Petr Rudolf – Specsavers (Cork, Irsko)
V červenci 2016 jsem měl možnost vykonávat praxi v zahraničí, přesněji v Corku v Irsku, a to po
dobu tří týdnů. K této příležitosti jsem se dostal díky Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v
Železném Brodě a díky programu Erasmus+.
Bydlel jsem v části města zvané Bishoptown u paní jménem Pauline a jejího devatenácti letého
syna jménem Owen. Cesta do práce trvala asi 20 minut autobusem. Každé ráno na stole ležela
miska s cereáliemi popřípadě toast. Pauline mi vždy
do práce dělala svačinu. Vždy to byl sandwich, voda a
nějaký kus ovoce. Občas přihodila například lízátko
nebo pytlíček chipsů. K večeři byla většinou jídla irské
kuchyně. Strava, doprava, ubytování, letenky, to vše
bylo hrazené z grantu.
Pracoval jsem ve firmě Specsavers. Firma nabízí
měření zraku a sluchu, kontaktní čočky, brýle a následný servis
všech jejich výrobků. Mojí pracovní náplní bylo čištění brýlí, které
jsem následně balil do příslušných pouzder, dokončování
objednávek (skenování TR kódů do počítače), zpracovávání nových
objednávek, barvení dioptrických skel a dávání UV ochrany na skla.
Občas jsem také pomáhal s nějakou tou administrativou, jako třeba
vyplňování formulářů. Také jsem centroval čočky pomocí
fokometru a kontroloval zda-li má čočka správný počet dioptrií.
Sem tam jsem pomohl například s doplňováním pouzder nebo s
přestěhováním pár věcí či s úklidem laboratoře. Jednoho dne jsem
se dokonce zúčastnil požárního cvičení.
Firma vás na první pohled zaujme krásným interiérem.
Zaměstnanci jsou velice příjemní a podávají velmi dobré pracovní
výkony. Není divu, když je o ně tak dobře pečováno. Mají například
k dispozici plně vybavenou kuchyň a krásná místa pro odpočinek. Občas nastane problém, jako je
dokončení objednávky pozdě, ale zaměstnanci si s tím vždy poradí.
Po práci jsem šel vždy rovnou domů. O víkendech jsem nepracoval, takže jsem mohl vyrazit na
výlety. A možností na výlet v okolí Corku je opravdu
hodně. První víkend jsem se podíval do lihovaru
Jameson, což byla vlastně odborná exkurze, a také
jsem se podíval na Blarney castle. Další týden jsem se
vydal do města Cobh, což byla poslední zastávka
Titanicu, a také jsem navštívil Fota wildlife park.
Poslední víkend jsem se podíval na Cliffs of moher a

šel jsem se projít po městě.
Během tohoto pobytu jsem se naučil spoustu věcí. Poznal jsem, jak funguje velká firma jako je
Specsavers. Poznal jsem, jak se vyrábějí brýle, naučil jsem se centrovat čočky a zatmavovat
dioptrická skla. Poznal jsem irský způsob života. Samozřejmě jsem se zlepšil i v jazyce, zejména v
porozumění.
Celkově stáž hodnotím velmi pozitivně. Procvičil jsem si angličtinu a podíval se na místa, na
která bych se možná nikdy nepodíval.

