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            Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno,  
Kotlářská, příspěvková organizace 

Kotlářská 9, 611 53  Brno 

 

 

Akce: Zářijová stáž ve firmách v Irsku - Dublin 
Datum konání: 11. 9. – 24. 9. 2022 
Účastníci: pro 2. a 3. ročníky žáků obchodní akademie, lycea a informačních služeb  

 
 

V období 11. 9. – 24. 9. 2022 se 19 

žáků naší školy zúčastnilo 

dvoutýdenní stáže v Dublinu. Jednalo 

se o praxi ve firmách pro žáky 

druhých a třetích ročníků oborů obchodní akademie, lycea a informačních služeb. Veškeré 

náklady na stáž byly hrazeny Evropskou Unií v rámci projektu Erasmus Plus (akreditovaný 

projekt 2021-1-CZ01-KA121-VET-000005759, Erasmus+ KA1).            

Seznam účastníků: Ngoc Anh Nguyen (4. A), Natálie Polcarová (4. A), Tereza Dvořáková (4. 

A), Ivana Jakešová (4. B), Eva Mácková (4. B), Monika Hrdličková (3. K), Anna Dufková (3. K), 

Petr Dostál (3. LA), David Batůšek (3. LA), Vendula Kršková (3. LA), Anna Ptáčníková (3. LA), 

Lenka Šedová (3. LA), Adéla Drábková (3. C), Klára Hönigová (3. C), Antonín Slezák (3. C), 

Matyáš Polehla (3. C), Anna Kmínková (4. D), Šarlota Vojtěchová (3. LA), Tereza Tomanová 

(4. D) 

 

Doprovázející vyučující: Mgr. Martina Lojdová, Ing. Olga Koudelková 
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Cílem stáže bylo rozšířit profesionální kompetence stážistů v oblasti jejich studia, poznat 

rozdíly v práci v českých a irských firmách či institucích, spojit teoretické znalosti 

s praktickými zkušenostmi, zdokonalit znalost jazyka a rovněž umožnit žákům/ studentům 

získat sebedůvěru při používání angličtiny jak v každodenním životě, tak i v pracovní sféře.  

Program 

Účastníci přiletěli do Dublinu a taxíky je rozvezly do hostitelských rodin, kde byli ubytováni 

po 2 nebo 3 osobách. V rodině měli zajištěnou polopenzi. Tento typ ubytování jim umožnil 

zdokonalovat jejich komunikační dovednosti při kontaktu s rodinou. 

V pondělí dopoledne se zúčastnili semináře, na kterém jim byly sděleny další podrobnosti o 

práci ve firmách, chování na pracovišti, bezpečnosti, cestování atd. Poté již následovaly 

samotné stáže ve firmách s obvyklou pracovní dobou 9 – 17h.  

Stážisté byli ve firmách umístěni samostatně nebo ve dvojicích. Po celou dobu aktivně 

pracovali pod vedením zástupců firem anebo mentora, kteří připravovali jejich každodenní 

úkoly, poskytovali podporu a hodnotili práci žáků/ studentů.  

 

Anna Ptáčníková (3. LA), Petr Dostál (3. LA) - GN & Co. Solicitors. Advokátní kancelář zaměřující se na rodinné, 

kriminální, nemovitostní a hlavně na imigrační právo. Sami zaměstnanci jsou často původem cizinci. 

 

Stážisté si zdokonalili dovednosti v oblasti kontaktu se zákazníky či klienty, administrativy i 

využívání informačních technologií. Naučili se také svou práci vhodně odprezentovat 

spolupracovníkům nebo zákazníkům firmy, což přispělo k rozvoji jejich soft-skills. Rozšířili si 

svou odbornou terminologii v anglickém jazyce. 
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Náplň práce: 

- psaní potřebné dokumentace, práce s elektronickou poštou 

- vkládání dat do interní databáze 

- zisk dat výzkumem na internetu 

- práce v programu Excel 

- příprava prezentací 

- komunikace se zákazníky 

- podávání informací 

- příprava firemních akcí 

- administrativní úkony 

- práce s faxem, kopírkou a skenerem 

- kromě této základní náplně další aktivity dle konkrétního oboru, ve kterém firmy působí 

 

Anna Kmínková (4. D) - Broadline Group. Jedna z předních irských firem specializujících se na zaměstnáváni lidí 

ve všech odvětvích. 

