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V květnu 2018 jsem dostala možnost zúčastnit se zahraniční stáže v Irsku. Přesněji jsem žila ve městě Mallow 
po celý měsíc.  

Za tuto novou zkušenost vděčím naší škole Střední škola módy a designu v Prostějově a především programu 
Erasmus+.  

Celý svůj pobyt jsem pracovala v podniku, který se jmenuje Grasstec group Ltd. Firma nabízí pestrou škálu 
mlékárenských služeb a produktů do zemědělského sektoru, které pomohou progresivnímu zemědělci dosáhnout vyšší 
produktivity ve svém zemědělském podniku. Služby zahrnují navrhování infrastruktury pro pastviny, projektování 
hospodářských zahrad, přípravu plánovacích aplikací, poskytování poradenských služeb 
pro travní porosty a služby zásobování zvířaty.  

Já jsem se spíše zabývala vytvářením grafických a propagačních materiálů pro 
tuto firmu. Vytvářela jsem plakáty, videa a fotila jsem různé produkty a domestikovaná 
zvířata na sociální sítě. Dokumentovala jsem různé události, jako třeba schůzky 
s potencionálními zákazníky. Upravovala jsem dokumenty, které posílali klienti na 
zpracování. Nejvíce času jsem věnovala práci v programech Adobe Premiere a Adobe 
Photoshop. Základní věci jsem se již naučila ve škole, ale stáž mi dala možnost své 
znalosti prohloubit. Naučila jsem se novým funkcím a efektům. Zlepšila jsem se 
v natáčení a postprodukci videí. Též jsem se snažila uplatnit své typografické schopnosti 
a propojit je s videi a plakáty. Veškeré fotografie pořízené za účelem propagace firmy 
na sociálních sítích, jsem upravovala v už zmiňovaném Photoshopu. Poté jsem je 
překládala mojí šéfové Grace Sweetnam.  

Ze stáže si rozhodně odvážím hodně zkušeností a poznatků, které určitě 
uplatním v budoucím zaměstnání. Měsíc jsem pracovala s lidmi, kteří mi byli 
nápomocní a vstřícní. Teoretické postupy jsem si mohla vyzkoušet v praxi a naučit se 
tak, práci v reálném životě. Rozhodně jsem se naučila trpělivosti se zákazníky, se 
kterými jsem komunikovala prostřednictvím Grace Sweetnam. Pochopila jsem také, že 
je třeba tolerovat názory zákazníků, ale zároveň si zachovat svoji originalitu. 

V práci byla také důležitá komunikace, stejně tak i v rodině a kdekoli na ulicích. Svoji angličtinu jsem rozvinula 
především v poslechu a řeči. Bylo velice důležité porozumět odbornému zadání v práci, ale také v komunikace v rodině, 
kde jsem neměla žádný problém vyslechnout domácí a okamžitě jí odpovědět. I přes irský přízvuk jsem pochopila, co mi 
je sdělováno a co se ode mě očekává. Sice mi první týden zabralo, než jsem se rozmluvila, ale poté už to šlo hladce. 
V psaní jsem se tolik nerozvinula, ale s psanou formou angličtiny jsem se rozhodně také setkávala.  

Bydlela jsem u paní jménem Kathy O’Keeffe, která má už 3 odrostlé děti. Má třípatrový dům, prostorný, 
jednoduše zařízený. Velikou výhodou bylo, že jsem nemusela sdílet svůj pokoj se spolubydlící. Každá měla vlastní pokoj, 
velice útulný a dobře zařízený. Co se týče jídla, Irové nejsou zvyklý kořenit či nějak speciálně ochucovat jídlo, to mi 
ovšem nějak nevadilo. Kathy se postaralo o veškerou moji stravu, počínaje od lehké snídaně, přes velký obědový 
balíček, až po teplou večeři i se zákuskem. Pokud mě i po tak vydatném jídle honila mlsná, měla jsem tu možnost cokoli 
si koupit v obchodě, což se stávalo velice zřídka.  

Přes týden po práci, jsem se scházela se studenty z naší školy a procházeli jsme 
město. Večery jsem trávila s mojí domácí, kdy mi povídala o jejím stráveném dnu a já 
zase o svém.  První víkend, kdy s námi byl ještě učitelský doprovod, jsme se společně 
vydali navštívit přístavní město Cobh, odkud naposledy vyplul Titanic. Poté jsme se jeli 
podívat na ZOO v městě Fota a na večer jsme stihly dojet do Corku, kde jsme se byli 
podívat na Cork City Gaol Museum. V rámci Erasmus+ jsme navštívili každou neděli 
různá místa, jako třeba Doneraile Park. Jako další jsme se jeli podívat do města 
Killarney, kde jsme si mohli vyfotit nádherné vodopády a přírodu. V neposlední řadě 
jsme mohli zažít pravé irské počasí na Cliffs of Moher, jedna z největších turistických atrakcí v Irsku. A náš poslední výlet 
jsme strávili v přístavním městě Kinsale, kde jsme mohli spatřit moře. Nedělali jsme jen výlety s agenturou, já jsem se 
například vydala do města Limerick, kde jsem zažila pravý ruch města a stihla jsem i navštívit zábavní park Funderland, 
který se nachází v Limericku jednou za rok. 

Díky tomu, že jsem byla součástí Erasmus+ jsem měla hrazené ubytování, stravu a dokonce i zmiňované výlety. 
Z odjezdu bez učitelského doprovodu jsem neměla strach, protože jsem prošla kurzy, které mě na to připravily. 

Kurzy byly dobře organizované a přesně mi popsaly jak vše na letišti a během cesty domů probíhá. Kurzy jsem 
absolvovala mimo školní výuku a jsem vděčná, že jsem se jich mohla zúčastnit a připravit se na odlet a zařizování 
ohledně dopravy. 

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na mojí zahraniční stáži, kde jsem poznala spoustu nových 
lidí a získala užitečné zkušenosti do budoucna. Dle mého názoru se stáž nemohla vydařit lépe. Vše proběhlo bez 
jakýchkoli problémů. Jsem především ráda za pokroky v anglickém jazyce, kdy jsem snadno a pohotově dokázala 
odpovídat a komunikovat s lidmi. Můj nevětší úspěch byla schopnost žít v zcela jiné zemi a kultuře, žít tak zvaně sama za 
sebe. S prací, rodinou, ubytováním, stravou a hlavně přístupem lidí jsem více než spokojena. Největší dojem na mě 
zanechali lidé, kteří nám vždy pomáhali, komunikovali s námi a byli neuvěřitelné příjemní. Rozhodně to nebyla moje 
poslední návštěva Irska, protože úžasná země je tvořena úžasnými lidmi. 
 


