
 
 

Václav Brudna, Onlinetradesmen.ie, Irsko 

 

Jako student VOŠ a SPŠE Plzeň jsem měl tu možnost odcestovat v rámci své odborné praxe na 4 týdny do Irska 

konkrétně do města Dublin. To vše díky grantu z programu Erasmus+. 

 

Během stáže jsem primárně působil ve firmě Onlinetradesmen.ie, která pomáhá řemeslníkům navázat kontakt 

s klienty. 

 

Pracoval jsem především se službou MailChimp, kde jsem navrhoval newslettery pro jejich firemní propagaci. 

Tato práce obnášela tvorbu moodboardu, zpracování grafického návrhu a následnou implementaci. Při tom jsem 

komunikoval s mým nadřízeným, abychom se shodli na výsledném vizuálu. Pokud bylo potřeba, pomáhal jsem 

v sesterské společnosti HandyHardware.ie s kompletováním zásilek.  

 

Praxe ve firmě mi přinesla možnost pracovat samostatně, a tak si otestovat a zlepšit si své znalosti. Jednoznačně 

jsem si zlepšil orientaci v dokumentaci a práci s informacemi. Rozšířil jsem si obzory o nové technologie a 

nástroje. Mohl jsem navrhovat grafické návrhy a následně o nich diskutovat se svým nadřízeným. 

 

Pobyt v Dublinu mi pomohl lépe vnímat angličtinu. Nikdy jsem nebyl odkázaný jen na své znalosti jazyka. O to 

větší motivace se jazyk učit a neustále se zlepšovat. Dále jsem částečně adaptoval sluch na zdejší přízvuk a 

rychlost mluvy. Proto tahle zkušenost byla pro mě velkým přínosem. 

 

Ubytování bylo zařízeno přímo v rodinách. I když jsem měl zpočátku trochu obavy, byl jsem mile překvapen. 

Paní byla velmi přátelská, přivítala mě a vysvětlila, jak to u nich chodí. Stravování bylo na jedničku. Nebylo 

jídlo, které by mi nechutnalo. 

 

Na každý víkend jsme měli naplánovaný nějaký výlet. Krom centra Dublinu jsme měli možnost prozkoumat 

např. pobřeží Severního Irska včetně Giant's Causeway, Howth nebo Bray. 

 

Díky grantu jsem měl hrazeno ubytování, letenky, stravování i hromadnou dopravu. K tomu jsem dostal kapesné, 

které pomalu ale jistě vyhynulo pod náporem vysokých cen. 

 

Můj hlavní důvod, proč vlastně odletět z Česka do cizí země ,byl získat motivaci a touhu učit se angličtinu. A za 

mě jsem si z Irska odnesl víc než to. Odnesl jsem si skvělé vzpomínky, nová přátelství a nedocenitelné 

zkušenosti. 


