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Hned na začátku musím zmínit, že jsem nečekal, že bych se mohl dostat na
zahraniční stáž. O to více jsem byl překvapený, když jsem byl vybrán, abych
se stáže zúčastnil. Od této chvíle probíhala ve škole nad rámec výuky
pravidelná setkání s dalšími účastníky a učitelkami angličtiny, které nás na
stáž připravily. Na setkáních jsme si opakovali nejčastější fráze, které se mi
později v Irsku často hodily, představeno nám bylo ale i město Cork, ve
kterém jsme praxi vykonávali. Velmi důležité bylo pak především setkání s
p. Málkovou a p. Málkem, kteří nás seznámili se všemi organizačními
informacemi.
Cesta na letiště v Dublinu proběhla bez sebemenších komplikací. Do Corku
jsme cestovali autobusem, ze kterého jsme již mohli pozorovat první
odlišnosti oproti českým zvykům. Především opačný směr jízdy vozidel, než na který jsme v Evropě
zvyklí. Do Corku jsme sice dorazili v pozdním večeru, ale na autobusové zastávce na všechny účastníky
čekali členové hostitelských rodin. Se spolužákem jsem byl vřele přivítán naší hostitelkou, která nás
dopravila do útulného rodinného domu, kde jsme po celou dobu stáže byli ubytovaní.
Další den začal seznamujícím pohovorem v Rubicon centre, kde jsme se všichni setkali s tutory z
organizace, která stáž v Irsku zajišťovala. Poté jsme byli od tutorů seznámeni s místy o našem
zaměstnání a nakonec jsme od odpoledne nastoupili do své práce.
V práci, ve společnosti LuminHouse Ltd., jsem byl neobyčejně vřele
přivítán, společně se mnou zde byl ještě jeden český student z jiné školy,
který mi zezačátku pomáhal v případě jazykové bariéry, která však brzo
padla. V práci jsem za tři týdny vykonával mnoho činností. Od správy
webových stránek, po komunikaci s koncovými klienty. Prakticky každý
den pro mě byl nový, protože jsem stále dostával nové úkoly. Vyzkoušel
mnoho činností, zaměřených především na webdesign a sociální
marketing. Ocenil jsem, že mohu komunikovat s koncovými zákazníky,
zpracovával jsem textové analýzy webu, analýzy návštěvnosti, optimalizoval jsem web pro zobrazení
na různých zařízeních. Dostal jsem také přístupy do databáze klientů, kde jsem prováděl velké úpravy
kontaktů. Jsem rád, že jsem od svého vedoucího dostal takovou důvěru při práci a že jsem veškerou
svěřenou činnost mohl vykonávat samostatně.
Po práci jsem měl volný čas. Se spolužáky jsem několikrát, za účelem poznání Irské kultury, navštívil
místní typické puby (hostince). O víkendech jsme měli s pomocí p. učitelky zorganizované výlety po
celém Irsku. Z výletů se mi nejvíce líbily Moherské útesy, které jsem znal z filmů o Harry Potterovi.
Celá stáž velmi rychle uběhla. Na konci nám hostitelská organizace dala certifikát o absolvování stáže,
rozloučil jsem se se svými kolegy a hostitelkou a společně s ostatními jsme se přepravili do Dublinu. V
Dublinu jsme měli zajištěné ubytování v hostelu do dalšího dne, kdy jsme měli odpoledne zajištěné
letenky do Prahy. Dublin na mě působil neobyčejně otevřeným dojmem. Prošli jsme všechny zajímavé
památky. Velmi zvláštní pro mě byla otevřenost Dublinu k LGBT tématu, po celé hlavní třídě byly podél
řeky rozvěšené duhové vlajky a I autobusy dopravního podniku byly duhové. Později jsem se dozvěděl,
že se jednalo o kampaň k Dublin Pride.
Na závěr svého článku bych chtěl poděkovat škole za výjimečnou šanci, jakou tato stáž bezesporu byla.
Možnost ověřit si své jazykové znalosti aktivním využitím cizího jazyka je jedinečná. Dále děkuji všem
organizátorům projektu, jejich pečlivá práce byla zřejmá po celou dobu bezproblémového pobytu.

