
 

Vladimír Táborský, Hermitage Motors & Autos, Irsko 

 

Zúčastnil jsem se zahraniční stáže v Irsku ve městě Dublin, kde 

jsem byl po dobu čtyř týdnů. Stáže jsem se mohl zúčastnit díky 

Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi a programu 

Erasmus+. 

Pracoval jsem v irské firmě Hermitage Motors & Autos, kde 

nepracoval ani jeden Ir (1x Bulhar, 1x Polák, 1x Rumun a celé 

firmě šéfoval Číňan). Firma se zabývá opravou aut, ale i 

prodejem nových či ojetých vozů. Kolektiv byl velice přátelský a 

přívětivý, nebyl problém se zeptat na cokoliv, čemu jsem 

nerozuměl. 

V práci jsme měli za úkol jak mechanické, tak i lakýrnické práce. 

První týden jsme se zaučovali v nové práci, abychom se naučili 

opravovat auta, ale i jak je lakovat. Ze začátku jsme se dívali, 

abychom věděli, jakým způsobem máme danou věc opravit nebo vyměnit. Co se týče 

mechanických prací, tak jsme nejvíce vyměňovali olej, vzduchový a olejový filtr a někdy i 

palivový filtr. Dále jsme vyměňovali brzdové destičky. Dokonce jsme měli tu možnost vyndat 

motor z auta a podívat se, jak to vypadá uvnitř motoru, protože jsme museli vyměnit 

rozvodový řetěz. Poté jsme se učili, co musíme udělat za práci, než začneme lakovat auto. 

Nejdříve se musí vyrovnat nerovnosti pomocí kitu na poničeném povrchu. Poté se kit obrousí 

a vytvaruje do požadovaného tvaru. Dále musíme nastříkat danou část základovou barvou a 

necháme zaschnout. Poté musíme počkat asi 1 h a potom obrousit základovou barvou. Pak 

pouze očistíme a odmastíme součást a můžeme jít lakovat. 

Díky této stáži jsem se zdokonalil v oblasti anglického jazyka 

a v oboru, který studuji. Spousta věcí, co jsme se učili ve 

škole, jsem viděl pouze na obrázcích či videích. Zde jsem měl 

tu možnost vidět to na vlastní oči a některé věci si i 

vyzkoušet, jak v praxi chodí. Poznal jsem tu spoustu nových 

lidí, taktéž jsem dostal pracovní nabídku, že kdykoliv sem 

mohu přijet a pracovat zde. 

Každý jsme byli ubytování v různých rodinách a mohli jsme 

poznat, jak zde žijí místní lidé. Byl jsem ubytovaný asi 2km 

od mé práce, takže jsem nemusel nikam dojíždět MHD a 

každý den jsem chodil do práce pěšky. 

Před odletem jsme se museli zúčastňovat schůzek a 

připravovat se v aplikaci pro procvičování angličtiny jménem 

OLS. 

Tuto stáž hodnotím velmi pozitivně. Jsem velice rád, že jsem se mohl podívat do Irska a 

poznat místní kulturu. Každý víkend jsme měli naplánované různé výlety. Nejlepší výlet byl 

do místního pivovaru Guinness, kde jsme měli tu možnost ochutnat místní pivo. Dále jsme 

navštívili destilérku Jameson, kde jsme mohli ochutnat místní whisky. Když chcete v Irsku 

navštívit místní kluby, dám vám jednu radu a ta zní neberte si bílé boty – nepustí vás dovnitř! 

Neposílejte mi zprávy s dotazem proč, doteď to sám nechápu. 

 



 
 

Petr Tran, IT Green Solutions, Ireland 

 

Na stáži jsem byl v Irsku, a to přímo v Dublinu. Stáž trvala 4 týdny. 

Za příležitost, že jsem se mohl zúčastnit stáže, srdečně děkuji Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi a 

programu Erasmus+. 

Pracoval jsem v IT Green Solutions, kde jsem analyzoval data, dělal 

UI/UX testera. Firma IT Green Solutions se zaměřuje na modernizaci 

pracovišť, vývoj softwaru a poskytuje IT podporu jiným firmám. Ve 

firmě pracuje kolem 50 zaměstnanců. Firma má pobočky v Irsku, na 

Slovensku, v Pákistánu a Česku. 

Ve firmě byli velmi ochotní pracovat se stážisty.Při stáži jsem měl za 

úkol analyzovat data webových stránek, udělat jejich strukturu a 

kontrolovat UI/UX webových stránek, které měli ve vývoji. Také 

jsem analyzoval jejich minulé stránky, zdali jsou bezchybné. A 

myslím si, že všechny mé úkoly byly velkým přínosem pro mojí 

budoucí kariéru. Ve volném čase jsem také pracoval v MERN stacku, který mi taky bude přínosem. 

Jelikož firma neměla vlastní kancelář kvůli covidové situaci, tak zaměstnanci pracovali z domova. Já jsem byl v 

jedné kanceláři, kterou mi poskytla zprostředkovatelská organizace. Komunikaci jsem měl zajištěnou za pomocí 

aplikace MS Teams.  

Během stáže jsem také zjistil, jak to funguje v korporátních společnostech a pokud neprovedu pořádně svojí 

práci, tak vina může padnout na mě místo mého nadřízeného nebo mé podřízené. 

Ubytování jsem měl u paní Robbins, která byla velmi milá a vařila dobře, takže jsem si nemusel kupovat večeře. 

Obědy jsem měl s kolegou Radkem a ochutnali jsme i tamní jídla. 

Ve volném čase jsem pracoval na svém projektu do školy a dělal projekty do práce. Také jsem jezdil na výlety. 

Na výletech jsem byl na Moherských útesech a ve whiskárně Jamesonu. 

Z grantu jsem měl uhrazené ubytování, cestu na stáž, stravování, MHD i kapesné. 

Před odjezdem na stáž jsem absolvoval přípravné kurzy, které mi měly dopomáhat pro dorozumění v Irsku a 

přiblížit jejich kulturu. O přípravných kurzech jsme probírali Irsko, detaily ohledně Irska, turisticky oblíbené 

lokality, jejich kulturu, kuchyni a mnoho dalšího. Také jsme měli jazykový kurz. 

Stáž se mi velice vydařila. Jsem rád, že jsem byl vybrán a mohl se zúčastnit této akce. Mé dojmy ze stáže jsou 

velmi pozitivní. Jen jsem se po dvou týdnech už těšil domů, jelikož se mi to zdálo už dlouhé. Množství volnosti, 

získání zkušenosti, jaké to je bydlet s kamarádem a jak hospodařit s penězi byly velmi přínosné. 

Také jsem na stáži dostal pracovní nabídku od šéfa mé firmy. 



 
 

Jitka Zemanová, CB Tool Hire & Sales Ltd, Irsko 

 

Na stáži jsem byla v Irsku, v druhém největším městě – Corku. Byla jsem zde na 4 týdny. Tuto možnost jsem 

získala díky Střední Průmyslové škole v Mladé Boleslavi a programu Erasmus+. 

Pracovala jsem v CB Tool Hire & Sales Ltd. Tato firma poskytuje zákazníkům službu půjčení si nářadí a 

pracovních strojů za poplatek. Pracovní kolektiv firmy byl velice příjemný a pohodový. Firma má celkem 8 

zaměstnanců, dva v kanceláři, dva na dílně a zbytek rozváží stroje zákazníkům. Moje 

pracovní náplň byla velice obsáhlá, tudíž jsem si vyzkoušela spoustu věcí a naučila se 

něco nového. Dozvěděla jsem se nové a zajímavé informace, které se mi určitě budou 

hodit v maturitním ročníku, a rozhodně jsem si zlepšila angličtinu. Vyzkoušela jsem si 

práci jak v kanceláři, tak i na dílně, kde mě práce bavila podstatně více. Moje pracovní 

náplň zahrnovala i věci, které jsem uměla už před stáží například kontrolu oleje, 

výměnu filtrů, tankování benzínu. Tentokrát to však bylo trochu jiné, protože jsem to 

dělala u bagrů a silničních válců. Dále jsem si vyzkoušela i práci v kanceláři, která k 

chodu firmy patří. Její náplní bylo převážně třídění dokumentů a likvidace těch starých. Vyzkoušela jsem si také 

výměnu předního skla u bagru, který ho měl rozbité, což jsem nikdy v životě 

nedělala a dále například zjišťování problémů u nefunkčního vráceného nářadí. 

Znalosti ze školy jsem použila praktické i teoretické, i když některé věci pro mě 

byly zcela nové, jelikož jsme se ještě některé věci neučili. Nejvíc jsem ale použila 

zkušenosti a znalosti z běžného života. Spoustu věcí jsem si zopakovala, procvičila 

a vyzkoušela, což je pro mě to nejdůležitější. Atmosféra na pracovišti byla velice 

příjemná. Zaměstnanci mě hned přijali a nebáli se se mnou komunikovat, což mi 

pomohlo si procvičit angličtinu.  

Ubytovaná jsem byla u starší paní, která byla velice milá a ochotná nám se vším pomoct. Pokoj jsem sdílela 

s jinou studentkou, ale i tak jsem měla dost místa a osobního prostoru. Stravovací návyky tu mají rozdílné než 

my v Česku, ale nebylo to špatné. Ke snídani byly většinou cereálie, k obědu jsme dostávali sandwich a ovoce a 

večeři jsme měli teplou. Volný čas jsme strávili na výletech, které jsme uskutečňovali s paní učitelkou nebo 

sami. Navštívila jsem muzeum Titaniku, Zoo ve Fotě, Ring of Kerry, výrobnu whisky. Občas jsme ve volném 

čase zašli do centra na jídlo nebo se jen tak sešli. Z grantu jsem měla hrazené ubytování, stravu, letenky, MHD a 

taky jsem dostala kapesné. 

Na stáž do Irska jsem se připravovala. Chodili jsme na přípravné kurzy, kde jsme se učili o Irsku (památky, 

kultura, zvyky...),  rozšiřovali jsme si slovní zásobu a lepšili si komunikaci v angličtině. Díky kurzu jsem si 

procvičila mluvení a získala nové znalosti o irské kultuře. 

 

                      



 

David Živnůstka, Total Motor Solution, Dublin - Irsko  

 

Dne 26. 3. 2022 jsem díky naší Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi a programu Erasmus+ mohl vyrazit 

na čtyřtýdenní stáž v Irsku, konkrétně do hlavního města Dublin. 