Adéla Drábková (3. C), Antonín Slezák (3. C) – Alldus. Firma se snaží pomáhat 

jiným firmám se zajištěním dobrého a hladkého chodu prostřednictvím 

technologií, poskytuje podcasty pro lidi, kteří se snaží uspět v AI businessu. 
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Ivana Jakešová  (4. B) - Carey Solicitors. Právnická firma zabývající se pracovním, rodinným a úrazovým právem, 

závětmi, nákupem a prodejem nemovitostí. 

 

 

 

Vendula Kršková (3. LA)  - Dillon & Co Solicitors. Advokátní firma, která poskytuje praktický přístup k potřebám 

klientů bez ohledu na jejich složitost. Zabývá se vlastnictvím majetku, rodinným právem, zaměstnaností a 

osobním zraněním. 
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Nguyen Ngoc Anh (4. A) - City Colleges. Irský poskytovatel profesního a akademického vzdělávání se sídlem v 

Dublinu. Vede vysokoškolské a diplomové kurzy v oboru účetnictví, podnikání, výpočetní techniky, profesního 

práva a psychologie v centru Dublinu a Dundrumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klára Hönigová (3. C) – Allgo. Firma se zabývá se odměňováním zaměstnanců ostatních firem pomoci 

Mastercard. Na kartu si klient zvolí částku, jakou chce odměnit zaměstnance. Kromě karet mohou klienti 

odměnit zaměstnance pomoci dárku z e-shopu firmy. 

David Batůšek (3. LA) - TaxAssist Accountants Dún Laoghaire. Firma poskytujÍcí služby daňového účetnictví a 

poradenství pro malé podniky. 
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Lenka Šedová (3. LA) - The Works. Kadeřnictví a beauty salon s řadou produktů s veganským složením na 

prodej. Nabízejí masáže, make up, manikúru i pedikúru, stylování, barvení a stříhání vlasů a jiné. 

 

 

 

 

Natálie Polcarová (4. A) – 

TaxAssistAccountants 

Dundrum. Firma 

poskytuje odborné 

obchodní poradenství a 

podporu, poskytovanou 

přátelskými místními 

týmy, v rámci dynamické 

národní sítě. 



7 
 

 

Eva Mácková (4. B) - Riverview Business. Firma poskytuje především vedení účetnictví a mezd, daňové a 

kancelářské služby větším společnostem. 

Šarlota Vojtěchová, (3. LA), 

Matyáš Polehla, (3. C) - Ireland 

Celtic Garden (také Marcol 

Property Corporation. Firma 

zabývající se pronájmem a 

ubytováváním pro lidi zejména 

z Jižní Ameriky, kteří právě 

přiletěli do Irska a nemají ještě 

zařízené stálé bydlení či práci. 

Firma si půjčí dům a ten 

následně po pokojích 

pronajímají. 

 

 

 

Další studenti: 

Tereza Dvořáková (4. A)  - Westcourt Management Services. Společnost se specializuje na správu nemovitostí a 

jejich pronájem. Poskytují řadu služeb pro nájemce, od náhradního klíče až po zaplacení a podepsání pronájmu 

online. 

Tereza Tomanová (4. D) – Hugh J. Ward and Co Solicitors. Specializovaná firma na vymáhání komerčních a 

spotřebitelských dluhů. 
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Střední škola – obor informační služby a knihovnictví – náplň práce: 

- reakce na dotazy zaslané do instituce, práce s databázemi 

- katalogizace publikací, stahování, sdílení a úprava záznamů 

- práce na designu nových publikací, zpracování knih vydaných firmou, příprava letáků 

 

Anna Dufková (3. K) - 

Footprints Bookshop 

Dolphin´s Barn. 

Knihkupectví prodávající 

křesťanské knihy, bible, CD, 

dárky a další předměty. 

 

 

 

 

Monika Hrdličková (3. K) - 

Footprints Bookshop Dún 

Laoghaire  

 

 

Doprovázející vyučující posuzovali 

průběh praxe a obdrželi zpětnou 

vazbu ohledně pracovního 

výkonu žáka. 

