
 
 

Tereza Mikešová, The Works, Irsko 

 

Díky naší škole SOŠ Uměleckořemeslná s.r.o. a programu Erasmus+ jsem měla příležitost zúčastnit se 4týdenní 

stáže v irském hlavním městě Dublin.  

Pracovala jsem v beauty salonu The Works, který nabízí kadeřnické, kosmetické a masérské služby. Dělají zde 

také depilace a facials. Kolektiv se skládal z několika velmi milých žen a jednoho maséra.  

V průběhu stáže jsem dostávala nejrůznější úkoly. Nasazovala jsem zákazníkům stříhací pláště, myla a barvila 

vlasy aj. Ve volné chvíli jsem sledovala kadeřnice, jakými způsoby stříhají zákazníky. Kadeřnice, která mě měla 

na starost, mi podrobně vysvětlovala, proč při práci používá dané produkty, jak se nejefektivněji nabarví vlasy a 

poradila mi ohledně péče o mé vlasy. Naučila jsem se míchat barvy na vlasy a mezi mou každodenní činnost 

patřila i obsluha zákazníků. K mým úkolům také patřila údržba salonu, uklízení a starost o květiny.  

Atmosféra na pracovišti byla přátelská a příjemná a jelikož většina zaměstnankyň byla z Polska, měli jsme 

k sobě kulturně velice blízko. S komunikací jsem neměla žádný problém a jakmile jsem něčemu nerozuměla, 

měli se mnou trpělivost a vysvětlili mi to.  

Díky stáži jsem se naučila mnoho nových věcí, ať už přímo z mého oboru nebo kultury. Co se týče odborných 

věcí, zdokonalila jsem se především v barvení vlasů a vlasové péči. Zlepšila jsem se v angličtině, nedělá mi 

problém mluvit na veřejnosti a naučila jsem se nové fráze. Poznala jsem lidi z odlišné kultury a zjistila jsem něco 

víc o irské historii. Také jsem se více osamostatnila a získala v cestování větší sebevědomí. 

Bydlela jsem se svou spolužačkou v hostitelské rodině na periferii Dublinu. Naše rodina na nás byla opravdu 

milá, poradili nám několik výletů a na dva nás dokonce sami vzali. Co se týče jídla, ke snídani jsme si mohli vzít 

co chceme a vždy na nás čekala teplá večeře. Měli jsme také tu možnost si dělat obědy a svačiny, což pro nás 

byla výhoda. 

Hlavně o víkendech a ve volném čase po práci jsme cestovali a poznávali Irsko. Navštívili jsme Wicklow, Bray, 

Greystones, Killiney a Howth, dále například i Temple Bar, Trinity College a její slavnou knihovnu, věznici 

Killmainham nebo přírodní rezervaci Victor’s Way s indickými sochami.  

Z grantu jsme měli hrazené ubytování, stravu, MHD a letenky.  

Před samotným odjezdem jsme měli ve škole přípravný kurz angličtiny, kde jsme si opakovali užitečné fráze a 

rozšiřovali si slovní zásobu. Také jsme měli online kurz, na kterém jsme si sami vybírali témata a situace a 

procvičovali jsme si je.  

Stáž pro mě byla velkým přínosem a jsem opravdu ráda, že jsem se jí mohla zúčastnit. Získala jsem spoustu 

nových zkušeností a zážitků. Vyzkoušela jsem si život v zahraničí, poznala jsem spoustu zajímavých a krásných 

míst, novou kulturu a měla jsem příležitost se seznámit se spoustou skvělých lidí.  



  

  

 