Podobu těchto čtyř týdnů jsem pracoval v autodílně Total Motor Solution, která se specializuje na diagnostiku a 

elektroinstalaci. Mojí pracovní náplní byla diagnostika na vozech různých značek nebo různorodé práce okolo 

automobilů např. výměna různých dílů, čištění interiéru a exteriéru, výměna kol a brzd. Velkým úkolem, co jsem 

dostal, byla výměna spojky na autě, kterou jsme společně se spolužákem úspěšně zvládli vyměnit. Kolegové v 

práci byli velice přívětiví a se vším nám pomohli. V této práci jsem získal spoustu znalostí a zkušeností. Některé 

znalosti jsem použil i ze školy. Cesta do práce trvala asi hodinu a půl, a to kvůli poloze pracoviště, které bylo až 

za městem. Do práce nám jezdila opravdu pěkná auta a čas v práci jsem si opravdu užíval. Velice příjemný byl 

začátek pracovní doby v 10:00. 

Ubytován jsem byl asi 30 minut od centra v nové čtvrti. Rodina 

byla velice přívětivá a velice komunikativní. Stravování bylo 

velice dobré, večeře byla vždy teplá a na snídani bylo vždy na 

výběr spoustu jídel. Každý víkend jsme jezdili na výlety s paní 

učitelkou. Za nejvíce povedený výlet považuji Cliffs of Moher. 

V tento den bylo velice krásné počasí a celý výlet se velmi 

povedl. Další výlet byl do přístavního města Bray a nakonec do 

Jameson Distillery a do pivovaru Guinness. Ve volném čase jsem 

se snažil, prozkoumával město. Dublin toho nabízí opravdu 

spoustu: parky, pláže, hospody a památky. 

Z grantu nám bylo hrazeno vše od MHD přes ubytování, 

stravování až po 

letenky.  

Na stáž jsem se připravoval v programu OLS a také jsem chodil 

na kurzy ve škole, které byly každý čtvrtek, kde jsme se 

zdokonalovali v mluvení v anglickém jazyce. 

Celá stáž se mi velice líbila a přinesla mi opravdu spoustu 

zkušeností v oblasti mluvení v angličtině. Také si myslím, že celá 

stáž se vydařila i díky počasí, které tento měsíc bylo opravdu 

krásné. Tuhle zkušenost bych doporučil opravdu každému. 

Neváhal bych se do Irska vrátit a stáž si zopakovat. 

 

 

 



Tomáš Antoško, Total Motor Solution, Irská republika 

 

Vycestoval jsem na stáž do irského Dublinu, konkrétně do nové a tiché čtvrti na Red Arches Avenue, jen pár 

desítek metrů od moře. Strávit jsem tu měl krásné čtyři týdny.  

Docházel jsem do práce do Total Motor Solution v Kylemore. Do autoservisu, který se zaměřuje na 

elektronickou část automobilů, nicméně provádí i běžný mechanický servis. V servise pracují jeden Ir – Keith, a 

dva Číňané – Max a Alex. Tři přátelští a vždy pozitivní chlapi, jež přicházeli denně do práce s úsměvem na rtu.  

Diagnostika aut se stala mým denním chlebem. Napojit vůz k OBD zásuvce, načíst chyby a vyřešit problém. Od 

prasklé pojistky po poškozené ECU. Můj šéf mě zaškolil v několika 

různých programech. Osvěžil jsem si ale i výměnu spojky, brzd či kol. 

Prováděl jsem i běžnou údržbu – výměna všech filtrů, provozních 

kapalin a zapalovacích svíček.  Velikou předností Total Motor 

Solution je mimo jiné služba nejen výměny, ale i obnova hybridních 

baterií vozů s hybridním pohonem. Slouží k tomu specifická nabíječka 

a program, jež detekuje vadné články baterie. Keithovou zálibou je 

hloubkové čištění a detailing. Ukázal 

nám mytí drahými speciálními pomůckami a naučil nás vyčistit i starou 

zaschlou špínu v interiéru. Já jim předvedl své schopnosti parkování. Za 

následek to mělo každodenní hýbání jak s vozy zákazníků, tak i s auty kolegů 

(BMW M3 E46 Cabrio, Mercedes-Benz C63 AMG W204 a Audi S3 8P). 

Okusil jsem navíc Austin Mini ve verzi Cooper, Audi Q7, Audi A1 S-Line a 

další zajímavá vozidla. Třešničkou byla dlouhá projížďka ve zmíněném 

Mercedesu C-Class s výkonem 340kW, a dokonce jsem zkusil i jeho neskutečné zrychlení.  

Domluvit se v našem servisu dalo třemi jazyky – anglicky, česky a čínsky. Alex s Maxem, a já s Davidem jsme 

se mezi sebou dorozumívali našimi mateřskými jazyky. Naše ,,Lingvo Internacia“ byla samozřejmě angličtina. 

Nebohá řeč byla pochopitelně napadena silnými přízvuky – irským, asijským a zajisté tím naším. Ze začátku 

paradoxně nejhůř srozumitelný akcent byl ten irský. Rychle jsme si však zvykli a vedli dlouhé konverzace, 

především na téma automobilismu. 

Dům, ve kterém jsem žil, je novostavba velmi blízko moře v nádherné, poklidné čtvrti. Bydlí v něm tříčlenná 

rodina, Ital Felipe, Irka Ann Marie a jejich dcera Alma. Tak, jak jsem schytal nejlepší práci, tak jsem vyhrál i 

„Hru o rodinu“. Převelice pohodová a starostlivá domácnost, snažící se o náš maximální komfort. O pokrmech 

jen stručně – maximální mňamina. Pikantní pálivé večeře, žádné veganské zelené nic, ale většinou maso na 

mnoho způsobů. K většině jídel jako příloha sloužily brambory a zeleninka. Ze všeho nejlepší byly (kromě 

domácích kuřecích stripsů a domácí pizzy) bezpochyby Felipeho lasagne.  

Dále volný čas. O tom jsme si bohužel přes týden mohli nechat pouze zdát. Domů jsme se z práce vraceli kolem 

sedmé hodiny a do tmy pak plnili školní povinnosti. Proto jsme se snažili maximalizovat chvíle pohody 

poznáváním jak zdejšího habitatu, tak města Dublin. Nespornou výhodou byla pozice našeho domova. Taktická 

poloha, jež umožňovala podnikat dlouhé procházky po pobřeží a navštěvovat různé pláže. Odhodlali jsme se 



podniknout i menší dobrodružství a ve tři hodiny ranní se vydali na kopec do Bray za východem Slunce. Mimo 

to jsme se podívali do krásného přístavního města Howth, na pláže v Sutton a Baldoyle a v jeden den jsme 

pozorovali moře jak ze západu Irska z Cliffs of Moher, tak na samém východě na Claremont Beach. Zkoumání 

místního biotopu nebylo zdaleka to jediné, co jsme podnikali. Navštívili jsme malebné městečko Galway, v 

Dublinu jeli okružní jízdu výletním double-deckerem, a i přes můj odpor k alkoholu zavítali do muzeí Jameson a 

Guinness.  Po výletech jsme poobědvali ve výborných restauracích, dokonce jsme okusili tradiční fish and chips 

(upřímně, čekal jsem to horší) a unaveni a nadšeni se vraceli domů. 

Dovolená to určitě není. Ačkoliv si to někteří mohou myslet, opak je realitou. Všední dnové byly vskutku 

náročné, a to je dobře. Díky tomu si člověk plánuje, kam se podívá a na co se doopravdy těší. Pobyt jsem si 

nemohl vychutnat lépe. Tedy mohl, kdyby alespoň o víkendu si dali někteří učitelé pohov od úkolů. Navzdory 

tomu, práce byla naučná, užitečná, naplňující, a se skvělými lidmi. Doma na nás vždy čekaly královské postele, 

vynikající jídlo a ta nejlepší rodina, kterou jsme mohli schytat. Dále to byly milk shaky zdarma, které jsme v 

práci dostávali, a možnost vyzkoušet si řízení ,,na špatné straně“ a v různých autech.  

Dodat musím, že naší práce a zápalu si v Total Motor Solution cenili natolik, že nám zde nabídli práci přes léto. 

A abych byl upřímný, velmi vážně tuto nabídku zvažujeme. Loučení bylo velmi dlouhé a emotivní, přeci jen 

jsme si vzájemně ,,sedli.“ 

Doslova nic z tohoto by nebylo možné prožít bez spolupráce naší Střední průmyslové školy Mladá Boleslav 

s programem Erasmus+. Z grantu Evropské unie jsou totiž hrazeny nejen letenky, ale i měsíční MHD, strava, 

ubytování a vskutku velkorysé kapesné. 

Rád bych pokračoval v opěvování, bohužel formát A4 mi více prostoru již nedokáže nabídnout… 

 



 

Ľuboš Behul, Waterman Consulting Engineers, Irsko 

 

Byl jsem na měsíční stáži v Irsku ve druhém největším městě Cork. 

Stáže jsem měl možnost se účastnit díky programu Erasmus+ a Střední průmyslové škole v 

Mladé Boleslavi. 

 

Práci jsem vykonával ve firmě Waterman Consulting Engineers. Firma se zabývá 

architekturou a poradenstvím v oblasti architektury. 

Bylo mi zadáno několik úkolů, od práce s dokumenty a jejich kontroly a třídění, až po 

vytváření nových dokumentů. Jako další z mých úkolů bylo nahrazovat zastaralé výkresy 

oblastí v projektech, které se dokončovaly.  

Co se týče tvorby a zakládání nových dokumentů, mým úkolem bylo popsat stav budovy a 

oblasti, ve které budova stála. Popis byl nejdříve velmi podrobně napsán, aby bylo možné se 

kdykoliv zastavit u jakéhokoliv bodu. Pracoval jsem ve Wordu a zapisoval jsem informace, 

které vypomáhaly v další práci na projektech. Často jsem dělal dokumenty o stavu budov. 

Popisoval jsem každou část domu, z venku a zevnitř. Další částí mé práce bylo napsat na 

závěr konečnou zprávu o stavu budovy, což byl méně podrobný popis, který byl nazván 

„General information“. 

 

Atmosféra na pracovišti byla velmi přívětivá, lidé pracující v ní byli velmi ochotní mi 

kdykoliv poradit, když jsem si s něčím nebyl jistý. Domluva ve firmě byla v anglickém 

jazyce. 

 

Naučil jsem se používat Microsoft Word na vyšší úrovni, jak správně formátovat důležité 

dokumenty, na co si dávat pozor, když takové dokumenty tvořím.  

Zlepšení v jazyce pozoruji hlavně v oblasti rychlejších reakcí na otázky, plynuleji mluvím a 

celkově mám lepší porozumění v AJ. 

