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Díky vzdělávacímu programu Erasmus+  jsem měl možnost odjet na stáž do Irska pod záštitou VOŠ a SPŠE 

Plzeň, kde v současné době studuji. Stáž probíhala v termínu od 28. 5. 2018 do 19. 6. 2018, tedy tři celé 

pracovní týdny a cesta tam i zpět. 

Na stáži jsem byl prvotně kvůli interním záležitostem v 

původní firmě na první týden umístěn do restaurace 

ECO Douglas, kde jsem dělal pomocné činnosti v účetní 

kanceláři, což pro mne při mých omezených znalostech 

oboru nebylo zrovna nejsnazší, ale alespoň jsem si 

procvičil používání angličtiny při neustálých dotazech k 

zadaným úkolům. Od druhého týdne jsem již pracoval 

ve firmě  Jack Hegarty Electricial, což je firma 

zabývající se elektroinstalacemi a následně jejich 

opravami a údržbou jak v domácnostech tak  

i v podnicích a firmách. 

Mojí pracovní náplň tvořilo přejíždění  

z místa na místo podle aktuální zakázky, které 

zahrnovaly například opravu běžných domácích 

spotřebičů, připojování detektorů k ústředně, testování 

funkčnosti detektorů, připojování zásuvek k síti, ve 

výměně osvětlovacích prvků, vrtání cest pro nové 

zásuvky atd. Při všech těchto činnostech jsem si v praxi 

vyzkoušel to, co ze školy znám spíše v teoretické podobě. Jediný rozdíl mezi českou a irskou elektrickou sítí 

je ve tvaru zásuvek, které jsou však zapojeny stejně jako ty české. Na stáži jsem si kromě znalostí z oboru 

zlepšil i schopnost aktivně používat angličtinu a plynule v ní konverzovat. Konverzace navzdory všemu, co 

jsem v minulosti slyšel o irském přízvuku, probíhala bez sebemenšího problému, neboť jediní lidé, kterým 

jsem kvůli přízvuku nerozuměl, byli stážisté ze Španělska. 

Největší znatelný rozdíl oproti Česku  představovala strava, 

jelikož v Irsku jsou mnohem více konzumované kupované 

mražené polotovary. Irové také na rozdíl od Čechů nemají 

jako hlavní jídlo oběd, ke kterému mají nejčastěji sendvič, ale 

večeři, při které jedí právě zmíněné polotovary. Moje 

hostitelská rodina však k těmto polotovarům vždy 

připravovala nějakou zeleninu, takže s jídlem nebyl nijak 

zásadní problém, šlo jen o zvyk. Všechno ostatní bylo v 

hostitelské rodině také v naprostém pořádku, od ubytování po 

praní. Ve volném čase jsme se pak přes týden spolu s 

ostatními stážisty z mé školy zdržovali venku ve městě, o 

víkendu jsme pak jezdili na většinou celodenní výlety, 

například na Moherské útesy, do parku v Killarney anebo na 

Blarney castle. Také jsme navštívili zápas místního týmu v 

hurlingu, což je téměř nepopsatelný místní sport. 

Veškeré mé výdaje v Irsku, jako třeba jízdenka na autobus, 

jídlo přes den nebo výlety ve volném čase mi plně pokryl 

grant od Evropské unie, ze kterého byla zaplacena i cesta 

letadlem a ubytování v hostitelských rodinách. Součástí 

přípravy na stáž byly také online jazykové kurzy a ve škole 

proběhlo několik odpoledních schůzek, kde nám byly 

sděleny užitečné informace o irských zvycích. 

Tato stáž mi přinesla mnoho zkušeností jak v mém oboru, tak i v oblasti angličtiny a konverzace s lidmi 



mluvícími jinou řečí. Hlavně jsem však díky stáži poznal kulturu jiné země, místní zvyky, a od mého tamního 

nadřízeného jsem získal kontakty pro případnou budoucí práci v zahraničí, takže bych takovouto zkušenost 

doporučil každému, kdo dostane příležitost ji zažít. 


