
Jako studentka zlatnictví na SOŠ Uměleckořemeslné 
jsem měla možnost vyjet na měsíční stáž zprostředkovanou 
programem Erasmus +. Čtyřtýdenní stáž v hlavním městě 
Irska Dublinu byl skvělý zážitek, během kterého jsem se 
naučila novým dovednostem a měla možnost se dostat k 
činnostem, které ve škole běžně nedělám.

Má stáž se odehrávala v tradičním zlatnictví a hodinářství 
Dawson Jewellers v historickém centru Dublinu. Jejich 
nejčastějšími aktivitami je oprava a úprava hodinek, šperků 
a občasná výroba šperku na zakázku. Jejich tým je malý, což 
mi umožnilo se osobně seznámit se všemi pracujícími a mít 
s nimi milý a vřelý vztah. Nejvíce jsem ale spolupracovala 
s místním zlatníkem, který mi zadával úkoly a předával své 
vlastní zkušenosti z praxe.

Ze začátku praxe jsem se věnovala hlavně leštění 
hodinek a šperků, což bylo do určité míry trochu únavné a 
náročné. Ale rozhodně to byla důležitá zkušenost, za kterou 
jsem vděčná, protože leštění je základ pro dobře vyrobený a 
dokončený šperk. Postupně jsem se pak dostala k začišťování 
a pilování odlitků a nakonec jsem měla možnost i pájet. 
Tímto způsobem jsem tak sama dokončila sérii přívěsků. 
Od začišťování odlitků, přes pájení závěsných oušek, po 
leštění jsem vše udělala já. 

Ze začátku jsem byla na stáži nesmělá, ale jak se naše vztahy zlepšovaly a poznali jsme se s týmem více, 
tak jsem se začala více aktivně zajímat o to, na čem zlatník pracuje. Tímto způsobem jsem se dostala k 
tavení zbytkového materiálu a odlévání do základních tvarů na výrobu nových výrobků. Byla to nezaplatitelná 
zkušenost, protože sama doma bych se bála odlévání vyzkoušet a ve výsledku to nebylo vůbec těžké. 
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Tímto způsobem jsem se dostala k vrcholu mé stáže. Zasadila jsem si s pomocí kámen do prstenu, který 
jsem si přivezla z Prahy a dokonce jsem si zhotovila i prsten podle mého vlastního návrhu.

Co se ubytování týče, tak jsem bydlela u skvělého párů šedesátníků, 
kteří byli milí a rozuměla jsem si s nimi. Dokonce mi i přizpůsobili 
stravu, s čímž nebyl žádný problém, a já se tak mohla stravovat 
vegansky. Vyjeli jsme si dokonce společně i na výlet do Kilkenny, 
města na jihu Irska. 

Společně se stravou, ubytováním a kapesným jsem měla 
programem Erasmus +  hrazenou i městskou dopravu v Dublinu, 
což mi umožnilo volně poznávat město bez překážek. Sama jsem 
pak také podnikala o víkendech výlety autobusem nebo vlakem 
po celém Irsku. Podařilo se mi jet na výlet do národního parku 
Wicklow mountain, do pobřežního městečka Bray nebo do Corku. 
Mým nejoblíbenějším výletem bylo ale jednoznačně město Galway 
na západní straně ostrova, které se hýřilo lidmi, historií a muzikanty 
na každém kroku.



Jsem nesmírně vděčná za tento zahraniční zážitek, 
protože jsem měla možnost vidět nová místa, být 
ve společnosti dobrých a milých lidí a naučila 
jsem se spoustě nových věcí co se zlatnictví týče. 
A kdybych někdy dostala možnost jet znovu a na 
dýl, rozhodně bych neváhala.


