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Moje stáž probíhala v Little Islandu, který se nachází nedaleko druhého největšího města 

Corku. Zde jsem pracovala po dobu čtyř týdnů.  

Tuhle stáž jsem měla možnost absolvovat díky Obchodní akademii Prostějov a programu 

Erasmus+. 

Pracovala jsem ve firmě Eurojet, která nabízí servis, prodej a pronájem tlakových myček, 

čerpadel a potřebných součástek do těchto strojů. Kolektiv Eurojetu se skládá z cca 8 členů. 

Na prodejně se pohybují tři až čtyři zaměstnanci, kteří zařizují případné objednávky, ale také 

zároveň pracují v servise. Dále je zde účetní, která měla kancelář společnou se mnou. Občas 

tu byl také další zaměstnanec, který dělal pro firmu designové návrhy a dva lidé z vedení, 

kteří měli svoji vlastní kancelář.  

Mojí pracovní náplní bylo především práce s Excelem a Wordem. Přepisovala jsem jednotlivé 

kontakty, jak zákazníků, tak i dodavatelů, z jednoho systému, který byl 

velice nepřehledný, do Excelu a odkud se tato data mohla vyexportovat 

do druhého systému. Vyráběla jsem nový ceník pro firmu a pro zákazníka 

ze Saudské Arábie. Také jsem měla možnost nahlédnout do účetnictví této 

firmy, a to konkrétně do výpisů a faktur, které jsem buď zakládala do 

předem určených složek, nebo z nich vypisovala potřebná data. 

Atmosféra na mém pracovišti byla opravdu skvělá. Všichni byli velice 

přátelští, komunikativní a ochotní, takže jsem neměla problém se na 

cokoliv zeptat. Vždy mi dokázali pomoct.  

Práce v této firmě mi přinesla spousty nových zkušeností, ale i zážitků. 

Naučila jsem se, jak vše v takové firmě funguje. Déle jsem se také 

naučila lépe rozvrhnout si čas, abych měla vše hotové tak, aby byl můj 

nadřízený s mojí prací spokojený. 

Díky této možnosti jsem se zbavila strachu mluvit cizím jazykem, což 

beru jako obrovské plus, které se mi bude hodit nejen ve škole, ale 

především v životě. Myslím si, že jsem se zlepšila v porozumění, 

jelikož všichni v Irsku mluví strašně rychle. 

Byla jsem ubytovaná společně se svojí kamarádkou v rodině, která byla velice laskává a 

hodná. Pokoj, který pro nás měla rodina připravený, byl naprosto úžasný. Měli jsme 

k dispozici i vlastní koupelnu s toaletou. Stravování bylo také skvělé, snídani jsme si každý 

den připravovaly samy. Náhradní rodiče nám každý den připravili do práce obědový balíček, 

který byl velice dobrý. Večeři jsme si buď koupily samy ve městě, nebo byla již připravená 

doma. Vše záleželo jen na komunikaci.  



Volný čas jsem především trávila v Corku, kde jsem se scházela s ostatními stážisty vždy po 

práci. Společně jsme navštěvovali místní památky, kavárny, restaurace, ale i obchody. Každý 

víkend jsme byli všichni společně na nějakém výletě. Navštívili jsme Moherské útesy, Fota 

Wildlife Park, město Cobh, kde byla poslední zastávka Titanicu v roce 1912. Dále jsme 

vycestovali s místní agenturou na Rings of Kerry, Blarney Castle nebo také jsme se vydali 

lodí na Spike Island.  

Evropská unie mi vše hradila, ať už to bylo stravování, ubytování, letenky nebo MHD a 

kapesné. 

Před odletem do Irska jsem absolvovala přípravné kurzy, kde 

jsem zlepšovala svoji angličtinu, ale také se dozvídala něco o 

irské kultuře a nadcházející stáži.  

Stáž byla pro mě velice přínosná. Jsem vděčná, že jsem měla 

tu příležitost vyzkoušet si práci v jiné zemi, poznat spousty 

nových věcí a lidí. Rozšířila jsem své znalosti, co se týče 

práce s Excelem a Wordem. Také nyní vím, jak vytvořit ceník, jak pro firmu, tak i pro 

zákazníka. Vím, jak vypadá účetnictví v takové firmě, a že vést takový podnik, i když je 

menší, je velmi náročné. 

Tuto stáž považuji za jednu z důležitých životních etap, které mi napomohly k sebevzdělání a 

k sebepoznání.  

Na závěr bych chtěla říct, že z této stáže jsem si odnesla spousty zážitků, ale také nových 

zkušeností, kterých není nikdy dost. Zároveň jsem díky své práci získala i nové kontakty, 

které v budoucnu jistě využiji. 

 


