
 

Petr Vaněk, Virginia’s Bridal, Irsko 

Předem bych chtěl poděkovat naší škole a programu Erasmus+ za to, že mi tuto stáž umožnil absolvovat. 

Na stáži jsem byl 4 týdny ve městě Limerick v Irsku. Příprava na stáž probíhala jak prezenčně – formou 

přípravných schůzek ve škole – tak pomocí on-line platformy OLS (již osobně nepokládám za příliš povedenou). 

Z důvodu aktuální situace bylo údajně obtížné sehnat pro nás 

pracovní místa, takže jsem po dobu svojí stáže pracoval ve svatebním 

salonu „Virginia‘s Bridal“, což se nakonec překvapivě ukázalo jako jedna 

z lepších možností. Mou hlavní pracovní náplní bylo pořizování fotografií 

a jejich následné zpracování v editačním a poté publikační softwaru. 

Vytvářel jsem grafické materiály a návrhy na zlepšení vizuální prezentace 

obchodu. Pracoval jsem na vytvoření grafického manuálu nové jednotné 

vizuální identity salonu. Kromě toho jsem občas pomáhal s drobnými 

fyzickými pracemi nebo s organizací inventáře v obchodě. 

Kvůli aktuální covid situaci také nebylo možné zařídit ubytování 

v hostitelských rodinách, což je sice škoda, ale rozhodně si na ubytování (v 

hotelu) nemohu stěžovat – bydleli jsme v okrajové části Limericku 

(Castletroy), kousek od univerzity. Stejně kladný názor mám i na jídlo, přestože porce mohly občas být větší. 

Ve volném čase jsme stihli uspořádat mnoho různých výletů – navštívili jsme různá města, hrady a 

katedrály (téměř výhradně gotické), přírodní parky a památky apod.; mezi nejvíce povedené bych zařadil Cliffs of 

Moher a surfařské městečko Lahinch (viz foto) nebo Burren National Park. 

Výdaje na ubytování a stravu (snídani a večeři), letenky a MHD byly díky projektu Erasmus+ hrazeny 

z grantu; kapesné se utrácelo velmi snadno, jelikož ceny v jsou v Irsku v porovnání s Českem mnohem vyšší. 

Se stáží jsem byl velice spokojen – stihli jsme procestovat spoustu míst a poznat lidi z odlišných zemí / 

kultur (a to nejen z Irska, ale například další skupinu Erasmus studentů z Itálie). Největším přínosem pro mě bylo 

zlepšení verbální komunikace v anglickém jazyce, procvičení výslovnosti a rozšíření slovní zásoby; dále také 

zkušenosti z reálného pracovního prostředí a získání praxe ve vybraném oboru. Vzhledem k tomu, že jsem 

studoval obor IT, ale žádal jsem o stáž v oboru grafický design, nevyužil jsem mnoho znalostí ze školy; využil 

jsem ale své znalosti z vybraného oboru a získal jsem i pár nových dovedností. 

Přesto, že podmínky pro stáž byly letos značně zkomplikovány epidemií covid, jsem rád, že se nakonec 

podařilo ji uskutečnit – rozhodně se jedná o zážitek, který si budu pamatovat, a cennou životní zkušenost. 