Účastníci stáže si online i na 

průběžných setkáních sdělovali 

konkrétní poznatky z jednotlivých 

pracovišť i hostitelských rodin. 

Cílem bylo sdílení zkušeností a 

případné zkvalitnění dalšího 

průběhu stáže. 

Ve volném čase žáci mohli 

samostatně poznávat město a 

místní kulturu, trávit čas s 

hostitelskými rodinami či kolegy z 

práce, navazovat nové kontakty 

atd. 
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V Dublinu měli příležitost navštívit např. starobylou St. Patrick´s Cathedral anebo Christ 

Church Cathedral, zhlédnout slavný manuskript The Book of Kells v budově univerzity Trinity 

College, podniknout prohlídku Dublin Castle s přilehlou knihovnou Marsh´s Library a 

obdivovat další památky.  

 

 

 

Procházky po břehu řeky Liffey mohli zakončit ve čtvrti Temple Bar s četnými restauracemi a 

hospůdkami anebo odpočinkem v proslulém parku Stephen´s Green. 



10 
 

  

Víkend byl zaměřen na kulturní obohacování. Ve společné části víkendového programu žáci 

podnikli výlet na sever Irska.  

V Belfastu dle individuálního 

zájmu navštívili výstavu Titanic 

Visitor Experience, kde sledovali 

celý příběh Titanicu (od jeho 

konstrukce až k tragickému konci) 

s četnými interaktivními prvky, 

anebo se zúčastnili Black Taxi Tour 

a dozvěděli se více o fascinující 

politické historii Belfastu. Řidiči 

taxíků se přímo zúčastnili 

politických nepokojů v průběhu 

The Troubles a v průběhu jízdy 

vyprávěli osobní zkušenosti. 
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Poté navštívili Giant´s Causeway, 

výraznou skalní formaci vytvořenou 

erupcemi vulkánu, která se táhne 

téměř 29 km podél moře a právem 

patří pod UNESCO. Viděli útvary jako 

např. the Wishing Chair, the Giant’s 

Boot and Organ a vyslechli legendu o 

Finnu MacCoolovi. 

 

 

 

Poslední zastávkou byl Dunluce Castle na 

útesu severního Atlantiku, který byl využit 

v mnoha filmech včetně Hry o trůny. Na 

cestě zpátky se účastníci mohli kochat 

velkolepou scenérií Antrimské pobřežní 

cesty. 
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Nedělní program zahrnoval společnou návštěvu dublinského hradu a poté proslulého 

pivovaru Guinness s panoramatickou vyhlídkou na Dublin z prosklené restaurace v nejvyšším 

patře.  

Na závěr pobytu účastníci obdrželi dokument Europass-Mobility a mnozí i reference od 

zaměstnavatele. Tyto dokumenty poskytnou potenciálnímu zaměstnavateli (případně vysoké 

škole) podrobné informace o stáži ve firmě, dovednostech a schopnostech, které si žáci 

osvojili. Umožní žákům získat lepší startovní pozici na trhu práce. Žáci rovněž obdrželi na 

slavnostním závěrečném společném setkání účastnický certifikát.  

Předávání Europass Mobility ředitelem školy Ing. Mgr. Lukášem Zouharem.  

Ukázka účastnického certifikátu a referencí 
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Závěr: Stážisté zvládali veškerou práci ve firmách bez 

problémů a zaměstnavatelé vysoce hodnotili jejich 

komunikační dovednosti, odborné znalosti i pracovní 

morálku. Skvěle reprezentovali naši školu v zahraničí 

a tímto jim ještě jednou děkujeme. Děkujeme i všem 

vyučujícím naší školy, kteří se zasloužili o výbornou 

odbornou a jazykovou úroveň našich žáků. Děkujeme 

rovněž vedení školy za podporu projektu. Těšíme se 

na prosincový běh dalšího navazujícího projektu v 

Dublinu! 

 

 

V Brně 26. 9. 2022    

Ing. Olga Koudelková, Mgr. Martina Lojdová 

Pozn. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská 

komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem. 


