
 

 
Zuzana Straková, The Works, Dublin 

Díky programu Erasmus+ a mé škole SOŠ uměleckořemeslné jsem se mohla zúčastnit 

měsíční stáže v Irsku v Dublinu. Na praxi jsem byla v salónu The Works, který nabízí 

kadeřnické služby, masáže nebo například pedikúru a manikúru. V salónu pracuje v oboru 

různých služeb okolo deseti lidí, atmosféra místa je velice příjemná. Všichni se mnou byli 

velice trpěliví, a když jsem něco nepochopila, nebo jsem nerozuměla, neměli problém s tím 

mi to podruhé vysvětlit. Ze začátku mi vše podrobně vysvětlili, takže jsem byla poslední dva 

týdny stáže samostatná a věděla jsem více méně co dělat. 

 

Vzhledem k mému oboru jsem nejvíce pomáhala s kadeřnickými službami jako je například 

mytí vlasů v lavoru (bylo mi vysvětleno na co si dávat pozor a jak komunikovat se 

zákazníkem), masáž hlavy, ale také například jsem dávala zákazníkům kadeřnický plášť a 

ručník okolo ramen, aby se jim barva na vlasy nedostala na oblečení. Míchala jsem barvy na 

vlasy, aby vzniknul požadovaný odstín, a také jsem třikrát mým kolegům obarvila vlasy. 

Poprvé pouze přelivem, ale podruhé a potřetí už barvou s peroxidem. Párkrát jsem volala se 

zákazníkem ohledně objednávky některé ze služeb, které salón nabízí, což mi hodně pomohlo 

v tom, být sebejistější v angličtině. 

 

Také jsem si zdokonalila schopnost správného kulmování a foukání vlasů, ale hlavně jsem 

zjistila, jak to v takovém salónu funguje a co je potřeba obstarat. 

 

Ubytování u rodiny, které jsem měla včetně jídla (večeře, snídaně) hrazené od Erasmu, bylo 

velice příjemné, vařili mi výborné večeře a ráno jsem si mohla vybrat ze spousty věcí, co si 

dám k snídani. Svěřili mi dokonce klíče od domu, paní domu mi prala minimálně jednou za 

dva dny a každý týden mi převlékala povlečení. Často jsme si o večeřích povídali o různých 

věcech, díky čemuž si teď v angličtině mnohem více věřím. 

 

Přes víkendy jsem nikdy nezůstávala přes den doma a vyrazila jsem ať už sama, nebo 

s někým koho jsem v Dublinu poznala na výlet. Díky tomu, že jsem měla od Erasmu 

zaplacený bus pass, tak jsem na většinu výletu za dopravu nic neplatila. Akorát jednou, když 

jsem jela na výlet do vesnice Glendalough nedaleko Dublinu, tak jsem si dopravu hradila 

sama z kapesného, které jsem dostala opět od Erasmu. 



Jinak jsem byla přes víkend například ve Skerries, kde mají nádherné větrné mlýny i 

s možností prohlídky, v Sea Life v Bray či na Bray Head odkud je krásný výhled na moře. 

Z Howthu, ve kterém je nádherný zřícený kostel St. Mary's Abbey, jsme jeden den pluli 

výletní lodí. V městečku Malahide jsem se jela podívat na prohlídku zámku a zámeckých 

zahrad. Jinak v centru jsem se samozřejmě šla podívat na hrad a na Katedrálu svatého Patrika. 

Před odletem jsem musela udělat kurz angličtiny v aplikaci OLS a také nám naše škola 

zařídila společné kurzy angličtiny, které byly dvakrát týdně. Na kurzech jsme se hlavně 

připravovali na různé situace na stáží, které by mohly nastat (různé komplikace na letišti a tak 

dále), což mi hodně pomohlo.  

I když jsem se stáže před odletem celkem bála, tak teď už vím, že úplně zbytečně. Za sebe si 

troufám říct, že jsem celé ty čtyři týdny v Irsku zvládla skvěle. Měsíc v zahraničí se možná 

zdá jako dlouhá doba, ale uteče to hrozně rychle. Rozhodně bych jela znova, tahle stáž mi 

toho podle mě do života hodně dala a teď už vím, že jednou rozhodně chci pracovat 

v zahraničí, možná právě v tom salónu, kde jsem byla na praxi, protože mi moje nadřízená 

přesně takovou nabídku dala do budoucna. 

Myslím si, že tato stáž byla velice povedená a jsem vděčná škole a programu Erasmus+ za to, 

že mi obstarali na stáži snad vše, co se dalo, včetně letenek. 

 

 


