
 

Klička David, Onlinetradesmen.ie, Dublin, Irsko 

Díky programu Erasmus+ jsem se mohl jako čerstvý absolvent vyšší odborné školy na VOŠ a 

SPŠE Plzeň dostat na stáž v délce šesti týdnů do hlavního města Irska – Dublin. Samotná země 

a lidé žijící zde překonali má očekávání. Dostalo se mi pouze vlídného zacházení a navázal 

jsem nové jak osobní, tak i pracovní kontakty. 

Po příletu jsem byl ubytovaný v rodinném domku na samotném jižním okraji Dublinu ve čtvrti 

Whitechurch u tříčlenné rodiny v podobě nejmladší dcery Emmy, matky Marity a babičky 

Bernie. Rodina byla velice milá a ve spoustě věcí vstřícná. Několikrát jsem po večeři s rodinnou 

trávil čas sledováním televizních programů. Měli jsme tak možnost se více poznat a zjistit více 

o našich jednotlivých zemích a probrat aktuální situace, které hýbou světem.  

Jelikož poloha ubytování byla velmi „z ruky“ a doprava do centra města v brzkých ranních 

hodinách nebyla vždycky s místní hromadnou dopravou možná, rodina mi často nabízela odvoz 

k nejbližší tramvajové zastávce, ze které jsem se mohl dostat na všechna místa včas. 

Naštěstí toto nehrozilo při cestě do mé práce, do které jsem dojížděl 20 minut autobusem, kde 

jsem pracoval od 9:30 do 17:00. Společnost se jmenovala Onlinetradesmen.ie. Tato firma 

spravuje portál spojující řemeslníky a samotné zakázky klientů. První den jsem se s portálem 

letmo seznámil a zjistil na jakém techstacku portál funguje. 

 

Po seznámení s jednotlivými kolegy se mě ujal 

hlavní šéf firmy Ted, který zároveň ve stejné 

budově provozuje sesterskou společnost 

Handyhardware.ie. Tato společnost provozuje e-

shop s prodejem kutilského a řemeslného nářadí. 

Jelikož mám několikaletou zkušenost s tvorbou 

obsahových prvků a šablon tvořených převážně 

na e-shopech, mohl jsem tak své znalosti a 

zkušenosti využít na webovém e-shopu firmy. 

Analyzoval jsem a otestoval dosavadní webové 

stránky e-shopu, poskytl jsem zpětnou vazbu 

tím, že jsem navrhl, jakým způsobem webové 

stránky vylepšit pro uživatele, opravil jsem nespočet vzhledových i funkčních chyb. Navrhl 

jsem vzhled a interaktivitu několika obsahových prvků, které jsem následně za pomoci šablon 

implementoval na samotný web. K těmto prvkům jsem sepsal podrobné návody, aby je bylo v 

budoucnu možné kýmkoliv upravovat. Celou dobu jsem pracoval s HTML, CSS, JavaScript. 

Dále jsem analyzoval způsob implementace API třetí strany pro přihlášení uživatele do 

fakturačního portálu. Napsal jsem soupis postupů, jakým způsobem se nová služba bude moci 

napojit na stávající web. Nově jsem se seznámil s ASP.NET frameworkem a jakým způsobem 

funguje. Zlepšil jsem si tak znalosti v jazyce C#. Poznal jsem nové platformy na tvorbu e-

commerce. Mohl jsem navrhovat nápady a následně o nich diskutovat s nadřízeným. Zlepšil 

jsem si jak komunikační, tak i odbornou angličtinu. Díky takto dobře fungující spolupráci mi 

byla nabídnutá další budoucí spolupráce už na dálku z domova. 



 

Neobdržel jsem jen skvělé pracovní zkušenosti, ale také spousty nezapomenutelných zážitků - 

každotýdenní dobrodružství s přáteli po přírodě Irska (Howth, Wicklow Mountains, Cliffs of 

Moher, Bray Head Cliffs), návštěva a prozkoumání několika Irských měst (Belfast, Galway, 

Cork, Kilkenny, Enniskerry) a noční život v Dublinu. Mezi ta nejkrásnější místa, která jsem 

navštívil, patří rozhodně Moherské útesy, které 

jsem za svůj pobyt navštívil dokonce dvakrát. 

Zajímavé místo bylo také studio, kde se natáčel 

seriál Hra o trůny, kde jsem mohl vidět originální 

rekvizity, kostýmy a kulisy. Za zmínku stojí i 

hospoda nesoucí název Hacienda Bar nacházející 

se ve starém domě mezi moderními 

kancelářskými budovami, kterou jsem navštívil 

s německými stážistky, se kterými jsem se 

seznámil v práci. Hospodu v minulosti navštívilo 

mnoho celebrit včetně Eda Sheerana. Pro vstup se 

musí zazvonit na zvonek a trpělivě vyčkat, až vám 

majitel přijde otevřít. V hospodě jsme si zahráli 

s místními kulečník, ve kterém jsme bohužel těsně 

prohráli. Dále jsem navštívil koncert mé oblíbené 

kapely, která zrovna hrála v místní budově 

divadla. 

Z grantu byly hrazené veškeré náklady na dopravu 

v Dublinu, letenky, ubytování a polopenze 

v domácnosti. Dále jsem obdržel kapesné, které 

jsem využil na poznání země.  

Za tuto zkušenost jsem velice vděčný. Získal jsem praxi a poznal jsem spoustu nových lidí, 

kulturu i zemi. Rád Irsko za pár let navštívím znovu. Zakončil jsem tak mé studijní roky skvělou 

tečkou. Rozhodně účast v projektu Erasmus+ doporučuji všem, kteří tuto možnost mají,  aby ji 

využili naplno. 

 