 

Ubytován jsem byl v rodině spolu s dalšími třemi lidmi. Rodina byla velmi starostlivá a nebyl 

problém, kdykoliv za nimi s čímkoliv přijít. Co se týkalo stravy, o tu bylo také postaráno, jen 

občas bylo potřeba si něco menšího koupit.  

Ve volném čase jsem prozkoumal Cork i městečko, ve kterém jsem byl ubytovaný. Na 

výletech jsme byli na Cliffs of Moher, Ring of Kerry a v Cobhu. 

Všechno toto bylo možné díky grantu, který nám zaplatil ubytování, stravu, MHD, kapesné a 

letenky. 

Před odletem jsem se účastnil online kurzu OLS ke zlepšení mé angličtiny a přípravy ve 

škole. 

 

Stáž se vyvedla, asi nejvíce mě potěšilo hodnocení od majitele firmy. Nesmím zapomenout na 

jeho připomínku, že jsem ve firmě kdykoliv vítán. Celkově bych to hodnotil jako zkušenost 

do života, měla své klady a své zápory, ale v konečném důsledku se to vyplatilo. 
 

 

 



 

 

Tomáš Beránek, Auto-Max garage, Irsko 
 

Ze školy nám bylo nabídnuto, že budeme moci jet na 4týdenní praxi do ciziny, konkrétně do Irska. Byl 

jsem velmi zaujatý touto nabídkou od Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi a velmi vděčný, že 

se tohoto programu Erasmus+ mohu zúčastnit. 

Byl jsem přijat do společnosti Auto-Max garage. Už název napovídá, že se 

jedná o autoservis. Tento servis se zabývá opravou laků aut a servisními 

pracemi, například výměnou částí motorů, brzdových destiček i kotoučů, 

prostě provádí celkový servis a opravy vozidla i jeho počítačovou 

diagnostiku. Kolektiv zde byl velmi přátelský. Když jsem si nevěděl s něčím 

rady, tak mi vždy jeden ze 4 pracovníků ochotně pomohl a občas jsme 

prohodili i nějaký vtip.  

Po nástupu do práce jsem měl většinou za úkol čistit auta z interiéru a 

exteriéru. Následně se úkoly nabalovaly, až jsem se dostal k přezouvání kol, 

výměně oleje a olejového filtru, výměně prasklých světel i výměně brzdových destiček a kotoučů. 

Jsem si jistý, že kdybych nevyužil příležitosti, tak bych na tyto činnosti nikdy sám nepřišel. 

Jelikož tento servis má polského majitele, tak jsem se toho zpočátku bál. Ale 

za pár dní jsem si zvyknul jak na prostředí, tak na personál a ke komunikaci 

jsme využívali angličtinu. 

Naučil jsem se tu spoustu věcí, třeba pracovat na zouvačce kol, vyvažovat 

kola, měnit olej, na různých typech aut, způsob výměny brzdových destiček a 

kotoučů aj. 

I přes nářečí si myslím, že jsem se v anglickém jazyce zlepšil. V případě, 

když jsem nerozuměl, stačilo poprosit o pomalejší projev a bylo to v pořádku. 

Dokonce jsem se přiučil i pár polských slovíček. 

Byl jsem ubytován u milé starší paní. Dostal jsem vlastní pokoj s pracovním stolem a velkou i malou 

skříní. Bál jsem se stravy, ale po první večeři jsem věděl, že mohu být v klidu. 

Druhý den po příletu jsme s paní Kratochvílovou navštívili věznici poblíž Corku, o víkendech jsme 

byli na Cliffs of Moher, navštívili Jameson palírnu whiskey a také jsme podnikli okruh The Ring of 

Kerry. Dále jsme se spolužáky navštívili zoo poblíž Cobh a poslední výlet se spolužáky bylo muzeum 

Titaniku v Cobh. 

Program Erasmus+ nám zařídil naprosto všechno potřebné, zaplatili nám letenky, ubytování, 

stravování, jediné, co jsme si museli koupit, byla kartička na MHD, ale to vůbec nevadilo díky 

kapesnému, které jsme před cestou dostali. 

Abychom byli připraveni na stáž, bylo zapotřebí splnit přípravné online kurzy OLS, což nebyl 

problém, jelikož 25 hodin uteklo jako voda. Také bylo třeba se účastnit večerních hodin (od 7pm), 

abychom si zlepšili slovní zásobu a komunikaci v angličtině. 

Na závěr bych chtěl moc poděkovat za tuto příležitost, protože jsem si mohl vyzkoušet život v cizí 

zemi, kde nikoho neznám. Pracoval jsem ve firmě plné cizích lidí, se kterými jsem se skamarádil, a 

jsme stále v kontaktu. Naučil jsem se spoustu nových věcí. Zjistil jsem, že v Irsku jsou lidé velmi 

přátelští a ochotní. 



Daniel Bílek, Life FM, Irsko 
 

Byl jsem na stáži v Irsku ve městě Cork, které se nachází na jihu Irska. Na stáži jsem strávil 4 týdny. 
Tuto stáž mi umožnil projekt Erasmus +, do kterého jsem se přihlásil na své škole SPŠ v Mladé 
Boleslavi. 

Pracoval jsem jako IT podpora rádiu Life FM, což je lokální křesťanské rádio, 
které vysílá pro Cork a jeho okolí. Také funguje jako internetové rádio. Kancelář 
a její kolektiv nebyl nijak rozsáhlý, většinou 6-8 lidí. V sestavě byl jeden 
nadřízený, tři zvukoví editoři, a dva moderátoři/rky rádia. 
Za úkol jsem měl opravovat rozbitá zařízení nebo je nově nakonfigurovat, aby 
mohla být uvedena do provozu. Např. šlo o vysílací a přijímací server, který 
posílal zvuk ve vysoké kvalitě do vysílací věže. Také jsem vyměnil pár vadných 
kusů nahrávacího vybavení, nebo nakonfiguroval síť pro celou kancelář a její 
zařízení.  
Konkrétně jsem dělal konfigurace Linux reciver 
a transmiter serverů, vzdálené připojení k Linux 
serveru s Real VNC, stahování a nahrávaní do 
databáze s MS SQL, web design, řešení 

software, hardware závad, pracoval s nahrávacími a zvukovými 
zařízeními. Dále jsem testoval internetové připojení, prováděl 
konfigurace sítě, práce s nahrávacím softwarem Adobe Audition, či 
práce se softwarem na přenášení zvuku na větší vzdálenost 
(OpenOB).  
Atmosféra pracoviště byla velice příjemná a klidná, s kolegy jsem 
komunikoval hovorovou angličtinou a občas si popovídal o jejich 
zálibách a pěkných místech v Irsku. 
Na praxi jsem si zlepšil mluvenou hovorovou angličtinu a celkově zlepšil znalostí v Linux systémech 
a serverech. Také jsem se naučil anglické názvy z mého oboru. 
Po pobytu v Corku, kde mají silnější nářečí, jsem se s ním vyrovnal a zlepšil se mi celkový poslech 
angličtiny a zrychlily se mi reakce na otázky v angličtině.  
S ubytováním jsem neměl žádný problém. Bylo pěkné, útulné, s rodinou se dalo dobře komunikovat a 
uměla dobře vařit. Prostředí zde bylo příjemné a klidné. 
Ve volném čase jsme každý víkend jeli někam na výlet. První víkend jsme jeli autobusem 
paddyvagonem na Cliffs of Moher, které určitě doporučuji navštívit, poté do destilerie Whisky 
Jameson. Další víkend jsme jeli na Ring of Kerry, odkud byly nádherné výhledy na moře a přírodu. 
Z grantu od programu Erasmus + jsem měl hrazené ubytování, stravování, MHD, dopravu z Dublinu 
do Corku i letenky. 
Před stáží jsem navštěvoval přípravné kurzy, kde jsme se učili o místní kultuře 
a případných situacích, co mohou ve speciálních případech nastat. Také jsem 
trénoval znalosti angličtiny na kurzech OLS. Kurzy hodnotím tak, že je dobré 
je znát, ale myslím si, že není povinností je mít. 
Jsem rád, že jsem se na stáž přihlásil a až na pár komplikací stáž hodnotím 
pozitivně. Splnila moje očekávání. Celkově jsem spokojen z celkových 
přínosů stáže v rámci oborových znalostí a angličtiny, stáž beru jako dobrou 
zkušenost do života, a do budoucí kariéry.  
Můj největší úspěch byl pravděpodobně nakonfigurování serveru pro vysílání 
na vysílací věž. 



 



Vojtěch Černý, Tisalabs, Cork - Irsko 
 
Strávil jsem na stáži v Irsku ve městě Cork 4 týdny svého života. 

Stáž mi byla zprostředkována Střední průmyslovou školou v Mladé Boleslavi a programem Erasmus+. 

Pracoval jsem ve firmě Tisalabs, která podniká v kybernetické bezpečnosti. 
V kolektivu bylo i zhruba 8 stážistů ze Španělska, takže jsem jim moc 
nerozuměl, protože mluvili převážně španělsky, ale když jsem něco 
potřeboval, tak mluvili normálně anglicky. A náš šéf trval na tom, aby se 
ve firmě mluvilo co nejvíce anglicky.  

Ve firmě jsem pracoval se sítěmi, konfiguroval jsem router od firmy Mikro 
Tik, nastavoval jsem servery a instaloval operační systém a následně jsem 
předělával kabelování. Dále jsem tvořil vzdálený přístup k 3D tiskárně. 

Díky těmto úkolům jsem se naučil konfigurovat router od jiné firmy, než 
je ta, kterou se učíme ve škole, poznal jsem spoustu nového softwaru a 
ověřil jsem si, že Linuxové operační systémy mají podobné příkazy. 

Co se týče atmosféry pracoviště, tak ta byla příjemná. Když jsem 
potřeboval poradit od někoho, tak mi pomohl, i když to nebyl zrovna jeho 
obor, nebo když jsem měl nějakou chybu na serverech, tak se mě zeptali, 
jestli jsem schopen to vyřešit, nebo jestli potřebuju asistenci. A co se týče 
komunikace, tak se používala chatovací aplikace a na meetingy se 
používalo Google meet. 

Co se týče ubytování, tak jsem bydlel v Bandonu u staršího páru, který se držel přísloví „Jak se do lesa 
volá, tak se z lesa ozývá“, takže se o nás starali, jak by chtěli, aby bylo o ně postaráno. Přizpůsobovali 
se nám, jak jen mohli. Protože jsme končili pozdě a autobusy jezdily ještě později, večeřeli jsme 
kolem deváté večer. Měli jsme sice menší pokoj, ale měli jsme pohodlné postele a teplou vodu ve 
sprše a velké obědy (na irské standardy). 

