
Karel Král, Specsavers, Cork 

Díky mé škole OA Praha a programu Erasmus+ jsem strávil jeden měsíc 
v malém městě zvaném Cork nacházejícím se v Irsku. Zde jsem měl strávit čtyři 
týdny na stáži, kde jsem se měl naučit základní praktiky fungujících businessů a 
také se hlavně zlepšit v anglickém jazyce. 

Pracoval jsem ve firmě jménem Specsavers. 
Tato firma se zabývá výrobou a prodeje brýlí, 
kontaktních čoček a naslouchátek. Mojí hlavní 
pracovní náplní byla digitalizace všech 
hmotných materiálů, které firma 
vyprodukovala. To znamená vše od dopisu po 
vyšetření. Mé další pracovní úkoly spočívaly 
v chození do banky kvůli vkladu na účet 
Specsavers, nebo chození na poštu kvůli 
doručení veškerých poštovních materiálů. Za 
měsíc mého působení v této firmě jsem se toho 
naučil mnoho o tom, jak vůbec vypadá pracovní 
den v kanceláři, výrazně se mi zlepšila 
angličtina mluveného slova a také jsem se 
naučil pracovat s několika archivačními 
softwary  

Místo mého bydlení se nacházelo 30 minut hromadnou dopravou nebo 1 h pěšky 
od centra města. Celkově to bylo velmi příjemné ubytování. Paní domácí velmi 
dobře vařila a celkově s pobytem jsme neměli žádný problém. Se mnou ve stejné 
rodinně žil ještě můj spolužák se kterým jsme byli jediní studenti v domě. 

Hned při příjezdu jsme vyrazili s naší učitelkou Diane se podívat na Blarney 
Castle. Tam jsme toho hodně navštívili a viděli. V Corku jsme toho také viděli 
dost, a jelikož jsme tam byli celý měsíc, stihli jsme prozkoumat toto město o 
něco více. 

Grant, který jsme dostali, byl určen na stravu, MHD cestu a další nutné výdaje. 

Na tuto stáž jsem byl připraven dík všem lekcím, které jsem absolvoval, a e-
learningu. Všechny tyto přípravy mi velice pomohly a šok z nového prostředí a 
jazyku, a hlavně kultury nebyl ani zdaleka tak veliký, jak by mohl být. 

Jako poslední věc bych chtěl říct, že tato stáž byl skvěle prožitý měsíc, a jsem 
velice rád, že jsem byl schopen se ho účastnit. Díky této zkušenosti toho vím 
mnohem více o tom, jak fungují malé businessy a také jsem se zlepšil v 
angličtině 
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