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Zúčastnil jsem se stáže v Irsku v Dublinu po dobu tří týdnů. 

Bylo mi to umožněno v rámci programu Evropské unie Erasmus+ ve spolupráci s Vyšší odbornou školou a 

Střední průmyslovou školou elektrotechnickou Plzeň. 

Pracoval jsem ve společnosti MACRO Evolution Services, která se zabývá sestavováním, opravami a 

repasováním počítačů, údržbou a opravami tiskáren a instalací monitorovacích a bezpečnostních systémů. Ve 

firmě je zaměstnáno přes třicet zaměstnanců a pracovní atmosféra je velmi přátelská. 

V zaměstnání jsem si vyzkoušel různé činnosti 

spojené se záručními a pozáručními opravami 

výpočetní techniky v autorizovaném servisu. 

Vykonávané činnosti zahrnovaly důkladné 

testování produktů, například tabletů, mobilních 

telefonů a notebooků. Podílel jsem se na opravě a 

kontrole poškození těchto produktů a také jsem 

pomáhal ve skladu s likvidací obalového materiálu 

těchto zařízení. Mimo jiné jsem si také vyzkoušel 

flashování a reinstalaci operačních systémů 

Windows, Android a iOS a jejich aktualizaci. 

I když jsme měli ve třetím ročníku předmět 

technické vybavení, který byl zaměřen na 

hardware, tak jsem v tomto oboru neměl příliš 

zkušeností a většina znalostí byla spíše teoretická. 

Ve firmě se pracovalo hlavně s hardwarem, a tak 

mi tato stáž rozšířila obzory a přinesla velmi mnoho nových praktických informací a zkušeností. Velmi mě 

potěšilo, že jsem měl možnost si vyzkoušet opravy výpočetní techniky v cizí zemi. 

Zlepšil jsem si orientaci v odborném textu technického zaměření, porozumění běžné mluvě s dialektem a také 

rozšířil odbornou slovní zásobu technického zaměření a hovorové angličtiny. 

Naše ubytování se nacházelo na předměstí Dublinu ve čtvrti Balleyfermot. Bydleli jsme v rodinném domku u 

jedné postarší dámy. Náš pokoj se nacházel v podkroví. Byl 

velmi útulný, uklizený a s pohodlnými postelemi. K večeři 

bývalo neméně dobré jídlo, občas i nějaká místní specialita.  

V průběhu stáže byl také čas na cestování a prozkoumávání 

Dublinu. Nejen, že jsme si prošli pamětihodnosti Dublinu, 

jako je Phoenix Park, Grafton Street, Guiness Storehouse, 

Dublin Castle nebo Trinity College, ale také navštívili Cliffs 

of Moher a rybářskou vesnici Howth na stejnojmenném 

poloostrově. 

Veškeré náklady na ubytování i cestování byly hrazeny 

z grantu Evropské Unie. Navíc jsme dokonce dostali i nemalé 

kapesné. 

Na stáž jsem se připravoval v online kurzu Erasmus+ OLS a 

školních jazykových kurzech, které probíhaly nad rámec 

výuky. Na těchto kurzech jsem se jazykově připravoval na 

pobyt a dozvěděl důležité informace o Irsku. 

Stáž v Irsku se velice vydařila a jsem velmi rád, že jsem měl 

možnost se takové akce zúčastnit, protože je to výborná 

zkušenost a investice do naší budoucnosti. Je skvělé, že naše 

prestižní škola je zapojena v takovém programu a svým 

studentům umožňuje vycestovat na stáž do zahraničí. 


