Vendulka Hrubá
Eolas International (Little Island, Irsko)
Na konci května jsem mohla vycestovat na třítýdenní stáž do Irska. Tuto možnost mi poskytl
program Erasmus+ a Střední umělecko-průmyslová škola sklářská. Když jsem se o tom
dozvěděla, tak jsem neváhala a přihlásila se.
Ze začátku proběhlo výběrové řízení mezi těmi, kteří se na stáž hlásili. Zde se porovnával
prospěch, známky z angličtiny, chování a také absence. Poté jsme museli pravidelně docházet
na kurzy v angličtině, kde jsme se připravovali na běžné situace v zahraničí.

V Irsku jsem pracovala ve firmě jménem Eolas, která se zabývala testováním potravin u lidí.
Rozděluje se na senzorický výzkum, laboratorní výzkum a výzkum spotřebitele. Nachází
se zde velmi přátelský a ochotný kolektiv, který vám se vším rád pomůže. Pracovala jsem každý
den od 8:00 do 16:00.
Mojí pracovní náplní byla kontrola obalu zboží na fotkách od klientů, kontrola obsahu čokolády
v kornoutové zmrzlině, zda splňuje určitou normu. Měření pH, barvy a čirosti čaje Lipton,
pomocí pH metru, turbidimetru a digitálního spektrofotometru. Dále jsem zjišťovala,
zda jsou lidé schopni poznat podle chuti typ a kvalitu hovězího steaku. Dokonce jsem měla
možnost zúčastnit se projektu, který se zabýval průzkumem, co si lidé myslí o chuti brambůrek
značky Tayto a Walkers.
Každý den jsem dojížděla do práce vlakem z městečka jménem Cobh. Cesta trvala zhruba
15 minut. V Cobh jsem byla ubytovaná u paní jménem Eileen, která byla velmi milá a každý
den nám vařila teplou večeři. Jinak jsme měli možnost si vzít vše, na co jsme měli chuť.
Městečko je známé tím, že zde naposledy kotvil Titanic před svou první plavnou přes Atlantik.
Letenky, doprava, strava a ubytování bylo placeno z grantu.
Ve volném čase jsem se scházela se spolužáky ve městě jménem Cork, kde jsme navštívili
místní univerzitu. První víkend jsme se jeli podívat do Fota Wildlife Park, a poté jsme navštívili
katedrálu St. Colman v Cobh. Další a poslední zastávkou byly úžasné útesy Cliffs of Moher.
Jsem moc ráda, že jsem měla možnost jet na tuto stáž do Irska, kam bych se nejspíš nikdy
nepodívala. Dále, že jsem si mohla vyzkoušet angličtinu v běžném životě a práci
v zahraniční chemické firmě.

