
 
 

Honza Jechů, Ultimate hair and beauty, Irsko 

 

V srpnu 2022 jsem se zúčastnil stáže v Irsku, konkrétně v Dublinu. Tato stáž 

trvala 4 týdny a účast mi umožnila SOŠ uměleckořemeslná a program 

Erasmus+, za což bych chtěl velmi poděkovat. Program mi zajistil ubytování, 

stravu, letenky a dal mi kapesné na celý pobyt společně s kartičkou na MHD.  

Před odletem jsem se musel zúčastnit kurzů angličtiny. Připravovaly mě na 

denní situace a seznámily mě s kulturou a zvyky. Byly velkým přínosem 

v přípravě. 

Svou praxi jsem vykonával v salonu pod názvem 

Ultimate hair and beauty. Provozují se zde jak 

kadeřnické, tak kosmetické služby pro muže i ženy. 

Pracovní kolektiv se skládá z přibližně 15 lidí, ze 

kterých jsou dvě hlavní majitelky, které se aktivně zapojují do chodu salonu.  

Mou hlavní náplní byl úklid a péče o zákazníky. Na tyto věci jsem se zaměřil sám, 

protože mi šlo i o získání zkušeností v mluveném jazyce. Salon nabízí mnoho 

možností, při kterých se student může naučit kadeřnickým službám.  

Péče o zákazníky zahrnovala neustálou komunikaci, nabízení vody, čaje či kávy a ujišťování se, že je zákaznice 

neustále spokojená. Ke konci pak také podání a pomoc při nasazení kabátu. Dále také příprava na samotnou 

úpravu vlasů – nasazení ručníku, pláště, folie na barvení, popřípadě mytí hlavy. Úklid salonu zahrnoval zametání 

vlasů, čištění a desinfikování pracovišť, skládání a doplňování ručníků a mytí misek a štětců na barvení vlasů.  

Atmosféra na pracovišti byla vždy uvolněná a nikdy se nestalo, že by se ke mně někdo choval hrubě. Každý 

z kadeřníku měl na celou směnu zřízený svůj program, do kterého jsem měl možnost se zapojit. 

Zjistil jsem, že Irové jsou velmi přátelští, a to hlavně k cizincům. To mi velice pomohlo v komunikaci, díky které 

jsem výrazně zlepšil svou výslovnost a obecné chápání anglického jazyka. Bylo těžké si navyknout na irské 

nářečí, které se projevuje hlavně v rychlosti mluvy. Naštěstí, ale nikdy nebyl problém, aby mi někdo větu 

zopakoval, klidně i několikrát. 

Ubytován jsem byl v rodinném domě, kde jsme se spolužačkou, která se účastnila stáže se mnou, měli vlastní 

pokoj. Bydleli jsme u tříčlenné rodiny, která nám obstarávala snídaně a večeře. Obědy jsme si často kupovali – 

hlavním a největším jídlem je večeře. 

Ve volném čase jsme cestovali hlavně po památkách, muzeích, ale neopomenuli jsme ani bary, obchody či ZOO. 

Národní muzea a galerie mají vstup zdarma, a tak je to skvělá příležitost dozvědět se o zemi více.  

Jsem velice vděčný, že jsem se stáže mohl zúčastnit. Byla to skvělá příležitost, která mi dala mnoho zkušeností a 

zároveň možnost poznat novou zemi. Zprvu jsem měl strach, ale nyní bych se bez váhání programu zúčastnil 

znovu. 


