
 
 

 

Aneta Doleželová, Denise´s Delicious Gluten Free Bakery, Irsko  

V letošním roce 2022 jsem se zúčastnila stáže v Irsku ve městě Cork. Stáž trvala 4 týdny. 

Mohla jsem se zúčastnit díky naší škole Obchodní akademii Prostějov, Palackého 18 a 

programu Erasmus+.  

Firma, ve kterém jsem pracovala, se jmenuje Denise´s Delicious 

Gluten Free Bakery. Tato firma se zaměřuje především na pečení 

bezlepkového pečiva, dortíků a cukroví, které si můžete online 

objednat. Má jen jednu pobočku, která se nachází na Little Islandu, 

který je nedaleko Corku. V tomto podniku pracuje pouze 9 

zaměstnanců. Každý ze zaměstnanců má na starosti jednu hlavní 

činnost, ale většinou každý dělal vše. Těmito činnostmi se zabývala 

i majitelka podniku Denise, která se především starala o to, aby vše 

šlo, jak má. 

 

Za celý měsíc, co jsem ve firmě působila, 

jsem si vyzkoušela mnoho různých prací a 

můžu říct, že díky rozsáhlosti mé pracovní náplně byl každý den v 

práci zajímavý. Pracovala jsem jak v administrativě, tak i ve výrobě, 

takže jsem poznala celý chod podniku. Z administrativy jsem si 

vyzkoušela třeba kopírování různých dokumentů, které jsem poté 

zakládala do složek, či šanonů. Naučila jsem se, jak správně balit 

objednávky k odeslání, nebo tisknout etikety na produkty. V průběhu 

stáže jsem se dostala i do produkce, kde jsem viděla, jak se produkty 

vyrábí a také jsem si tuto činnost vyzkoušela. Mým častým pracovním 

úkolem bylo balení bezlepkových produktů do ochranných obalů, 

nebo krabiček, tyto zabalené produkty se poté převezly na sklad nebo do velkého mrazícího 

boxu, aby vydržely co nejdéle čerstvé. 

Praxe mi přinesla mnoho zkušeností do budoucnosti, protože jsem měla možnost vidět a 

vyzkoušet si, jak funguje chod takové malé pekárny. 

 

Atmosféra na pracovišti byla velice přátelská a uvolněná. Díky skvělému kolektivu 

pracovníků jsem do práce chodila velice ráda. Moje nadřízená, byla velice přátelská a 

nápomocná a mohla jsem se na ni obrátit s jakýmkoliv problémem, nebo kdykoli jsem něco 

nevěděla. 

 

Já a má spolubydlící, jsme bydlely v malém městečku Cobh, odkud vyplouval například 

Titanic. Bydlely jsme v krásném rodinném domě, ve kterém jsme měly celé podkroví jen pro 

sebe, a to i se soukromou koupelnou. Výhled jsme měly na malý přístav a oceán. Ráno jsme 

vždy na stole měly nachystané jídlo na snídani, připravený oběd do práce a po dlouhém dni 

jsme vždy dostaly teplou večeři. 

 

Přes pracovní týden jsme se každý den ve volném čase všichni scházeli a vždy jsme si šli 

sednout někam do kavárny nebo restaurace. Přes víkendy jsme jezdili na výlety. Byly jsme 



například na Moherských útesech, v Blarney Castle anebo různých muzeích. Výlety se daly 

snadno zařídit přes malou cestovní kancelář Paddywagon. 

 

Díky Erasmus+ byla celá stáž hrazena z grantu, to znamená, že všechny potřebné výdaje jako 

jsou letenky, ubytování, jídlo nebo doprava po městě byly uhrazeny z tohoto grantu. K tomu 

všemu jsme ještě dostali kapesné, za které jsme si mohli koupit stravu nebo vstupy do muzeí. 

 

Před odjezdem jsem absolvovala několik přípravných kurzů ve škole. Na každém kurzu jsme 

probírali slovní zásobu a témata, která nás připravila po jazykové stránce, jak řešit například 

problémy s ubytováním, nemocemi a tak dále. Tyto kurzy byly velmi užitečné.  

 

Stáž mi určitě mnoho přinesla a jsem velmi ráda, že jsem měla možnost vyjet, protože jsem 

mohla poznat mnoho nových míst, seznámit se s novou kulturou a vyzkoušet si jaké to je být 

měsíc mimo rodinu a osamostatnit se. Bez této stáže bych asi nikdy neměla možnost se do 

Irska podívat a jsem velmi vděčná za tuto zkušenost. Řekla bych, že to bylo jedno z nejlepších 

rozhodnutí v mém životě. Myslím, že to nejdůležitější, co si z Irska odnáším, jsou, kromě 

zkušeností, zážitky s lidmi, se kterými bych se ani neskamarádila, nebýt této stáže. 

 

Na závěr bych chtěla popřát hodně štěstí těm, které tato nebo podobná stáž bude čekat. Hlavním 

cílem je poznat novou zemi, získat pracovní zkušenosti a vytvořit si tolik vzpomínek, kolik jen 

půjde. 

 

 


