
 
 

Antonín Plevač, Specsavers, Dublin 

 

Díky projektu Erasmus + a naší škole VOŠ a SPŠE Plzeň jsem se mohl účastnit mezinárodní stáže. Pracoval 

jsem tři týdny v Irském hlavním městě Dublinu ve firmě Specsavers. 

Jedná se o firmu, která se zaměřuje hlavně na starší lidi a domovy důchodců, kam firma vyšle svého optika, 

který dotyčným změří zrak ať už na pobočce nebo u nich doma. Následně se jim podle jejich potřeby objednají 

brýle, které firma rozešle do domovů důchodců nebo přímo k zákazníkům domů. Já jsem zpracovával údaje 

pacientů z dokumentů do firemní databáze. Ve firemní databázi jsem upravoval, doplňoval a vymazával 

jednotlivé informace či zadával nové zakázky nebo vymazával ty staré. Zpracovával jsem k jednotlivým brýlím 

dokumentaci, kterou bylo třeba vyhledat, vytisknout a správně vyplnit. Také jsem zpracovával jednotlivé brýle, 

přiřazoval je ke správným objednávkám, a přikládal k nim náležitou dokumentaci. Pracovní kolektiv byl velmi 

vstřícný a ochotný mi kdykoliv pomoct, navíc při mé stáži zde byli i další studenti, se kterými jsem se rychle 

spřátelil. 

Na stáži jsem si zlepšil své komunikační schopnosti v anglickém jazyce a potvrdil jsem si svou znalost práce v 

textovém a tabulkovém editoru. 

Bydlel jsem u malé rodiny 40 minut autobusem od centra, který jezdil každých 15 minut. Rodina byla velmi milá 

a vstřícná. Každý všední den jsme měli z grantu hrazenou snídani a večeři v hostující rodině. O víkendech jsme 

od rodiny dostávali ještě obědový balíček.  

Ve volném čase jsme objevovali krásy Dublinu a jeho okolí. První víkend jsme jeli na Moherské útesy, které se 

místy tyčí až do výšky 200 metrů nad mořskou hladinu a nacházejí se při západním pobřeží irského ostrova. 

Další víkend jsme strávili procházením státních muzeí a na poloostrovu kousek nad dublinským přístavem. 

Dopravu v Dublinu ale i leteckou dopravu do Irska a zpět jsme měli hrazenou z grantu. 

Celému pobytu předcházeli přípravné kurzy ve škole a na online výukovém prostředí. Šlo o hodiny angličtiny, 

ale také o seznámení s bližšími informacemi ohledně stáže. 

Celou stáž jsem si náramně užil. Nejen že jsem se zlepšil v angličtině, poznal nové lidi z jiných zemí, získal 

pracovní zkušenost ze zahraničí, ale i objevoval kouzlo irské kultury a historie.  

 


