jazyka, tak mnohem lépe lidem 
rozumím a lépe odpovídám a ptám se na otázky v cizím 

jazyce. 
 
Ubytování 
Dostal jsem svůj pokoj. Každé ráno jsem měl snídani, poté svačinu do práce a večer i 
vydatnou teplou večeř. Se svojí rodinou jsem byl velmi spokojen, spolu s námi tam byla 
studentka z Anglie a student z Francie. U jídla jsme se všichni bavili, což bylo i velmi 
přínosné pro moji angličtinu. 
 
Volný čas 
Náš volný čas jsme využívali, co nejvíc to šlo. Každý pátek 
jsme chodili na večeře a během všech čtyř víkendů jsme 
navštívili různá místa (Zoo ve Fotě, věznice v Corku, Spike 
Island v Cobhu, útesy v Kinsale, městskou galerii…). Dále 
jsme procházeli naše město Cork, nakoupili suvenýry, 
objevovali nové kavárny, restaurace, a strávili jsme všechen 
náš volný čas aktivně a produktivně. 
Intenzivní výlet. 
 
Grant nám pokryl letenky, ubytování s polopenzí a cestu z 
letiště do Corku a zpátky. 
 
Shrnutí 
Jsem velice rád, že jsem mohl být součástí projektu. Dalo mi to obrovské zkušenosti a 
také i výhody do budoucna ohledně práce nebo studia. Samozřejmě jsem zažíval i 
stresové situace.  
Hodnotím zahraniční praxe velice kladně! 
 


