
  

Michaela Čečetková, Dawson Jewellers, Irsko 

Na podzim 2022 jsem se v rámci projektu Erasmus+ zúčastnila čtyřtýdenní stáže 

v Dublinu v oboru zlatník a klenotník, a to díky naší škole SOŠ Uměleckořemeslná s. r. o. 

Pracovala jsem ve firmě Dawson Jewellers, která se specializuje na prodej, výrobu a 

opravu šperků a značkových hodinek (Rolex, Cartier, Breitling, …). Dawson Jewellers se 

nachází nedaleko proslulé ulice Grafton Street a také poblíž krásného parku St. Stephen’s 

Green. Tato firma je rozdělena na dvě části v jedné budově – obchod a dílna.  

V dílně pracují tři lidé – dva hodináři a zlatník Charlie, který měl po celou dobu stáže 

na starosti moji práci. Denní provoz prodejny obsluhovali další čtyři lidé, včetně majitele. 

Hned ze začátku mi bylo svěřeno vyleštit Rolex hodinky. Měla jsem trochu obavy, aby 

se mi to povedlo, protože jsem nikdy předtím hodinky neleštila, a také proto, že na stolní 

leštičce se dá leccos pokazit. Nicméně vše mi bylo vysvětleno, tudíž se mi to podařilo bez 

problému. Od té doby jsem leštila šperky a hodinky v různých kombinacích povrchu (lesklý, 

matný), druhu kovu (zlato, ocel) nebo v kombinaci s rytinami nebo diamanty.  

V druhé polovině stáže jsem se dostala i ke zpracování celé zakázky – výrobě patnácti 

stříbrných náramků. Během tohoto procesu jsem aplikovala řadu postupů, které znám ze 

školy, pracovala jsem s novými přístroji a vyzkoušela si i nové metody jako je tavení drahých 

kovů a galvanické pokovování. 

Každopádně čtyři týdny nebyly pouze o broušení, leštění a vyrábění, ale také o 

poznávání zdejší kultury včetně historie, jídla, irských tanců a přírody. Na těchto zážitcích se 

hodně podílela i moje hostitelská rodina, která mě vzala na řadu zajímavých míst, jako je pláž 

Brittas Bay, katedrála Christ Church, hrad a zahrady Malahide a mnoho dalších. Moje „irská 

rodinka“ se o mě starala ve všech ohledech a jsem moc vděčná za jejich štědrost a péči. 

Lidé z rodiny i z firmy byli moc hodní a loučení s nimi bylo daleko smutnější, než 

jsem čekala. Irsko je nádherná země a určitě ji chci znovu navštívit. 

Tento měsíc jsem si moc užila, potkala skvělé lidi, získala spoustu zkušeností a 

odnesla si krásné zážitky. Celý pobyt se uskutečnil díky grantu, který uhradil letenky, 

ubytování, stravu a kapesné.  

 


