
 
 
 
 

 

Michaela Václavíková, Basil Conroy & Co., Irsko 

Svou pracovní stáž jsem trávila v úžasné firmě v Irsku v Dublinu celkem na čtrnáct týdnů. 

Odjela jsem na ní díky VOŠ a SPŠE Plzeň, kde studuji obor Stavitelství jako své vyšší vzdělání a díky programu 

Erasmus +, který zaštiťuje tyto stáže. 

Během své stáže jsem pracovala ve firmě Basil Conroy & Co., která se zabývá především rozpočtářskými 

pracemi ve stavitelství a dále ještě provádí průzkumy staveb a jejich stavu. Mou pracovní náplní bylo 

vyhledávání údajů v technické dokumentaci a její zpracování. Počítala jsem plochy a kubatury materiálů a ploch, 

aby je moji kolegové mohli ocenit a vytvořit tak rozpočet nebo jsem je kontrolovala již navržený rozpočet a 

porovnávala rozdíly. Také jsem přepisovala poznámky svého vedoucího do počítače a poté je třídila podle druhu 

prováděných prací. Prováděla jsem rovněž i drobnou kancelářskou práci jako je obsluha multifunkční tiskárny, 

zařazování faktur i nadepisování šeků a odesílání pošty. Můj pracovní kolektiv byl velmi přátelský a nápomocný, 

kdykoli jsem si nevěděla s daným problémem rady. Velmi mi pomáhali i v porozumění některým termínům, 

kterým jsem nerozuměla nebo jsem nebyla schopná je sama přeložit 

Při své praxi jsem použila zkušenosti, které jsem nasbírala při studiu na střední škole. Během této stáže jsem 

měla možnost procvičit si své znalosti z oboru v anglickém jazyce, které jsem tímto i velmi rozšířila. Také jsem 

navázala kontakt s ostatními kolegy, kteří byli různých národností a kultur. Procvičila jsem se v porozumění 

technické dokumentaci v cizím jazyce. Program, ve kterém jsme pracovala, je velmi podobný programu, který se 

používá u nás. Stejně tak dokumentace je velmi podobná té, se kterou se setkávám při svých studiích.  

Moje schopnost komunikovat v cizím jazyce se určitě zlepšila. Jsem schopná lépe reagovat na mluvenou a 

psanou angličtinu. Dříve mi většinou chvíli trvalo, než jsem byla schopná komunikovat v jiném jazyce, teď 

komunikuji lehce a pohotově. Jejich angličtina se nijak moc nelišila od angličtiny, kterou jsem se učila od 

základní školy nebo jsem alespoň nezaznamenala nějaké veliké rozdíly.   

Byly jsme ubytované v rodinách. Každý den jsme dostávaly snídaně, kde jsme si většinou mohly vybrat, na co 

jsme měly chuť z několika možností, které jsme měly rozložené na stole. Občas jsme dostaly i míchaná vajíčka, 

když jsme je požádaly, jinak jsme měly většinou snídaně studené. Večeře byly téměř vždy teplé. Ojediněle jsme 

dostaly nějaký salát, ale většinou jsme měly například pečené kuře s pečenými brambory. Jídlo mi chutnalo a jen 

málokdy se stalo, že bychom měly něco, co moje tělo špatně tráví. Náš pokoj byl docela veliký a naštěstí jsme 

neměly okno do ulice, a tak jsme měly na spaní větší klid. Když jsme chtěly dělat něco do školy, mohly jsme 

používat stůl v kuchyni, abychom mohly pracovat u normálního stolu. Naše rodina měla často návštěvy, a tak 

jsme mohly poznat více lidí. Naše rodina byla velice přátelská a mnohokrát nám pomohly.   

Ve svém volném čase jsem částečně studovala a chodila na prohlídky města. Většinou jsem chodila do parků a 

na pláž. U pláže jsem byla pouze, když mi bylo pět, a tak jsem ráda trávila čas tam a v parcích, jelikož jsem 

z domova zvyklá navštěvovat lesy. Naše rodina nás vzala do Belfastu, abychom se mohly na toto město podívat. 



Dále jsem také byla se svým vedoucím v Punchstows Racecourse nedaleko Naas, kam naše firma byla pozvaná 

od jednoho z klientů.  

Díky programu Erasmus+ jsme měly zajištěné ubytování, stravování i MHD a letenky. Nemusely jsme si tedy 

zajišťovat tyto věci samy a pro mě obzvlášť takto zařízené letenky byly velkým přínosem, jelikož jsem ještě 

nikam před tím neletěla.  

Před odletem na stáž jsme ve škole měli přípravný kurz angličtiny s paní učitelkou. Dále jsme prováděli OLS, 

což je online kurz na internetu. Ve škole jsme se připravovali především na to, co na letišti z hlediska slovní 

zásoby a taky další témata, která by se nám mohla hodit, jako návštěva doktora, obchodu nebo i co by se nám 

hodilo v rodině a v práci.  

Myslím, že tato stáž se velmi povedla a jsme ráda, že jsem se jí účastnila. Získala jsem tak velmi cenné 

zkušenosti do budoucna i lepší představu, co bych jednou ráda dělala. Dá se říci, že jsem takto mohla i překonat 

svůj strach z výšek. Určitě bych takovouto stáž doporučila dál. Moc se mi líbilo v Irsku a ráda se tam ještě někdy 

vrátím, byť na dovolenou. 

Můj největší úspěch nebo alespoň to, co považuji za úspěch, byla chvála, když mi kolegové nebo vedoucí řekli, 

že jsem pro ně udělala skvělou práci a že jsem ji udělala nad jejich očekávání. Byla jsem moc ráda, že moje 

snaha byla oceněna a že jsem ji provedla tak, jak si přáli. Než moje stáž končila, vedoucí mi nabídl, že kdykoli 

bych chtěla začít žít v Irsku, tak jsem u něj ve firmě vítána. 

 





 


