
 
 

Marie Říhová, ComfortKeepers, Irsko 

 

V únoru jsem odletěla na 3 měsíce do Irska na stáž, díky programu Erasmus + a Vyšší odborné škole a 

Střední průmyslové elektrotechnické škole v Plzni.  

Stáž jsem měla ve firmě ComfortKeepers v marketingovém oddělení. 

 Tato firma pečuje o lidi, kteří se už o sebe bohužel starat nemohou a 

nabízí péči přímo v jejich domovech. Pracovní kolektiv byl naprosto 

přátelský a vstřícný, každý mí se vším pomáhal. V marketingovém 

oddělení jsem měla na starost sociální sítě a pomocí stránek 

www.canva.com, jsem vytvářela 

dokonce i reklamy do novin a letáků. 

Práce mě naplňovala a překvapilo mě, 

kolik práce mě nechali udělat. Naučila 

jsem se, jaké to je fungovat v tak 

obrovské firmě, jak funguje celý 

marketing a co vše se musí zařídit, aby 

marketingové oddělení prosperovalo. 

 Zjistila jsem, kolik stojí webové stránky, reklamy a všechny možné 

propagace. Naučila jsem se vytvářet a designovat v programu canva a také 

jsem sama vymýšlela, co budeme přidávat na sociální sítě. Vzali mě i na 

meeting do města Tullamore, kde byli všichni manažeři z celého Irska. 

Naučila jsem se vystupovat z komfortní zóny a konečně se nebojím požádat o pomoc. Také mě naučili, jak 

oslovovat lidi pomocí portálů na internetu, aby přešli k nám do firmy, takže už vím, jak dobře „prodat“ 

firmu a přimět tak lidi, aby u nás pracovali. 

 Irský přízvuk byl ze začátku oříšek, ale po týdnu jsem už rozuměla všemu. Angličtina se mi posunula zase 

na novou úroveň, naučila jsem se mnoho slovíček, týkající se marketingu a celkově mohu říct, že odborná 

angličtina už mi nedělá žádný problém.  

S mojí spolužačkou jsme bydlely u starší paní, která byla naprosto skvělá. Bavilo nás trávit s ní náš volný 

čas a rozhodně jí chceme ještě navštívit. Bydlely jsme v krásném baráčku na kraji Dublinu, takže jsme 

měly klid a zároveň to nebylo daleko od centra. 

Ubytování, stravování, MHD a letenky jsme měly hrazené, takže jsme se o nic nestaraly. 

Na stáž jsme se připravovali pomocí kurzů, kde se člověk může rychle naučit odbornější slovíčka přímo 

z oboru a firmy, kam se chystá. 

Stáž se velice povedla, moc jsme si to se spolužačkou užily! Naneštěstí jsme se musely vrátit dřív kvůli 

koronaviru, takže jsme tam strávily 2 měsíce.  

http://www.canva.com/


Ale báječné 2 měsíce. Irsko jsme si zamilovaly, každý víkend jsme 

jen cestovaly. Nejvíce jsme si zamilovaly přírodu např. Bray Head, 

Howth, Dun LaogHaire a Wicklow mountains. 

Můj největší úspěch v práci byl, když zveřejnili reklamu, kterou jsem 

vytvořila a nechali ji vytisknout do novin za 3000 euro. Udělalo mi 

to obrovskou radost!  

Nejlepší zážitek byl, když jsme se spolužačkou jely autobusem do 

Howthu a seznámily jsme se se starším pánem, který byl tak moc 

laskavý, že nás provedl po nejhezčích místech v Howthu, vzal nás k sobě domů na čaj a vyprávěl celý jeho 

život. Bylo to opravdu dojemné a nikdy na to nezapomeneme, Irové jsou asi nejmilejší lidé, které jsem 

doposud poznala. 

 

 

 