O víkendech jsme jezdili na výlety např. Moherské útesy, Ring of Kerry, nebo v Destilerka Jameson. 
Volný čas jsem trávil v obchodech, chodil jsem po městě a v hospodě jsem ochutnával místí pivo (i 
když to irské na české samozřejmě nemá).  

Z grantu bylo zaplaceno ubytování, stravování, doprava, MHD, letenky a zbylo i na kapesné. 

Před stáží jsem absolvoval přípravné kurzy OLS a školní kurzy. U kurzů OLS jsem musel absolvovat 
25 hodin a tento kurz mi zlepšil angličtinu. Přípravný kurz od školy mě připravoval kulturně a bylo 

nám řečeno, kam se pojede na výlety, jak se kde chovat a 
jak se zachovat např. v nemocnici nebo na letišti při 
nějakém problému. 

Z mého pohledu se tato stáž velice povedla. Poznal jsem 
nová místa, nové lidi, jinou kulturu a práci v cizině, což byl 
záměr celého pobytu. Takže tento pobyt hodnotím velice 
pozitivně.  

Jsme rád, že jsem byl schopen se do projektu vůbec dostat a 
nic na stáži nezničit. 

Koukat na obrázky výhledů je fajn, ale být tam a vidět to naživo, je prostě něco jiného…  



 

Ondřej Ferenc,Kelly’s Garage,Irsko 

 

Zúčastnil jsem se stáže v Irsku, konkrétně v hlavním městě Dublin, po dobu 4 týdnů. Moje účast mi byla 

umožněna díky Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi a programu Erasmus+. 

Pracoval jsem v autoservise Kelly’s Garage, který nabízí kompletní servis automobilů, přípravu vozidla na STK 
atd. Kromě majitele autoservisu jsem se na pracovišti střetával se třemi pracovníky. 

Nejčastější úkol, který jsem vykonával téměř 
denně, byl výměna motorového oleje a filtrů, a 
to vzduchového a olejového. Jako další jsem 
vyměňoval brzdy, jak kotoučové, tak i bubnové. 
Přezouval jsem také pneumatiky na 
hydraulickém stroji nazvaným „zouvačka“ a 
následně jsem kola vyvažoval na vyvažovacím 
stroji. Několikrát jsem vyměnil menší součásti 
na automobilu, např. gumový vlnovec a kulový 
čep. 

Lidi na pracovišti se mnou komunikovali 
příjemným tónem a jakékoli sdělení z jejich 
strany mi bylo předáno srozumitelně a v klidu. 

Z hlediska práce mi stáže určitě přinesla širší 
přehled o osobním automobilu, jeho částech a 
servisu.  

Jelikož jsem musel v Irsku mluvit anglicky, tak se 
má znalost angličtiny na 100% zlepšila. Díky tomu, 
že jsem mluvil prakticky pořád, tak jsem prolomil 
strach z mluvení, což má mnoho lidí. Když jsem 
uslyšel lidi, kteří mají zjevně irský přízvuk, rak 
jsem měl nepopsatelný výraz, protože nebylo 
daným lidem vůbec rozumět. Naštěstí během 
prvního týdne stáže si „mé uši“ zvykly na irský 
přízvuk a vyrovnal jsem se s tímto přízvukem. 

Ubytován jsem byl u velmi milé paní |Noeline, která 
žije v rodinném domě. Kromě mě tu byli ještě 
ubytovaní můj spolužák z mé třídy a student 
z Turecka. Jelikož se dům nenacházel přímo 
v centru města, nebylo zde tolik rušno. O víkendu 
jsme jezdili na výlety společně s paní Kubelkovou. 
Byli jsme na Cliffs of Moher, v Guinness muzeu a 
Jameson muzeu. 

Ubytování, stravování, MHD, kapesné i letenky – 
toto všechno jsem měl hrazeno z grantu. 

Před odjezdem jsem se připravoval v podobě 

přípravných kurzů a OLS, kde jsem mohl procvičovat můj ústní projev, písemný projev, slovní zásobu a mnoho 

dalšího. Tyto kurzy hodnotím spíše pozitivně, protože mě dostatečně připravily na stáž.  

Stáž se vydařila a jsem dozajista rád, že jsem využil tuto nabídku, která se nedostává běžně. Se stáží jsem 

spokojený, jelikož jsem sebevědomější, zejména v mluvení s lidmi a navazování konverzace. 

Tato stáž mi dala širší pojetí o Irsku, a jaký je život právě tam. Mým největším úspěchem je prolomení strachu 
z mluvení anglicky. Nejvíce mě překvapilo, že je běžné chodit v domácnosti v obuvi, která se používá na 
venkovní prostředí.  



 

Lukáš Haken, LifeFM, Irsko 

 

Ke konci března jsem se díky Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi a programu Erasmus+ vydal na čtyři 

týdny na stáž do města Cork v Irsku. 

 Po dobu mé stáže jsem pracoval v rozhlasové stanici LifeFM. Jedná se o křesťanské rádio vysílající v Corku a 

jeho okolí. Vysílají převážně novinky a modlitby z oblasti náboženství. Jejich zprávy 

jsou pozitivní a optimistické, takže nevysílají žádné vraždy a negativní zprávy.   

Mojí pracovní náplní byla oprava počítačů a webdesign. Oprava počítačů probíhala tak, 

že jsem vždy počítač zapojil a zapnul, abych zjistil, jaká závada se tam nachází a na 

základě toho jsem pak vyměňoval požadovanou komponentu, jako je třeba HDD, 

CMOS baterie nebo zvukovou kartu. Co se týče webdesignu, tak jsem upravoval 

webové stránky rádia, kde mi pomohly znalosti ze školy, a také jsem se zdokonalil 

v jazyce HTML a CSS.  

Atmosféra na pracovišti byla velice klidná a 

pohodová. Komunikace probíhala často, protože jsem 

s mým nadřízeným konzultoval to, jaké změny mám  

na webové stránce provést. Díky tomu jsem si 

procvičil svoji komunikaci v anglickém jazyce.  

Praxe mi určitě přinesla zdokonalení se v oblasti 

hardwaru, webdesignu a v porozumění a mluvení 

v anglickém jazyce. Také jsem si zlepšil slovní zásobu z oblasti informačních technologií. 

Byl jsem ubytovaný se studentem jiného oboru z naší školy. Ubytování bylo na velice dobré úrovni. Bydleli jsme 

v menším domě na předměstí Corku. Pokoje a ostatní místnosti byly menší, ale za to vždy čisté a uklizené. Naše 

dočasná “mamka“ nám vždy připravila ke snídani cereálie s mlékem a k obědu jsme dostávali lunch pack, který 

se skládal ze sendvičů, ovoce a nějaké sušenky. Večeře byla vždy teplá, velká a hlavně výborná. 

Ve volném čase jsme si chodili s ostatními účastníky projektu projít okolí města Cork a nějaké obchody. Na 

výlety jsme jezdili o víkendech s paní učitelkou. Byli jsme například na Cliffs of Moher, v destilérii Jameson 

nebo na Rings of Kerry.  

Grant od programu Erasmus+ zahrnoval například ubytování, jídlo nebo letenky. Byly z něj také hrazené 

každodenní výdaje za stravování a dopravu do práce.  

Na stáž jsem se připravoval pomocí online kurzů OLS, na kterých jsme museli strávit alespoň 25 hodin času.  

Stáž byla velice vydařená, získal jsem spoustu nových zážitků, poznal jsem nové lidi, prozkoumal několik 

krásných míst v Irsku a zlepšil se v anglickém jazyce. Jsem moc rád, že jsem měl možnost se zúčastnit a určitě 

bych to doporučil i ostatním, protože jde o nezapomenutelný zážitek. 

    



 

Tomáš Hudeček, Redstudio Irsko 

 

Absolvoval jsem stáž v Corku, který se nachází v provincii Munster v Irsku. Na stáži jsem byl 1 měsíc. Stáž jsem 

absolvoval díky Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi a programu Erasmus+ 

Stáž jsem vykonával ve firmě Redstudio. Náplň 

práce této firmy je softwarový, webový a aplikační 

design. Pracovní kolektiv se skládal ze mě, mého 

spolužáka Honzi a našeho vedoucího Lukasze, který 

je taky vlastní Redstudia. Já jsem vytvářel fronted 

pro aplikaci, Honza backend a Lukasz android 

aplikaci.  

Moje pracovní úkoly byly vytvořit a nadesignovat 

webovou aplikaci pro fitness OBODO. Součástí této 

tvorby bylo načítání dat ze serveru, tedy z backendu, který tvořil 

Honza. A zobrazovat je na webovou stránku. Aplikace dále 

obsahovala registrovací a přihlašovací systém. Mohli jste se přihlásit 

jako běžný uživatel nebo jako kouč. Jako uživatel jste schopni 

zobrazit data z vašeho tréninku (grafy, shrnutí…) a jako kouč jste 

mohli zobrazit živá data z přístrojů v posilovně, na kterých zrovna 

někdo přihlášený trénoval. Tato data by se měla zobrazit v jejich 

posilovně na velké televizi, kde by všichni viděli váš progres.  

Atmosféra v práci byla úžasná. Firma sice nemá vlastní prostory, 

takže jsem pracoval ve veřejné kanceláři s názvem CO WORKING 

CULTURE, ale žádná potíž to nebyla. Všichni tu byli milí a pohodoví. 

Stáž mi přinesla celkové zlepšení v anglickém jazyce. Naučil jsem se 

pracovat na jednom projektu s více lidmi. A rozhodně se mi zlepšily 

vědomosti v programování. 

Co se týče stravy čekal jsem to horší. Paní, u které jsem bydlel, vařila 

skvěle. A ubytování bylo taky slušné, ale většinou jsem byl doma jen 

na spánek a na večeři, takže bydlení bylo tak nějak irelevantní. 

Ve volném čase jsem s kamarády prozkoumával Cork. Byli jsme na 

všemožných památkách. Navštívili jsme destilerii Jamson whisky. 

Dále jsme byly v zoo Fota park, podívali jsme se na krásný výhled na 

skalách Moher. A udělali jsme si objížďku na Ring of Kerrz. 

Z grantu, který nám poskytnul Erasmus+, jsem měl zajištěnou stravu, ubytování, MHD, letenky a dost 

kapesného, které jsem mohl využít. 



Na stáž jsem se připravoval chozením na přípravné kurzy, na kterých jsme se učili angličtinu a jak Irsko funguje, 

jací tu jsou lidé, jejich jídlo, kultura, a památky. Celkem mě to připravilo na irský způsob života a díky kurzu 

jsem věděl, do čeho jdu. 

