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Koncem září 2017 jsem měla možnost zúčastnit se 3týdenní stáže v Irsku. Stáž se odehrávala v městečku 

Mallow poblíž Corku. Děkuji škole SPŠE a programu Erasmus+ za to, jak zorganizovali a připravily tuto stáž. 

V Mallow jsem měla příležitost pracovat ve firmě Crystal Earth. Cca před rokem vytvořili webové stránky, a 

proto uzavřeli kamennou prodejnu. Firma se zabývá prodejem nejrůznějších krystalů. Mým úkolem bylo 

připravovat různé obrázky na témata Vánoce, Velikonoce, Halloween, Den sv. Patrika a Valentýn. Také jsem 

kontrolovala, zda webové stránky fungují tak, jak mají, tzn. Jestli se ukazují dané 

obrázky tam, kde mají být, jestli cena souhlasí s tou, co je v databázi a jestli je zde 

zapsána stejná váha jako v databázi. Pokud to nesouhlasilo, musela jsem to 

v programu Magento opravit. V tomto programu jsem také přidávala bannery na 

odkazy těchto webových stránek. Pomáhala jsem i s katalogováním. Pod pojmem 

katalogování myslím to, že jsem vážila a měřila krystaly, které jsem následně dala do 

předem určeného obalu a na obal nalepila štítek, na který jsem zapsala naměřené 

hodnoty. Poté jsem údaje ze štítku zapisovala do databáze v programu Excel. 

Díky této stáži jsem se naučila pracovat s programy pro tvorbu, úpravu a kontrolu 

webových stránek. Nejdůležitější program pro tuto firmu je program Magento, kde má 

uložené všechny produkty, informace o daných produktech, které jsou zařazeny do 

příslušných kategorií. Dozvěděla jsem se, že lze sledovat návštěvnost webových 

stránek pomocí google analytic, zjistit, který odkaz na daných webových stránkách 

nejvíce zajímá zákazníky a následně dle toho vytvářet marketing a reklamu, a že lze 

použít mailchimp na to, aby firma mohla posílat novinky z jejich obchodu, různé bonusy a slevy do mailů 

zákazníků. Ověřila jsem si a zdokonalila teoretické znalosti zabývající se úpravou fotek a znalosti jazyka html a 

css. Také jsem si vyzkoušela, jak vytvořit a použít banner s měnícími se obrázky. Velkým poznatkem pro mě bylo 

zjistit, jak vše ve firmě funguje, jak se řeší objednávky, jak se připravuje marketing, kolik práce a námahy zabere 

připravit produkty a informace o nich na webové stránky a jak se ve firmě řeší nějaké nečekané problémy, které 

mohou nastat. Největší přínos pro mě byl zjistit, že většina krystalů, které firma prodává, má své osobité 

kouzlo. Lidské tělo na ně reaguje zvláštním způsobem, jeden krystal může na každého jedince působit trochu 

jinak, ale největší jejich dar je to, že pomáhají léčit lidské tělo i mysl. A to je jeden z důvodů, proč se majitelé 

rozhodli tuto firmu založit. Když jsem se s nimi loučila, tak mi velice překvapilo, že i oni pro mě měli připravený 

dárek. 

Než jsme odjeli, byli jsme na stáž připravováni pomocí kurzů. 

Zdokonalila jsem se v anglickém jazyce, v mluveném slově, porozuměním i gramatikou.  

Ubytováni jsme byli u Irských rodin, pro které je tato metoda ubytování běžnou prací. V rodinách vše probíhalo 

v pořádku a bylo o nás postaráno jako o vlastní. 

Připravovali nám snídaně a obědové balíčky, večer 

nám vždy uvařili něco dobrého. V době volného 

času jsme se společně účastnili výletů, jako byli 

například Cliffs of Moher, Kinsale, Ring of Moher, 

hrad a kostely v Mallow.  

Grant nám stačil na MHD, stravu, ubytování a 

letenku. 

Jsem velice ráda, že jsem měla příležitost na tuto 

stáž jet a získat tak mnoho zkušeností, které mi 

rozšířili možnosti budoucích pracovních míst. Tuto 

stáž bych doporučila všem studentům. 


