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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: 19. 9. – 2. 10. 2021 
Účastníci: pro 3. a 4. ročníky žáků obchodní akademie, lycea a informačních služeb 

 
V období 19. 9. – 2. 10. 2021 se 19 
žáků naší školy zúčastnilo 
dvoutýdenní stáže v Dublinu. Jednalo 
se o praxi ve firmách pro žáky třetích 

a čtvrtých ročníků oborů obchodní akademie, lycea a informačních služeb. Veškeré náklady 
na stáž byly hrazeny Evropskou Unií v rámci projektu Erasmus Plus (projekt 2019-1-CZ01-
KA102-060221, Erasmus+ KA1).            

Seznam účastníků: Max Kočvara (3. A), Petr Svoboda (3. B), Rafael Garaj (3. C), Pavlína 
Otáhalová (3. D), Jana Kolaříková (3. D), Matouš Honeš (3. L), Veronika Babáková (3. L), 
Tereza Plíhalová (3. L), Marek Kšica (4. D), Andrea Ležatková (4. D), Sára Body (4. D), Iveta 
Chabinová (4. L), Nikola Bilíčková (4. L), Šimon Častulík (4. L), Adam Jirůšek (4. L), Dennis 
Banda (4. L), Patrik Šilhánek (4. L), Šimon Hrdlička (4. K), Olga Barvířová (4. K) 
 
Doprovázející vyučující: Mgr. Martina Lojdová, Ing. Olga Koudelková 

 

Cílem stáže bylo rozšířit profesionální kompetence žáků 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 získat sebedůvěru při 
používání angličtiny jak v každodenním životě, tak i v pracovní sféře.  
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Program 

Žáci 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.  

Žáci 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.  

 

 

Aldus – firma se zabývá podcasty a zprostředkováním zaměstnání při změnách firmy klienta pro vyšší výdělek 
(headhunters). Specializuje se na zaměstnání lidí v oblasti umělé inteligence a strojového učení. Max Kočvara 
(3. A), Andrea Ležatková (4. D) 

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. 

Střední škola – obor obchodní akademie a ekonomické lyceum – náplň práce: 

-psaní potřebné dokumentace 
-práci s elektronickou poštou 
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-vkládání dat do interní databáze 
-práci v programu Excel 
-zisk dat výzkumem na internetu 
-přípravu prezentací 
-komunikaci se zákazníky 
-přípravu firemních akcí 
-administrativní úkony 
-práci s faxem, kopírkou a 
skenerem 
-kromě této základní náplně další 
aktivity dle konkrétního oboru, ve 
kterém firmy působí 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martin Gately Solicitors – právnická firma zabývající se imigračním, pracovním, rodinným a úrazovým právem až 
po všechny oblasti obchodního a korporátního práva. Adam Jirůšek  (4. L), Jana Kolaříková (3. D) 
 
 
Ireland T & T Ltd. – firma poskytující bezpečnostní kurzy. Dennis Banda (4. L) 
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James Watters & Co. Solicitors – 
firma zabývající se právem 
v oblasti imigrace, pomáhá 
klientům k získání irského 
občanství. Nikola Bilíčková (4. L) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Marcus Lynch Solicitors – firma 
provozuje prestižní právnickou 
kancelář v Dublinu zaměřující se 
na General Law. Šimon Častulík 
(4. L) 
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Cahir O´Higgins & Co. Solicitors – 
právnická firma zabývající se 
obhajobami u soudu. Marek 
Kšica (4. D) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. H. Accountants  & Financial 
Services – firma zabývající se 
účetnictvím a finančními službami. 
Rafael Garaj (3. C) 
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Cahir O´Higgins & Co. Solicitors – právnická firma zabývající se obhajobami u soudu. Matouš Honeš (3. L)     

 

Další firmy: 

Patrik Šilhánek (4. L) – Esmark Finch (zabývá se konverzí 
aut na speciální auta – např. pro policii, zdravotnictví) 

Adam Jirůšek (4. L) – Martin & Grove Solicitors 
(právnická firma se zaměřením na imigraci a pracovní 
povolení) 

Petr Svoboda (3. B), Tereza Plíhalová (3. L) – Mulhall & 
Company (právnická f  irma se zaměřením na imigraci) 

Veronika Babáková (3. L) – Dynamic Consulting (firma 
poskytující poradenství a pomoc jiným firmám se 
získáváním zakázek, zpracováním business plánu do 
budoucna apod.) 

Sára Body (4. D) – 121 IT (firma zaměstnávající 
psychology ve spolupráci s The Dublin Wellbeing Centre) 

Pavlína Otáhalová (3. D) – InTax (firma pomáhající 
s vyplňováním daňového přiznání a poskytující 
poradenství) 

Iveta Chabinová (4. L) – Kale & Coco (restaurace/kavárna 
zabývající se veganskou stravou) – obr. vpravo 
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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 
 

 

 

Poetry Ireland – firma vydává publikace poezie, pořádá workshopy, autorská čtení, provozuje malou knihovnu. 
Šimon Hrdlička (4. K), Olga Barvířová (4. K) 
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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. 

 

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. 

 

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 Finnovi 
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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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.  

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 8. 10. 2021    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. 
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Ukázka referencí od firmy (nahoře). Účastnický certifikát (vlevo dole). Předávání Europass Mobility ředitelem 
školy Ing. Mgr. Lukášem Zouharem (vpravo dole). 

  