Za stáž jsem velice rád, dala mi bohaté zkušenosti, zážitky, poznání nových lidí. Díky stáž jsem si dokonce 

zařídil práci do budoucna. Vedoucí nám totiž nabídnul pro něj pracovat z Čech. 

Irsko bylo moc hezké a byli tu příjemní lidé, ale pořád nechápu co vidí na těch fish and chips :D.  

 



 
 

Štefan Jambrich, Tisalabs, Ireland 

 

Na stáži jsem byl v Irsku a to ve městě Cork, které má asi 130 000 obyvatel a je druhé největší v zemi. 

Byl jsem zde na celý měsíc a to díky Střední Průmyslové škole v Mladé Boleslavi a programu 

Erasmus+. 

 

Pracoval jsem ve firmě Tisalabs, která se zaměřuje na 

bezpečnost, IoT hardware a software development a cloudová 

řešení. 

 

Mými úkoly bylo zmodernizovat jejich webové stránky, vytvořit 

multiplatformní aplikaci pro ovládání programů a připojení wifi 

kamery k RasperryPi. Ve společnosti byl podíl pracovníků a 

stážistů asi 50 na 50 a celkově se mnou v kanceláři bylo asi 8 lidí. 

 

Na pracovišti jsme museli mluvit anglicky, a to i s dalšími 

stážisty, kteří uměli česky. Celková atmosféra pracoviště byla 

velmi příjemná a všichni byli nápomocní.  

 

V práci jsem využil všechno, co jsem již znal, díky čemu jsem se v tom mohl zdokonalit a mohl jsem 

si tak i ověřit všechny své znalosti a získat pracovní zkušenosti. Také jsem se dozvěděl, jak funguje 

vývoj větších projektů v týmu a přerozdělování práce.  

 

S ubytováním jsem byl velice spokojen. Rodina, u které jsem zůstával, byla velice milá a přívětivá. 

Ráno mi vždy připravili snídani a do práce mi s sebou dali 

obědoví box. V Irsku totiž hlavní jídlo dne je večeře a ne oběd 

jako u nás. To také bylo znát, večeře byly opravdu velké. 

 

První dva týdny nám výlety zařizovala paní učitelka. Jako první 

výlet jsme se jeli podívat na Cliffs of Moher, to jsou útesy u 

moře a druhý týden jsme objeli tzv. Ring of Kerry, to je 

turistický okruh. Další týden jsme se na výletě už domluvili 

sami. Jeli jsme se podívat do Fota Wildlife park, což je taková 

otevřenější zoo. 

 

Celý pobyt, cestu, jídlo i všechno ostatní jsme měli placené z 

grantu. 

 

Před odjezdem na stáž jsem se musel účastnit přípravných 

kurzu a splnit 25 hodin na OLS výuce. 

 

Rozhodně se mi v Irsku líbilo a jsem velice rád, že jsem se na stáž přihlásil.  



 



 
 

Lukáš Jirků-Irsko-Kelly´s garage, Irsko 

 

Díky škole a programu Erasmus+, jsem se mohl zúčastnit čtyřtýdenní stáže v Irsku, přesněji v 

Dublinu. Je to největší město v Irsku. Pracoval jsem 

v Kelly´s garage, což je autoservis. Mojí náplní práce byl 

servis aut. Vyměňoval jsem kola, brzdové destičky, olej, 

olejový filtr a další. Párkrát jsem dělal i náročnější práci, 

jako je výměna setrvačníku, stabilizátoru, řemenů i 

zavěšení kola. 

 

 

Od stáže jsem získal víc, než jsem očekával. Hlavně jsem 

se naučil hodně o autech, a především o motoru. Například 

k čemu je setrvačník a proč záleží na jeho váze. Taky jsem 

se naučil pracovní postup, když je potřeba výměna řemene. 

Dál jsem se naučil klasický servis, a to čím začít a jak 

zkontrolovat olej a olejový filtr. Také výměna pneumatik byla pro mě zajímavá práce.  

Zlepšila se mi i angličtina a za to jsem opravdu vděčný. Hlavně jsem se zlepšil v mluvení a 

naučil se odpovídat, aniž bych musel moc přemýšlet. 

 

 

Ubytování jsem měl suprové, lepší jsem nemohl dostat. Paní byla milá a vždy nám se vším 

vyhověla. Vařila denně výborná jídla. Byl jsem na pokoji s kamarádem. Jinak v rodině byl i 

jeden Turek, který tu studoval. Když jsme chtěli jít ven, tak jsme jen museli říct, že jdeme 

ven, aby věděli, kde jsme a domluvit se na čase našeho návratu. Kdybychom se náhodou 

zpozdil nebo chtěli být venku dýl, tak se stačilo s paní domluvit. 

 

 

O volném čase jsme chodili po okolí a poznávali město. Nedaleko 

bylo i hřiště na ragby, tak jsme se tam chodili dívat. Jinak o 

víkendech jsme měli naplánované výlety. Navštívili jsme firmu 

Guinness, firmu Jamson a Cliffs of Moher. 

 

 

Na útratu jsem dostal od Erasmu kapesné. Z grantu mi byla 

zaplacená cesta, ubytování a strava. Před stáží jsem musel 

absolvovat přípravný kurz. 

 

 

Stáž rozhodně stojí za to. Je skvělé si vyzkoušet, jak to chodí v 

zahraničí. Přinese vám to spoustu nových zkušeností a hlavně zážitky, na které jen tak 

nezapomenete. 



 

Vojtěch Karel – Auto Max – Irsko 

 

Koncem března jsem díky Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi a programu Erasmus+ mohl zúčastnit 

čtyřtýdenní stáže ve městě Cork v Irsku. 

Po dobu mé stáže jsem pracoval v autoservise Auto Max, který nabízí všechny 

možné služby od výměny pneumatik, filtrů, brzdových komponentů po prodej 

náhradních dílů. V autoservise jsem nepracoval sám, byli tam semnou ještě moji dva 

spolužáci a jeden student z jiné školy, takže jsme si mohli práci rozdělit a pracovat 

na více problémech. 

Moje pracovní náplň byla různorodá, Každý den přijížděli 

zákazníci s jinými problémy na autech. Nejčastější prací byla výměna starých, ojetých 

pneumatik za nové. K tomu jsme měli k dispozici stroj na přezouvání pneumatik a 

vyvažovač kol, se kterými nás hned první týden naši kolegové naučili. Také jsme 

prováděli servis aut, což obnášelo kontrolu závadových částí a následnou výměnu těch, 

které už nevyhovovaly. Výměna olejového, vzduchového, palivového filtru a oleje byla 

skoro na každodenní činností a i přes to, že to nyl někdy boj, tak se vždy všechno 

povedlo a auta odjela vcelku. 

Atmosféra na pracovišti byla pohodová a pro nás kolikrát dost zábavná. Jedná se o polský servis, mechanici mezi 

sebou mluvili v polštině a s námi se bavili v angličtině. Trochu jsem se toho obával, ale po pár dnech jsem si 

zlepšil slovní zásobu z dílenského prostředí.  

Byl jsem ubytovaný se studentem z jiného oboru z naší školy. Ubytování bylo na velice dobré úrovni. Bydleli 

jsme v menším domě na předměstí Corku. Pokoje a ostatní místnosti sice byly menší, ale za to vždy čisté a 

uklizené. Naše dočasná “mamka“ nám vždycky ráno připravila cereálie a mléko. K obědu nám udělala lunch 

pack, který se skládal ze sendvičů, ovoce a nějaké sušenky. Večeře byla vždycky teplá, velká a hlavně výborná. 

Ve volném čase, jsme si chodili s ostatními účastníky projektu projít okolí Corku a nějaké obchody. Na výlety 

jsme jezdili o víkendech s paní učitelkou. Například jsem jeli na Cliff’s of Mohers, Ring of Kerry nebo do 

destilérie Jameson.  

Grant od programu Erasmus+ zahrnoval například ubytování nebo letenky do Dublinu. Byly z něj také hrazené 

každodenní výdaje za stravování a dopravu do práce.  

Na stáž jsem se připravoval pomocí online kurzů Erasmus OLS na kterých jsme museli mít více jak 25 hodin 

stráveného času a školních kurzů. 

Za mě byla stáž velice vydařená. Získal jsem spoustu nových zážitku a zkušeností. Rozšířil a zlepšil si svoje 

dovednosti v anglickém jazyce. Poznal jsem spoustu nových lidí a viděl spoustu krásných míst v Irsku. Jsem 

moc rád, že jsem využil této možnosti a všem ostatním bych tuto zkušenost jen doporučil. 

                                                                        



 
 

Štěpánka Klimešová MTD Precision Engineering, Irsko 

 

Díky Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi a programu Erasmus+ jsem se dostala na 

stáž do Irska, kde jsem pracovala 4 týdny ve firmě MTD Precision Engineering. MTD je 

společnost, která se specializuje na zakázkový návrh a výrobu zařízení pro biofarmaceutický a 

lékařský průmysl. Služby MTD zahrnují návrhy, konzultace, vývoj a poskytování CNC 

výrobních kapacit, stejně jako prototypování 3D tisku a dodávky hotových dílů. 

 

Náš pracovní tým se skládal přibližně z patnácti kolegů. Já jsem pracovala společně se čtyřmi 

kolegy v kanceláři, kde jsem pomáhala se softwarovými nebo hardwarovými závadami, jak u 

PC, tak u tiskáren. Pracovala jsem jak s Mac OS tak s Windows 10, což pro mě byla velmi 

dobrá zkušenost. Občas jsem také řešila problémy se sítí na firmě a organizovala různé 

komponenty ve skladu. Kolegové pracovali v programu SolidWorks, kde modelovali různé 

zakázky od zákazníku a ostatní členové pracovali v dílnách a zakázky zhotovovali.  

Na firmě byla vždy velmi uvolněná a veselá atmosféra. Kolegové na mě ani na sebe navzájem 

nikdy nebyli nepříjemní, nebyl tam stres a vše šlo snadno vyřešit komunikací. V případě, že si 

někdo nevěděl s něčím rady, zeptal se kolegy, popřípadě nadřízeného a problém se vyřešil. I 

když komunikace na firmě probíhala zcela v anglickém jazyku, všem členům jsem rozuměla 

jasně a zřetelně. Díky tomu myslím, že se moje angličtina posunula, stejně jako schopnost 

reagovat a porozumět mluvenému projevu.  

