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Na stáž jsem byla vyslána do Irska a pobývala tam ve městě Sligo. Můj pobyt trval měsíc a byla jsem ubytovaná 

v milé rodině. Tuto možnost mi umožnila má škola Střední škola designu a módy v Prostějově. Vše bylo 

zařízeno přes agenturu Erasmus+, která se nám i mimo jiné starala o víkendové výlety na zajímavá místa. 

Přes týden jsem pracovala v organizaci Hamilton Young Architecture, což je 

firma, která se zaměřuje na stavbu budov. Také se věnuje designu interiéru, 

poradenství a vizualizaci návrhů. Kolegové jsou tam velmi milí a vstřícní. Všichni 

se zajímají o pohodlí klienta a dělají vše proto, aby mu poskytli co největší pomoc 

a splnili jeho největší očekávání. Celý měsíc jsem pracovala v programu 

Sketchup, který mi umožnil modelovat budovy a jednoduše obměňovat barvy a 

materiály. V době, co jsem přišla, firma zrovna 

pracovala na jednom velkém projektu, a to budově 

základní školy pro handicapované děti. Měla jsem za 

úkol navrhovat vzhled interiéru určitých místností. Pracovala jsem na vstupní hale, 

jídelně, lobby a GP hale. Vše jsem v programu nejprve vymodelovala a pak přidávala 

barvy a materiály. Také jsem měla k dispozici celou škálu časopisů pro inspiraci a 

mohla jsem si dělat skici. Pokaždé, co jsem udělala kus práce, se za mnou přišel šéf 

podívat a zhodnotit ji. 

V průběhu stáže jsem se naučila plynule komunikovat s prostředím. Naučila jsem se být 

trpělivější a vycházet požadavkům klienta. Začala jsem zohledňovat cenu a dostupnost 

daného materiálu a řešit problémy jako nedostatek místa, či světla. Naučila jsem se poznávat psychologii barev, 

což je velice důležitý fakt, obzvláště když pracujeme s handicapovanými dětmi. Také jsem měla možnost si pak 

ke konci praxe vytisknout práce, co jsem udělala a přinést si je domů. Naučila jsem se organizovat si svůj čas a 

rozdělovat si úkoly na části a postupně je vypracovávat. 

Ohledně stravování, mi také nic nechybělo. Paní vařila velmi dobře. Snažila se 

nám vyjít vstříc se všemi našimi požadavky. Snažila jsem se s rodinou užít každý 

moment a co nejlépe ho využít v prospěch nás obou. Šlo vidět, že i paní je ráda, 

že nás tam měla. Letenku, stravu, pobyt, kapesné a výlety mi vše hradila cestovní 

agentura, takže bylo o mě perfektně postaráno i po organizační stránce. Jediné, co 

to stálo, byly přípravné kurzy, které jsem absolvovala na půl ve škole a z větší 

části doma. 

Kurzy zahrnovaly internetové testy na stránkách agentury a přinesly mi toho 

mnoho, jak v gramatice, tak i v slovní zásobě. Tuto stáž hodnotím jako 

povedenou. Domů odjíždím spokojená a plná zážitků, krásných fotek i vzpomínek. Největší vzpomínku ale na 

mě stejně zanechala sama rodina. Bude se mi po ní stýskat, protože se pro mě za ten měsíc stala skoro 

opravdovou rodinou. 


