Martin Kouba, Ashgrove Renewables, Irsko
Na stáž do Irska jsem odletěl 30. září a návrat jsem měl naplánovaný na 13. října. Celý pobyt
trval 3 týdny, během kterých jsem zůstal ve městě Mallow, které je cca 40 kilometrů od města Cork.
Do Irska jsem se dostal díky naší škole VOŠ a SPŠE Plzeň, která se
účastnila projektu Erasmus+. Firma Ashgrove Renewables
Engineering se zabývá vytápěním při použití alternativních zdrojů
energie např. podzemní vrty, solární články atd. Firma poskytuje
služby ve formě návrhů, konzultací a samotné realizace projektů. Já
jsem během stáže pracoval v programech AUTOCAD, LoopCad a v
balíčku Adobe Creative Cloud, většinu času jsem dělal různé změny
ve výkresech a připravoval je na odeslání k zákazníkům, popřípadě
jsem prováděl kompletní kreslení a realizaci projektů (u jednodušších
projektů).
Během praxe jsem se zlepšil v Anglickém jazyce a to
hlavně díky komunikaci s rodilými mluvčími. V samotné praxi jsem
rozšířil své znalosti v počítačových programech jako je AutoCad a
Adobe Photoshop a Premiere. V rámci praxe jsem se seznámil s úplně
novým programem LoopCad. Každý ve firmě byl velmi ochotný a
mnoho lidí mi pomohlo naučit se mnoho užitečných věcí. Myslím, že
tato praxe byla pro mně velkým přínosem. Když bych se měl vrátit k
samotnému anglickému jazyku, tak v něm jsem se zlepšil hlavně v
projevu a porozumění. První dny mi přišlo porozumění mluvenému
slovu obtížné, ale postupem času mi mluvené slovo přišlo mnohem lépe srozumitelné a neměl jsem
problém připojit se do jakékoliv konverzace.
Ubytován jsem byl u jedné paní, který měla doma svojí
vlastní firmu, kde se zabývala opravami a výrobou svatebních
šatů. Stravování v Irsku mi přišlo v některých ohledech dost
podobné tomu Českému, jediná věc, která mně doopravdy
zaskočila byla naprostá absence "našeho" pečiva, v Irsku byl
dostupný jen "světlý chleba" a toustový chleba, který byl všudy
přítomný.
Celé víkendy (v Irsku jsme měli dva víkendy, jeden s
doprovodnou učitelkou a druhý samostatně) jsem trávil na
výletech nebo přímo ve městech seznamováním se s místní
kulturou. Po příletu do Dublinu jsme měli jeden den volna tak
jsme si dali trip po Dublinu, abychom se podívali na město a v
odpoledních hodinách jsme navštívili pivovar Guinness. Ve
večerních hodinách jsme se autobusem přesunuli do Corku,
kde jsme se setkali s hostitelskými rodinami. První víkend nám
p. uč. Dmitrišinová zařídila výlet na Ring of Carry, toto bylo
pravděpodobně nejhezčí místo v Irsku. Druhý den jsme se
vydali na Clifs of Moher, které byli úžasné, jejich krásu narušilo jen špatné počasí.
Celá stáž byla hrazena z grantu, díky kterému jsem nemuseli vůbec nic platit. Grant pokryl
veškeré výdaje na jídlo, pití, dopravu apod.
Ještě před začátkem samotné stáže jsem docházeli na přípravné kurzy, kde jsem se učili jak
odbornou angličtinu, tak i věci, které by se nám během praxe mohli hodit. Celou stáž bych
zhodnotil pozitivně, až na jedno negativum, kdy mi 3 dny před odletem byla změněna práce a
ubytování, tak vše probíhalo podle plánu a bez problémů.