Komunikace s rodinu, u které jsem bydlela, problém také nebyla. U večeře jsme se vždycky 

sešli a povídali jsme si. Měla jsem svůj sice malý, ale útulný pokojíček, kde jsem ve volném 

čase po práci pobývala. O víkendech jsem měla spoustu volné času, který jsem strávila 

ježděním na výlety, které byly organizované učiteli. Byli jsme například na Cliffs of Moher, 

kde byla nádherná příroda. Jeden z výletů byl také do Jameson Distillery, velmi zajímavý 

výlet, kde jsme se dozvěděli, jak se vyráběla pravá irská whisky. Ring of Kerry byl také 

nádherný výlet na celý den. 

 

Ubytování, stravování, MHD, letenky byly hrazeny z grantu a měli jsme i kapesné. Na stáž 

jsem se připravovala chozením na přípravné kurzy, kde jsem strávila cca 30 hodin 

rozšiřováním slovní zásoby, opakování gramatiky a posloucháním mluveného projevu.  

Jsem ráda, že jsem se stáže účastnila, dalo mi to velmi dobrou životní zkušenost, více jsem 

poznala i jinou kulturu a rozhodně bych to doporučila i ostatním lidem ucházejícím se o stáž. 

Myslím si, že zkušenost, jako je tahle, je jedinečná a pokud budete mít stejné štěstí na firmu a 

pracovní kolektiv jako já, tak si stáž velmi užijete. Z mé zkušenosti jsou lidé v Irsku mnohem 

víc uvolnění a ví, jak si užívat života. V práci jsem dostala doporučující dopis a rodina mě 

kdykoliv ráda uvítá, kdybych Irsko chtěla kdykoliv znovu navštívit.  



 
 

Adéla Koštejnová, Crichton O’ Mahony, Irsko – Cork 

 
Zúčastnila jsem se čtyřtýdenní stáže v Irsku ve městě Cork, a to díky Střední průmyslové škole Mladá 

Boleslav a programu Erasmus+.  

Konkrétně jsem pracovala ve firmě Crichton O’ Mahony, která se 

specializuje na opravu karoserií automobilů, zejména promáčklých plechů, 

plastů, škrábanců a dalších různých poškození karoserie. Každé poškození 

karoserie si následně vyžaduje i přelakování poškozené části, a i tuto 

specializaci firma nabízí. Já se do firmy každé ráno ráda vracela nejen kvůli 

práci, ale i kvůli skvělému kolektivu. Kolektiv nebyl nijak velký a byl 

v celkovém počtu tří lidí - klempíř, 

lakýrník a takový ten člověk, který dělá 

v podstatě všechno možné :D. Já byla 

se všemi naprosto spokojená, protože 

moji spolupracovníci byli velice milí a 

na pracovišti nechyběl ani smysl pro 

humor, což si myslím, že vůbec 

neuškodí.  

Já se nejvíce pohybovala s lakýrníkem. Je jasné, že vědět, že 

umět správně lakovat vyžaduje několik let sbírání zkušeností, a 

proto jsem se věnovala spíše věcem okolo, jako je přípravě automobilů k lakování. Tato práce 

zahrnovala hlavně broušení, které zajištovalo dobrý povrch pro naneseni barvy a následného laku, 

potom následovalo kompletní oblepení poškozené součásti lepicí páskou, což zahrnovalo i pokrytí 

zbytku karoserie igelitem. Pak už zbývalo jenom poškozenou část očistit od prachu foukaným 

vzduchem a vyčištění od mastnost speciální kapalinou. Krom přípravy automobilu k lakování jsem si 

vyzkoušela i klempířinu, nalakování menších součástí a míchání barvy a laku.  

 

S mým ubytováním v hostitelské rodině jsem byla moc spokojená, nejen z hlediska velmi mílích lidí, 

ale měla jsem i velmi nádherný pokoj, který byl pro mě velice pohodlný. Jídlo mi dělalo trochu 

problém. Ne že by nebylo dobré, ale v Irsku mají jako hlavní jídlo až večeři a kvůli mým zvyklostem 

z Česka, že je hlavní jídlo oběd, jsem už večer ani neměla hlad. Nicméně to nebyl žádný velký 

problém, protože postupem času jsem si zvykla.   

 

Můj volný čas jsem trávila hlavně se spolužáky. avštívili jsem spoustu 

zajímavých míst jako např. Ring of Kerry a Cliffs of Moher, Fota zoo.  

 

Velice si vážím toho, že jsme všichni měli hrazené stravování, ubytování, 

MHD, letenky a dostali jsme i kapesné k vlastnímu užití.  

 

Před odjezdem na stáž jsem se i připravovala, zejména chozením na kurzy 

angličtiny, které nabízela naše škola. Na kurzech jsme se připravovali 

ohledně slovíček užitečných na letišti i v běžném hovoru s osobami. 

Navštěvovali jsme i  on-line schůzky, kde nám říkali, na co je dobré se 

připravit a co budeme potřebovat. 

 

Abych řekla za sebe, tak jsem velice ráda, že jsem měla tu možnost jet a 

mohla jsem se zúčastnit stáže v zahraničí. Ze stáže jsem si přinesla spoustu zkušeností nejen 

pracovních, ale i v osobním životě, které mohu následně užít i v budoucnosti. 

Mám opravdu velikou radost z mého pracovního prostředí, protože má práce byla ohodnocena dobře a 

dostala jsem pracovní nabídku, tudíž mám možnost se znovu podívat do Irska a nasbírat nové pracovní 

zkušenosti.  

 



 
Jakub Kraus, LifeFM, Irsko 

 

Na stáži jsem byl v Corku v Irsku na 4 týdny, a to díky naší škole a programu Erasmus+. 

Pracoval jsem v rádiu LifeFM, které se věnuje vysíláním zpráv z okolí Corku a světa. Zprávy nesmějí být 

negativní, to znamená žádné vraždy, loupeže ani alkohol. Velikost pracovního kolektivu se pohybovala okolo 10 

lidí. Asi polovina lidí z kolektivu měla za úkol hledat novinky, 

které se budou potom v rádiu vysílat. Další menší část (3 lidi) 

editovala audio nahrané v rádiu tzv. zesilovaní/zeslabování audia a 

dělala střih. Také dávala pozor, aby novinky nebyly delší jak 5 

minut. Každý z těchto lidí se objevoval v rádiu jako moderátor. A 

pak tam byl jeden šéf, který dával pozor na provoz rádia. 

Moje pracovní úkoly byly většinou softwarově zaměřené. Měl 

jsem za úkol např. pomocí balíčku OpenOB spojit 2 počítačové 

servery s operačním systémem Linux. Jeden z počítačů měl být 

Receiver a druhý Transmitter. Musel jsem tedy napsat příkaz 

v bashi. Jeden z mých dalších úkolů byl vyměňování hard disků a 

audio karet. Někdy ve studio přestal fungovat internet na některých 

počítačích. Musel jsem tedy přepsat IP adresu počítače a občas i 

jeho DNS server. 

Atmosféra na pracovišti byla klidná a tichá. Všichni zaměstnanci 

byli velice milí a obětaví. S komunikací nebyl žádný problém, 

všichni mluvili anglicky jako jejich první jazyk a dalo se jim bez 

potíží rozumět.  

Díky této praxi jsem se zdokonalil v pracování s Linuxy. 

Ubytování v rodině bylo bez problémů. Měl jsem menší pokoj s postelí a 

skříní. Stravování bylo taky bez jakéhokoliv problémů. Každý den jsme 

dostávali snídani, většinou porridge, k obědu jsme si každý den dělali 

sandwich a k večeři byly většinou brambory. 

Ve volném čase jsem si procházel město a poznávala krásy Irska. Na výletech 

jsem byl v Cobhu v muzeu Titaniku, v zoo Fota, Rings of Kerry a Cliffs of 

Moher. 

Díky grantu jsem měl uhrazeny letenky, stravování, ubytování a MHD a dostal 

kapesné. 

Na odjezd jsem se připravoval pomocí OLS. Na těchto kurzech jsem si 

zlepšoval angličtinu.  

Můj pobyt v Irsku byl za mě vydařený. Jsem rád, že jsem se byl schopen 

zúčastnit. Tento pobyt mi dovolil zažít, jak funguje cizí země, naučil jsem se 

spoustu nových věcí a mám mnoho nových a skvělých zážitků. 

Můj největší úspěch byl nakonfigurování dvou Linux serverů, které jsou nyní schopné přeposílat audio. 



 
 

Jan Mlejnecký, Red Studio, Irsko 

 

Odletěl jsem na 4 týdny na stáž do Irska do města Cork.  Na stáž jsem se dostal díky programu 

Erasmus+ organizovaného naší školou. 

Pracoval jsem ve firmě Red Studio, která tvoří webové a mobilní aplikace na zakázku dle potřeb 

zadavatele. Pracoval jsem se svým kamarádem a šéfem, který byl velmi nápomocný. Vždy poradil, 

s čím bylo třeba, a nabízel proplacení různých kurzů, které by se mi mohly hodit v mém oboru. 

Měl jsem za úkol vytvořit backend v Node.js a Expressu pro zakázku od 

posilovny Obodo. Tvořil jsem přihlašovací a registrační systém pro uživatele a 

trenéry. Musel jsem vytvořit různé databázové modely a naučit se s balíčkem 

Sequilize, který usnadňuje práci se SQL databázemi přes javascript. Vytvářel 

jsem jednotlivé koncové body pro tvorbu workoutů, přidávání jejich dat a 

následné získání a předání dat frontendu. Vytvářel jsem živý přenos zobrazování 

dat. Ke konci mé stáže jsem se začal učit unit testing pomocí knihoven Mocha a 

Chai. Vytvořil jsem unit testy na získávání dat z databáze, tvorbu uživatelských 

účtů anebo aktualizaci dat. 

Získal jsem spoustu praktických a kariérních schopností. Líbí se mi pracovní 

doba od 9-5 vzhledem k tomu, že si člověk buď může přispat, nebo má alespoň 

ráno na vše více času. Líbilo se mi, že jsme nemuseli používat píchačky a šéf 

byl i přes to spokojený že chodíme do práce včas. 

V angličtině jsem si zdokonalil hlavně své mluvené slovo a porozumění mluvené řeči. Vzhledem 

k tomu, že jsem měl v hostující rodině vrstevnici, tak jsem se naučil i spoustu moderního ale i 

klasického slangu. 

Ubytování a jídlo bylo prvotně veliký šok, protože jsem 

žil ve vegetariánské rodině, ale na jejich jídelníček jsem si 

rychle zvykl a jídlo mi chutnalo. Jejich domovy jsou spíše 

chladné, ale nebyl problém si ve svém pokoji zapnout 

radiátor a místnost trochu prohřát. Jinak domov působil 

příjemně a útulně. 

