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Měla jsem možnost účastnit se 3 měsíční stáže v Irsku, ve městě Sligo. Na stáž jsem se 
dostala díky mé škole (Střední škola designu a módy) a hlavně díky programu Erasmus+. 
 
V rámci své stáže jsem pracovala u fotografky Frances Muldoon, která se věnuje především 
rodinným portrétům, školním focením a občasně svatbám, produktové fotografii nebo 
focení domácích mazlíčků. Pracovala jsem v jejím studiu, které se nachází 30 minut od Sliga v 
„městečku“ Rosses point s nádherným výhledem na moře. Náplní mé práce bylo ze začátku 
převážně tisknutí a ořezávání fotografií ze školních focení a jejich následné kompletace 
v rámci zadaných objednávek. Mezi kompletaci objednávek patřilo vkládání ořezaných 
fotografií do rámečků a vytváření klíčenek či magnetek. Dále jsem také pracovala na PC, kde 
jsem upravovala a retušovala fotografie pomocí programu Aperture nebo případně pomoci 
Adobe Photoshop. Vyzkoušela jsem si také vytváření rodinných či svatebních alb. Občasně 
jsem také měla možnost vypomáhat při focení ve studiu, nebo také dokonce pomáhat fotit 
svatbu. Dostala jsem také příležitost si sama vyzkoušet focení ve studiu ve vlastní režii. 
Pro tyhle činnosti se mi velmi hodily zkušenosti získané ve škole a to hlavně tedy pro práci 
s Photoshopem. 
 
Než jsem odjížděla na stáž, měla jsem celkem obavy z komunikace v cizím jazyce s cizími 
lidmi a byla jsem si z počátku velmi nejistá ve své angličtině, což se v průběhu stáže změnilo 
a můžu říct, že jsem si nyní o hodně jistější v angličtině, nemám problém vést delší 
konverzace nebo dokonce řešit problémy a rychle reagovat na dotazy atp. 
 
Ubytovaná jsem byla v rodinně u starší paní, který měla doma psa a kočku a také dva další 
lidi na ubytování. Co se stravy týče, tak se nám paní snažila vyjít vstříc. Snídaně jsem si dělali 
sami, obědy nám připravovala ve formě sendwiche ona, nebo jsme si něco nachystali sami, 
večeře jsme pak měli společné. Často jsme měli brambory, maso nebo hranolky. Po domluvě 
bylo vždy možné vymyslet si nějakou vlastní večeři, kterou jsme rodinně uvařili my. 
 
Svůj volný čas jsem trávila se spolužáky. Často jsme se také šli projít k jezeru kousek od 
místa, kde jsme bydleli, neboť tam byl opravdu nádherný výhled. Na soboty jsme měli od 
agentury naplánované vždy nějaké výlety. Měli jsme tak možnost podívat se do Dublinu, ke 
Glencar Waterfall, Benbulben forest trail, Slieve League, Donegal, Gleneveagh National park 
nebo třeba Bundoran. Mezi můj nejoblíbenější výlet patřilo asi Glencar Waterfall a Slieve 
League. 
 
Místní dopravu a stravu jsme měli hrazenou z grantu EU, stejně tak i ubytování u rodiny a 
dopravu tam a zpět. 
 
Příprava na stáž probíhala formou online kurzů Erasmus+ a také formou pracovních listů, 
které jsme dostali na hodinách ve škole. 
 



Za příležitost účastnit se téhle 3 měsíční stáže jsem velmi vděčná. Získala jsem větší jistotu 
v angličtině, rozšířila jsem si slovní zásobu, měla jsem také tu možnost se zlepšit ve focení a 
v úpravě a retuši fotografií a také jsem si mohla vyzkoušet fotit svatbu. Měla jsem skvělou 
práci, ve které jsem byla velmi spokojená a Frances byla velmi milá a hodná paní, která mě 
také hodně naučila o tom, jak funguje byznys a často jsme spolu seděli u nějaké dortíku a u 
kávy a povídaly jsme si. Pokud v průběhu nastal nějaký problém, měli jsme vždy možnost to 
řešit s vysílací či příjímací organizací a komunikace s nimi byla bez problému. 
 
Kdybych měla možnost, rozhodně bych se stáže účastnila znovu. Byla to skvělá a velmi 
přínosná zkušenost. 
 
  

    
 


