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V květnu roku 2019 jsem absolvovala čtyř týdenní stáž v Irsku, konkrétně v Dublinu díky mojí škole Obchodní 
akademii Praha a společnosti Erasmus +. 
Na stáži jsem pracovala v obchodě Pursuit Clothing Ltd., který prodává mužský formální oblečení, jak na svatbu, 
tak i do práce. Mají obrovský sortiment a když nesedne nějakýmu muži velikost, tak udělají oblek na míru. 

Můj hlavní úkol byl asistovat zaměstnance, kteří byli velmi milí a přátelšťí. Musela jsem také vést pořádek 
prodejny od rána až do konce mé pracovní doby, aby se zákazníci cítili komfortně a následně jsem plnila úkoly 
od rozbalování zásilek, které jsem kontrolovala dle dodacího listu a následně cenila a dávala věci na své místo, 
přes srovnávání věcí na skladě a třídění faktur do určitých složek dle datumů,  až po účtování výnosů za 
předešlé měsíce v jejich softwaru. 
Za tento měsíc jsem se dozvěděla jak probíhá chod obchodu ze zaměstnanecké stránky, co zákaznící nevidí. 
V tomto ohledu jsem se zároveň dozvěděla, že to co se učíme ve škole v ekonomických předmětech zbytečný 
není, jelikož vše co jsem se dozvěděla ve škole, jsem tu uviděla z praktické stránky a ověřila si jaká je realita. 

Dozvěděla jsem se jak hlavní je mít pro svůj business sponzora, dobrý nápad, dobrý vztahy mezi partnerama, 
perfektní marketing a hlavně kreativitu, bez kreativity by v tomto oboru nebyl obchod tak úspěšný, jelikož se 
zákazníci musí nalákat na nějaký extra kousek, který bude na ně koukat ve vytríně. 
Zároveň jsem se tu naučila být více samostatná a brát si na sebe zodpovědnost, když mi byl zadán úkol tak není 
možné abych ho odbyla, ale poctivě splnila, aby bylo vše v pohodě. 
Také jsem si ověřila jak důležité je si každou fakturu, účtenku schovávat, aby byl pořádek v aplikaci, do které se 
to vše účtuje. Zároveň jsem se dozvěděla při zadávání výnosů za předešlé měsíce do počítače, že v Irsku se platí 
daně jednou za dva měsíce. 

Nejvíce co mi tato stáž přinesla je zlepšení se v anglickém jazyce. Dříve jsem měla blok v mluvení a teď 
s mluvením a vyjadřováním se nemám žádný problém. Zjistila jsem, že Ikdyž člověk někdy sestaví 
negramatickou větu, tak se v těchto anglicky mluvících zemí domluví vždy. Jelikož jsem psala pracovní deník 
v angličtině, tak jsem každý den zjišťovala, že se mi texty píšou lépe, a lépe než kdy předtím.  Upřímně jsem se 
nejvíc bála, že nebudu rozumět Irskou angličtinu, ale ve finále jsem s tím problém neměla ani na začátku.  

Bydlela jsem s jednou holčinou ze třetího ročníku v baráčku, který měli novomanželé. Byli neskutečně milí a 
vstřícní. Oba pracovali, takže barák jsme měli po ránech jen pro sebe, abychom se mohly v klidu připravit do 
práce. Vařili výborně, ke snídani jsme toho měli vždy na výběr více a večeře byly perfektní. Tím jak byl pár 
mladý tak se nám i lépe komunikovalo a rády jsme se s nima povídaly. 

Vždy po práci jsme rádi objevovali nové místa v Dublinu. Jako město je Dublin opravdu malinký, ale vždy se 
našlo místo o kterým nikdo nevěděl. Samozřejmě jsme měli výlety, navštívili jsme hned druhý den Bray s panem 
učitelem, což je nádherná pláž s výšlapem na který když člověk vyleze tak se kochá jen krásou. Další výlety jsme 
si plánovali sami, byli jsme v přístavní části jménem Howth, kde to bylo také moc krásné a největší náš výlet byl 
do severního Irska, který jsme během jednoho dne celý projeli a navštívili například Giant’s Causeway, nebo 
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Carrick a Rede bridge, tento výlet jsme si zajistili přes agenturu, která se o nás v Dublinu starala takže jsme si 
nemuseli kupovat předražený výlet v cestovkách. 

Díky Erasmu jsme za stáž ve svý podstatě nedali ani korunu, jelikož jsme měli hrazené ubytování se stravováním 
(snídaně a večeře během všedních dnů a celý den o víkendech), jejich hromadnou jízdní dopravu, letenky a 
dostali jsme také i kapesné, které když člověk umí rozumně nakládat s penězi ještě na konci zbyde.  
Na tuto stáž jsem se spolu s lidma ze školy připravovala, měli jsme semináře každý týden kde jsme si obohatili 
slovní zásobu v oboru ekonomiky, naučili jsme se jak správně komunikovat s lidmi v businessu a co je dobré 
říkat a co ne. 

Jsem neskutečně vděčná že jsem tuto stáž mohla absolvovat, i přes to že to je svým způsobem měsíc práce 
jsem si to užila s dalšími lidmi co jsem tam byla. Poznala jsem novou kulturu, naučila se víc anglicky, dostala 
zkušenosti a určitě tohoto měsíce nelituji, určitě bych ráda jela i další rok. 
Můj největší úspěch ze stáže je ten, že jsem zjistila, že i přes to že mi je jen 17 let tak dokážu bydlet v cizí zemi, 
jak z ohledu toho že jsem byla bez své rodiny, tak i z toho že se dokážu domluvit a vyřešit nějaký problém. Dále 
jsem ráda, že jsem se více osamostatnila a už to není takové, že bych chtěla furt něco s někým, ale můžu se 
spolehnout sama na sebe. 

Stáž jsem si určitě užila naplno, ale domov je domov, kde se aspoň vaří normální jídlo a né jako 90% Irů co vaří 
ze zamražených polotovarů. 

 

 