Soboty jsme trávili po výletech, jako například návštěvami lihovaru, Cliffs of Moher, Ring of Kerry 

nebo námi organizovaným výletem do zoo Fota, kde mají široký výběr opiček na prohlédnutí. Spoustu 

volného času jsem strávil i se svojí vrstevnicí v rodině, takže jsem se podíval i na místa, o kterých vědí 

jen místní a dostal jsem spoustu tipů, kde si můžu co koupit anebo co je dobré navštívit.  

Z grantu jsem měl uhrazené ubytování, stravu i letenky. MHD jsme si museli platit z kapesného, ale i 

přesto bylo peněz dostatek a mohli jsme si dovolit kupovat take-out i několikrát týdně.  

Na stáž jsme byli poměrně dlouho připravování pomocí online schůzek a různých naučných videí a 

prezentací. 

Stáž byla dle mého velmi vydařená. Rodina byla velmi příjemná a práce mě velmi bavila. 

Mým největším úspěchem je, že jsem se svým kamarádem dostal nabídku na remote part-time práci 

pro naši firmu. Mám z toho radost a jsem zvědavý, jak se bude naše spolupráce nadále rozvíjet. 



 
 

Vojtěch Odstrčil, Tisalabs, Irsko 

 

Zdravím, zde v následujícím textu vám popíšu moji účast na stáži v Irsku. Byl jsem zde po dobu čtyř 

týdnů nedaleko města Cork. Bydlel jsem v menším městečku, jménem Ballincollig. Zde mi bylo 

umožněno být díky naší škole, která realizuje program Erasmus+.  

Pracoval jsem ve společnosti Tisalabs, jejíž náplní práce je vytváření snadno použitelných a extrémně 

bezpečných produktů a služeb pro své zákazníky. Jejich posláním je být platformou, aby jejich 

produkty používal jakýkoli podnik ke komunikaci a správě aktivit, kdekoli a kdykoli bez kompromisů 

v oblasti zabezpečení prostřednictvím snadného a intuitivního rozhraní. 

Moji spolupracovníci ve společnosti byli velmi milí a docela dost 

pracovití. Pracovalo se mnou přibližně dalších 10 lidí na stejném místě a 

další byli někde v Maroku.  

Náplní mojí stáže bylo vytvořit aplikaci v pythonu, která otevírala další 

aplikace nebo případně i weby. Toto muselo být použitelné i pro ostatní 

operační systémy, nejen na Windows, ale i na Linux a mac. Poté, co jsme 

toto dodělali, jsme dostali zadáno, abychom 

udělali script, který bude plnit databázi 

zprávami, které byly posílány do databáze. Při 

tvoření aplikace a scriptu zde byla velmi 

přátelská nálada a nebyly zde nějaké větší 

problémy.  

Stáž mi přinesla docela dost zkušeností z hlediska programování a různého 

hledání na internetu. Společně s tím jsem si i procvičil a zlepšil moji znalost 

anglického jazyka, hlavně porozumění mluveného slova a textu.  

Tam, kde jsem bydlel, mi vařili velmi dobře a chutně. Každý den jsem měl 

k večeři teplé jídlo a každý den jsem si mohl vzít, co jsem chtěl nebo 

potřeboval. Rodina mi taktéž pomáhala i s ostatními starostmi jako praní prádla a úklid baráku.  

Volný čas zde jsem trávil především s kamarády ve městě a ochutnáváním jídel, co zde připravují. Na 

výlety jsme většinou jeli autobusem od společnosti Paddywagon na celý den. Většinu z toho jsem měl 

hrazeno z grantu, např. ubytování, letenky i kapesné, ze kterého jsme si měli zaplatit i autobusy.  

Na stáž jsem se připravoval pomocí přípravných kurzů ve škole a OLS. Zde jsme si procvičovali 

angličtinu a zároveň nám říkali co a jak na letišti apod. 

V Irsku se mi líbilo, bylo to tam o něco hezčí než v Česku. 

Za můj největší úspěch ze stáže bych počítal moje zlepšení anglického jazyka a procvičení 

programování. 



 

Radek Pelikán, IT Green Solutions, Irsko 

Dne 28.3 2022 jsem nastoupil na stáž do firmy v Irsku, kde jsem pracoval po dobu 4 týnů. 

Stáže jsem se účastnil díky programu Erasmus+ a díky Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi. 

Pracoval jsem pro organizaci jménem IT Green solutions ve městě Dublin v Irsku. Organizace poskytuje 

počítačové poradenství a vývoj webových, či softwarových aplikací. Většinu praxe jsem pracoval jen se svým 

spolužákem. Jelikož firma kvůli covidu fungovala jako home office, byl jsem v kanceláři se spolužákem a svého 

šéfa, který byl velice přívětivý, jsem potkával jen jeden den v týdnu a zbytek byla online setkání. 

Má práce obsahovala analýzu projektů firmy, navrhování zlepšení 

projektů pro evropský trh a také práce v marketingu neboli hledání 

potencionálních zákazníků. Potencionální zákazníky a návrhy pro zlepšení 

projektů jsem zapisoval do MS Excel a také celá samotná firma pracovala 

hlouběji s veškerými službami od MS Office, což mi rozšířilo znalosti 

v okruhu MS Office nástrojů. 

Pracoval jsem většinu času z kanceláře jazykové školy v Irsku jménem 

SWAN, která mi poskytla prostory pro práci ve firmě. Byli zde velice milí a 

chápaví na mé nedokonalosti v anglickém jazyce. Komunikace s firmou 

probíhala hlavně skrze MS Teams a zaměstnanci firmy mi vycházeli vstříc. 

Stáž mi umožnila pochopit irský přízvuk a hovorový jazyk a také mi stáž 

přinesla zlepšení v komunikaci, Bylo totiž nutné skládat komplexnější 

souvětí, než je ve škole požadováno. 

S ubytováním jsem byl spokojen. Paní jménem Helen nám s Petrem 

připravila vždy vydatnou snídani a vždy unikátní večeři. Byl jsem spokojen 

s irským jídelníčkem. Občas jsem také zašel do místních obchodů pro 

ochutnání místních sladkostí a běžných potřeb. 

O víkendech jsme s paní učitelkou jezdili na výlety. Byli jsme se podívat na 

útesy Moher a na prohlídky místního pivovaru Guiness a palírny Jameson 

whisky. 

Veškeré činnosti a služby byly hrazené z grantu, který nám poskytl 

Erasmus. Zahrnuto bylo kapesné i cena letek, MHD, stravy a ubytování. 

Před začátkem stáže jsem zdokonaloval své znalosti 

v anglickém jazyce za pomocí kurzu OLS. 

Jsem rád za tuto zkušenost, jelikož mi otevřevla 

příležitosti do budoucna v zahraničí. Pochopil jsem, že žít 

v zahraničí je složitěší než u nás doma v České republice. 

Můj největší úspěch bylo alespoň minimální pochopení 

mezinárodního obchodování a práce v marketingu. Jsem 

také rád za mojí první příležitost dostat se dále do 

zahraničí a za možnost letět letadlem. 



 
Jan Procházka, Auto-max, Irsko 

 

Ke konci března jsem odcestoval do Irska, konkrétně do města Cork, celkově na 4 týdny. 

Jsem moc vděčný Střední Průmyslové Škole v Mladé Boleslavi a samozřejmě programu Erasmus+, že jsem se 
stal součástí této stáže. 

Pracoval jsem ve firmě AUTO-MAX GARAGE, která se především zaměřuje na 
servis, úklid a čištění motorových vozidel. Pracovní kolektiv se skládal ze 3 
zaměstnanců a šéfa Mikea, všichni byli původem z Polska, a ze 4 stážistů včetně 
mě. 

Moji polští kolegové byli velice nápomocní, přátelští a na irské poměry velmi 
pracovití. A hlavně s nimi byla zábava. Sem tam zazněla nějaká ta polská 
nadávka ;), ale komunikoval jsem s nimi prostřednictvím angličtiny. 

Vyzkoušel jsem si práci na zouvačce a vyvažovačce pneumatik, což pro mě byly 
stroje, které před mojí stáží existovaly pouze na obrázcích, nikdy jsem k nim 
neměl přístup a nikdy jsem na nich nedělal. Dále jsem pracoval i 
s autodiagnostikou. Moje pracovní náplň taktéž zahrnovala i záležitosti, které 
jsem uměl už dříve, jako je například výměna kol, brzdových destiček, oleje, 
filtrů apod. Spoustu věcí jsem taktéž okoukal od mých kolegů, nebo jsem se od nich dozvěděl něco nového, 
popřípadě jsem dostal i tip, jak danou věc udělat jinak/lépe. 

Znalosti ze školy jsem použil pouze teoretické. Nejvíc jsem ale použil zkušenosti z běžného života. Spoustu věci 
jsem si zopakoval, procvičil a vyzkoušel, což je podle mě to nejhlavnější, a je to podle mě hlavním smyslem 
stáže. 

Řekl bych, že v anglickém jazyce jsem se trochu zlepšil, 
nejvíce asi v porozumění. První týden jsem měl problém 
s irským nářečím, ale ke konci mého pobytu se to 
zlepšovalo. Záleželo, s kým jsem zrovna komunikoval. 

Domy v Irsku jsou malé, ale útulné. Když je venku zima 
nebo větrno, je to uvnitř obzvláště znát. Bydlel jsem 
sám u staršího manželského páru, který mi se vším 
pomohl nebo mi například doporučil nějaká zajímavá 
místa v Corku. Měl jsem k dispozici malý pokoj a 
koupelnu pro sebe. Co se týče jídla, většina jídel, která 
jsem doma jedl, byly polotovary. Myslím si, že to 
nebylo nic strašného, ba dokonce to mnohdy předčilo 
má očekávání. Každou neděli jsem navíc měl jídlo 
z restaurace, tudíž ohledně jídla si nemohu na nic 
stěžovat. 

Během volného času jsem chodil po městě nebo jsme, jako celá skupina stážistů z Corku, jeli na výlety. Za 
vzpomenutí stojí například Cliffs of Moher, Ring of Kerry, město Cobh, Jameson Distillery. 

Z grantu jsem měl hrazeno ubytování, stravování, letenky, kapesné, ze kterého jsem měl placené MHD. 

Na odjezd jsem se připravoval pomocí školních kurzů a OLS, V kurzu byly věci, které mě měly připravit na 
pobyt v cizí zemi. 

Všechno je o lidech, já měl to štěstí, že jsem byl ve skvělé 
rodině a že jsem měl dobrou práci s úžasným kolektivem. 
Bohužel někdo takové štěstí neměl, to je prostě život. 
Během svého pobytu jsem se seznámil se skvělými lidmi 
a vyslechl si naživo jejich příběhy, což bylo pro mě něco 
neuvěřitelného. Samozřejmě nesmím zapomenout 
poděkovat paní učitelce Kratochvílové a Štěpánkové, 
které s námi trávily čas a dohlížely na nás. Myslím si, že 



se stáž pro mě vydařila, i když někdy věci neprobíhaly podle plánů.  

