
 
 

Michal Nejezchleba, Camera Kit, Irsko 

 

16.8. 2022 jsem se účastnil měsíční stáže v Irsku, Dublinu. 

Mohl jsem se na ní podílet díky Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole elektrotechnické 

v Plzni a programu Erasmus+. 

Pracoval jsem ve firmě Camera Kit. Je to obchod, který prodává a pronajímá kamery, fotoaparáty a 

příslušenství k nim od předních výrobců takových zařízení. Ve firmě pracovalo osm zaměstnanců. 

Většina pracovala na PC, odpovídala zákazníkům na telefonu a pomáhala zákazníkům, kteří přišli do 

prodejny. Někteří občas pracovali ve skladě. 

Já jsem ve firmě pracoval na počítači. Spravoval jsem databázi produktů na e-shopu obchodu pomocí 

WordPress. Přidával jsem nové produkty, odstraňoval staré, opravoval chyby, pokud jsem nějaké 

našel. Také jsem občas vylepšil nedostatky ve vzhledu stránky, pokud jsem nějaké našel. Pracoval 

jsem s Excell tabulkami produktů, například jsem zapisoval ceny produktů u konkurence nebo určoval 

nové ceny produktů na e-shopu. 

Ve firmě panovala kamarádská atmosféra. Zaměstnanci byli velmi přátelští a byli ochotni zodpovědět 

mé dotazy nebo mi pomoci. 

Naučil jsem se zde pracovat s novým softwarem: WordPressem. Při práci jsem využil znalosti 

z vývoje webových stránek, abych mohl měnit vzhled stránky a opravovat problémy se stránkou. 

Díky stáži jsem se naučil nová slovíčka, zlepšil svoji výslovnost a zdokonalil schopnost komunikovat 

v anglickém jazyce. 

Bydlel jsem v malém domě ve městě u starší paní. Dům byl čistý a dobře vybavený. Paní domácí nám 

vařila večeře sama, jen zřídka nám ohřívala mražené polotovary. Jednou týdně nám vyprala oblečení. 

Paní domácí na nás byla velmi hodná, často se s námi bavila. 

Ve volném čase jsem většinou chodil po městě. Jednu sobotu jsme celá skupina zajeli na výlet 

autobusem ke Cliffs of Moher. S kamarády jsme také navštívili poloostrovní vesnici Howth, Phoenix 

Park v Dublinu a prošli si palírnu irské whisky. 

Ubytování, MHD a letenky byly hrazeny z grantu. V rodině jsme dostávali snídaně a večeře. Obědy 

jsme si kupovali za kapesné, které jsme také dostali z grantu, ale kapesného bylo víc než dost. 

Před stáží jsme se účastnili schůzek, kde jsme byli seznamováni se všemi důležitými informacemi 

ohledně pobytu v Dublinu. Také jsme se účastnili prezentací od studentů, kteří se stáže už účastnili a 

sdíleli s námi své zkušenosti a zážitky. 

Jsem moc rád, že jsem se stáže účastnil. Díky ní jsem získal nezapomenutelné zážitky, procvičil jsem 

si a zdokonalil cizí jazyk, naučil jsem se něco o tamější kultuře a získal jsem cenné pracovní 

zkušenosti.  





 


