Praxe v Irsku – Nikola Bartoňová
Díky naší umělecko-průmyslové škole sklářské jsem dostala možnost zúčastnit se projektu
Erasmus +. Tři týdny jsem strávila v Irsku v městě jménem Cobh.
Pracovala jsem v optice Specsavers, kde jsem pracovala v laboratoři. Seznámili mě
zde s tím, jak to tam chodí. V této optice lidem nabízí provedení očních testů zdarma, pokud
si zde založí zdravotní kartu, podle výsledků testů vyrobí lidem brýle. Mohou si vybrat
materiál, barvu i design. Specsavers spolupracuje se spoustou známých značek jako Converse,
Tommy Hilfiger, Hugo Boss atd., takže si lidé mohou vybrat i z modelů této značky.
V laboratoři se provádí úprava brýlových čoček. Nejdříve se brýlové čočky obrousí do
vhodného tvaru a pokud si zákazník přeje i nějakou speciální úprava, jako například zabarvení
čoček, které jsem zde také dělala, čočka se očistí a vloží do vhodné barvy, kde se nechá
potřebnou dobu, aby získala požadovanou sytost. Poté se vyndá, osuší a sytost barvy se
zkontroluje na fotometru. Pokud je barva moc sytá, vloží se do roztoku neutralizéru, který
barvu zesvětlí, poté se sytost opět zkontroluje. U čoček se dají také provést speciální úpravy,
například ochrana proti poškrábání. Poté se brýlové čočky vloží do rámečků a zkontroluje se
hodnota u čoček, jestli se shoduje s hodnotami, které byl pacientovi naměřené. Když je vše v
pořádku, brýle se zabalí, přidá se k nim dokument o pacientovi a pacient si je může
vyzvednout. Dělala jsem zde i administrativní práci, přepisovala jsem údaje z dokumentů,
skenovala jsem dokumenty a ukládala jsem je do databáze společnosti. Vyřizovala jsem poštu
a počítala jsem denní tržbu.
Ubytovaná jsem byla u staršího páru, byla jsem zde i se spolužačkou, každá jsme měly
vlastní pokoj. Oba byli strašně milí, ochotní a snažili se nám ve všem vyjít vstříc. Co se jídla
týče, tak jsem úplně spokojená nebyla. Je zde normální dávat hrozně velké porce jídla, a také
spousta různého jídla dohromady.
Ve volném čase jsme se procházeli, poznávali jsme město, navštěvovali jsme zdejší
zámky, jeli jsme také na Cliffs of Moher, což byl krásný výlet.
Dostala jsem grant, který jsem měla na uhrazení dopravy, obědů, protože snídaně a
večeře nám poskytovala naše rodina, u které jsme bydleli. A pak také na kapesné.
Před odletem do Irska jsem docházela na schůzky, kde jsme probírali věci, které se
týkaly životu v Irsku, a procvičovali jsme si angličtinu, také jsme před odletem vyplňovali
vstupní test, dále jsme měli možnost anglických kurzů na internetu, které mi bohužel ale
nefungovaly. Po ukončení praxe jsme vyplňovali konečný test, abychom mohli zhodnotit, zda
jsme se v angličtině zlepšili.
Tyto tři týdny pro mě byly velice přínosné, co se týče angličtiny, ze začátku jsem měla
některým lidem trochu problém porozumět, po nějaké době se toto zlepšilo, neměla jsem
problém nikomu rozumět a odposlouchala jsem i určité fráze, které se běžně používají.
Poznala jsem irskou kulturu a tamní obyvatele, kteří byli velice milí a ochotní. A poznala
jsem, jak to doopravdy funguje v optice, dle mého to byla velice zajímavá zkušenost a jsem
ráda, že jsem se tohoto projektu zúčastnila.