Za můj největší úspěch považuji, že jsem dokázal navázat kontakt s cizími lidmi. Vyslechl jsem si jejich příběhy 
a já jim zase povídal ty mé. S kolegy jsem se s přátelil a dělali jsme si ze sebe srandu. Kdybych měl znovu 
možnost vycestovat do Irska, neváhal bych a jel bych znovu. Irsko je nádherná země, i když trochu odlišná od 
Česka. Rozhodně se ji vyplatí navštívit, zejména kvůli lidem, kteří tu žijí. 

Kromě naučení některých anglických slovíček a denních frází, jsem se naučil i některá polská slovíčka. Všichni 
moc dobře víte jaká ;)  



 
 

Šimon Rosenbaum, Red Power Motorsport, Dublin 

 

Díky programu Erasmus+ a Střední průmyslové škole v Mladé Boleslavi jsem se mohl zúčastnit zahraniční 

stáže. Tato stáž se konala v Irsku, konkrétně v Dublinu, po dobu 4 týdnů.   

Byl jsem ve společnosti, která se zabývá servisem aut a prodejem náhradních dílu do aut a jednalo se hlavně o 

kola na auta. 

Pracoval jsem v menším kolektivu 2-

5 lidí, který se zabýval starostí o e-

shop a administrativu společnosti. 

Zbytek pracoval v autodílně nebo na 

prodejně. 

Měl jsem různorodou pracovní náplň. 

Nejčastěji jsem pracoval 

s WordPressem, ve kterém byla 

stránka celá udělaná. Nejčastěji jsem 

upravoval produkty a pracoval se 

SEO. Potom jsem různě pomáhal 

s administrací a připravoval.csv soubor na nahrání nových produktů.  

Praxe nebyla moc složitá, většina práce byla 

repetitivní. Dozvěděl jsem nově o pojmu SEO. 

Ubytovaní a strava byly nadstandard. Žil jsem na 

kraji města v moderním baráčku. Vždy jsme měli 

snídaně a večeře. Obědy jsme si museli zajistit 

sami.   

Ve volném času jsme byly ve městě, několikrát 

jsme byly i v místních restauracích. O víkendech 

jsme jezdili vždy na výlety. Nejzajímavější výlet 

byl hned první víkend, kdy jsme jeli na Cliffs of 

Moher a projeli západní pobřeží s několika zastávkami. 

Z grantu jsem měl hrazeny letenky, ubytovaní, stravování, MHD a kapesné. 

Před stáží jsem navštěvoval přípravné kurzy. Jednalo se o slovní zásobu, poslech a výslovnost. 

 



 

Michal Strůna, Hermitage Motors & Autos Ltd., Irsko 
 
Zúčastnil jsem se 4týdenní stáže v hlavním městě Irska, v Dublinu, a to díky Střední průmyslové škole Mladá 

Boleslav a programu ERASMUS+. 

Společnost Hermitage Motors & Autos Ltd. podniká v oboru oprav, údržby a prodeje automobilů. Má tři trvalé 

zaměstnance a 1 - 2 brigádníky (stážisty). Hlavním vedoucím a zakladatelem společnosti je pan Steven Liu spolu 

se svým společníkem. 

 

Má pracovní náplň byla následující: 

Výměna oleje, olejového, vzduchového a v případě dieselového motoru i palivového filtru. Dále výměna 

kterékoliv poškozené části vozu a montáž nové. Především se jednalo o brzdové destičky, ložiska v nábojích, 

uložení torzních tyčí, montáže kardanových hřídelů, nových lamel spojek, výměny setrvačníků, startérů, 

alternátorů, upravování délky výfuků, seřizování světel atd. 

 

Další náplní byly lakýrnické práce. Maskování automobilů pro nástřik 

základovou barvou, barvou a lakem. V případě poškození dílu i jeho oprava, 

tzn. vyklepání pomocí reverzního kladiva, zabroušení „výstupků“ po 

vyklepávání, tmelení a broušení. 

 

Na pracovišti panovala velmi dobrá a přátelská nálada. Nebylo výjimkou, 

že některý ze spolupracovníků provedl nějaký žert svému kolegovi a ten mu to 

v nestřeženou chvíli vrátil. Komunikace probíhala výhradně v anglickém 

jazyce, neboť naším pracovištěm byl irský servis, kde pracoval jako lakýrník 

muž z Polska, jako mechanik muž z Bulharska a jako druhý mechanik – 

mechanik-elektronik muž z Rumunska a celému tomuto multikulturnímu 

pracovišti velel šéf z Číny. 

 

Z teoretických znalostí jsem nejvíce použil učivo druhého ročníku stavby a 

provozu strojů, konkrétně kapitolu SPOJE. 

 

Stáž mi velice pomohla ve zlepšení se v anglickém jazyce, a to konkrétně v porozumění a schopnosti reagovat a 

odpovídat v cizím jazyce. 

 

Byl jsem ubytován se spolužákem ze třídy v irské rodině u starších lidí. Paní byla velice dobrá kuchařka. Nejen, 

že by nám ohřívala polotovary, ale opravdu nám sama vařila, což zde nebývá zvykem. 

 

Ve volném čase jsme společně s ostatními spolužáky jezdili na výlety po okolí Dublinu. Navštívil jsem útesy 

Cliffs Of Moher, pivovar Guiness, pobřeží atlantského oceánu, destilérku J. 

Jameson a panství Powerscourt Estate. 

 

Ubytování, stravování, MHD, kapesné i letenky byly hrazeny z grantu. 

 

Pro uskutečnění stáže bylo ale zapotřebí také něco udělat: 

Podat si přihlášku (už v září), napsat motivační dopis a životopis (v angličtině), 

založit si eurový účet v bance, zaplatit vratnou kauci na nákup letenky, 4 

měsíce pravidelně chodit na schůzky (On-line), strávit 25 hodin na aplikaci pro 

procvičování angličtiny, během samotné stáže vyplňovat pracovní deník (v 

češtině), doplňovat si probrané učivo, po stáži vyplnit dotazník pro evropskou 

unii, napsat hodnocení celé stáže a vypracovat souhrnnou prezentaci. 

 

Jsem moc rád, že jsem mohl tuto stáž absolvovat, získal jsem velmi cenné 

zkušenosti do budoucího života. Naučil jsem se základní servis na 

automobilech, což je velmi přínosné, neboť si mohu udělat servis na starším 

autě doma sám a nemusím jezdit do servisu. 



 

 
 

Josef Svoboda – Camerakit, Irsko 

 

Díky mé škole a programu Erasmus+ mi bylo umožněno na 4 týdny odletět do Irska do Dublinu jako stážista. 
Našlo se pro mě místo ve firmě zvané Camerakit, která se zabývá prodejem techniky na natáčení a na ozvučení. 

Byl jsem představen Backendu stránek této společnosti. Seznámili mě s jejich hlavní databází, se kterou byla 
spojena moje práce. Ta spočívala v tom, že v databázi nemají přiřazeny k 
produktům jejich popis a jejich místo, což jsem měl vyřešit.  Musel jsem 
tady produkty zařazovat do správného místa databáze, vyhledat produktu 
správný popis, ten k produktu přidělit a také najít a vložit obrázky 
produktů. Po dokončení jsem pak produkty publikovat na stránky firmy. 
Kolektiv ve firmě čítal 8 lidí i se mnou. Kolektiv byl super, byli strašně 
příjemní a vždy jsem si s nimi rád pokecal. 

 Díky stáži jsem se naučil orientovat v databázi této firmy. Určitě mi 
pomohlo vše, co jsem se o databázích ve škole naučil, a taky jsem to vše 
tady využil. Naučil jsem se také komunikovat s lidmi, a požádat je o 
pomoc, pokud mám s něčím problémy. Také mi stáž pomohla trochu 
otevřít nové obzory v anglickém jazyce, ve kterém pořád nejsem nejlepší, 
ale myslím si, že mi to dosti pomohlo. 
 
 Byli jsme ubytovaní 

k jedné paní, která žije sama se svojí dcerou. Sdílel jsem pokoj se 
Šimonem, kde jsme měli dvě postele, jeden stůl a dvě velké 
skříně a dokonce i vlastní koupelnu. Ráno jsme dostávali jídlo, 
abychom si mohli se Šimonem udělat snídani v podobě toustů a 
věcí na namazání. Obědy jsme si museli zařizovat sami, takže 
jsem si často jen zašel pro něco na namazání na chleba. Večeři 
jsme měli opět doma. Večeře byly vždy teplé a velké. Časově 
jsme to měli rozvržené takto: v 8 hodin ráno snídaně a kolem 
19:30 večeře. 
 

O víkendu jsme jedzdili 
výlety. Nejlepší zájezd byl 
asi na útesy. Dále jsme 
taky byly v pivovaru, 
whiskárně, u moře, 
v docích v Dublinu. Ve volném čase jsme zašli i do místního pubu a 
vychutnávali jsme si místní kulturu plnými doušky. 
 
Na celý pobyt nám bylo přiděleno kapesné, ze kterého jsme si měli platit 
většinou hlavně obědy, protože jinak vše bylo hrazené přímo školou,  jako 
ubytování, výlety, MHD a tak.  
 

Každý týden do odletu jsme měli poučné hodiny, které nás připravovaly 
na pobyt právě tam. Třeba jsme si říkali, jak se tam žije, kam budeme 
jezdit na výlety, že mají rádi sýr, o časovém posunu, jak je irská angličtina 

rozdílná od normální angličtiny atd. Dále jsme se učili angličtinu a musel jsem splnit 25 hodin na OLS Erasmus. 



 

 

Se stáží jsem byl celkově spokojen a klidně bych tam byl i déle. Užil jsem si to hlavně díky výletům a díky 
nalezení nových kamarádů a rozšíření nových obzorů ve svém životě. Rodina byla milionová a jídlo také 
výborné, takže jsem celkově dost pokojen a myslím si, že se tam určitě ještě vrátím. 

 

Jako největší úspěch beru se podívání právě na útesy a nalezení nových kamarádů, jak v práci, tak i ze skupiny 
školy nebo dokonce z hospody. Také můžu brát jako největší úspěch moje zlepšení v anglickém jazyce. 

 

Chtěl bych poděkovat za tuto životní zkušenost a opravdu bych jí doporučil všem, co mají možnost se zúčastnit 
této stáže. Budete mít opravdu spoustu zkušeností a zážitků. 

 

  


