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Od 25. 9 do 13. 10. 2017 jsem byl v Irsku, kde jsem byl pracovní stáži. Absolvoval jsem zde celkem 15
pracovních dnů. Stáže jsem mohl zúčastnit díky naší škole VOŠ a SPŠE Plzeň, podpoře paní ředitelky a
našich angličtinářek, protože to ony byly ochotné a udělaly vše, co bylo třeba pro získání této zkušenosti pro
nás studenty. 
Stáž jsem absolvoval u firmy WMRC Ltd., která funguje a podniká v irském městě Cork. Náplň podnikání
firmy  se  skládá  z  oprav,  údržby  a  prodeje  bílé  elektroniky.  Moje  pracovní  náplň  byla  poměrně  dost
rozmanitá, například jsem opravoval různé spotřebiče, přeměřoval je, pomáhal s instalací nových spotřebičů
a  také  s  recyklací  vyřazených  spotřebičů,  díku  této  rozmanitosti  se  nedostavil  v  průběhu  stáže  žádný
stereotyp a já si tak mohl užít každý den naplno, včetně samotné práce. Díky této pracovní zkušenosti jsem
se naučil, jak měřit jednotlivé součástky v široké škále domácích spotřebičů, jak podle popisu závady poznat,
kde  se  s  největší  pravděpodobností  samotná  závada  nachází  a  jak  se  dostat  k  potřebnému  místu  bez
komplikací.  Ověřil  jsem si  některé  své  teoretické  znalosti  z  oblasti  předmětu  EEN (elektroenergetika).
Drtivou většinu pracovní náplně jsem prováděl pod dohledem syna majitele, Cliva. Oba páni byli  velmi
přátelští a sympatičtí, ke konci stáže jsme se stali dobrými přáteli a občasně spolu komunikujeme dodnes. 
Během pobytu jsem si zlepšil svou angličtinu snad ve všech směrech, díku komunikaci v rodině a v práci si
člověk poměrně rychle zvykne používat angličtinu ať už ve verbální či psané formě. Učení se od lidí, kteří
jinak než anglicky nemluví, je asi ta nejlepší forma učení se cizího jazyka jakou může člověk mít. 
Ubytování v rodině mi více než vyhovovalo. Narozdíl od ostatních, jsem byl v rodině jediný Čech a to mi
umožnilo více zdokonalit cizí jazyk. Doma jsem si každé ráno mohl udělat takovou snídaní, na jakou jsem
měl chuť a nikdo mě neomezoval, do práce mi paní domácí připravila vždy svačinový balíček a večer byla
vždy teplá večeře. V domě jsem měl pro svoje potřeby celé podkroví s vlastní sprchou a mohl jsem si tak
udělat pohodlí. 
Během volného času (víkendy, večery po práci) jsme s naší skupinou absolvovali několik výletů a viděli tak
Moherské útesy, turistický okruh Ring of Kerry, malebnou vesničku Kinsale, přístavní město Cobh, kostely a
přístav  v Corku... Grant, který jsmr díky projektu získali, nám posloužil na zaplacení MHD, stravy, pití,
cesty do Corku. 
Na samotnou stáž jsme se připravovali v rámci kurzů, které probíhaly mimo vyučování a získali jsme na nich
informace o tom, jak bude samotná stáž probíhat, co se po nás bude chtít v práci, rodině, agentuře a také
jsme si připravili a zopakovali odbornou slovní zásobu. 
Celkově  musím říci,  že  ze  stáže  nemám jiné  než  pozitivní  vzpomínky  od  prvního  do  posledního  dne
stráveného  v  Irsku.  Získal  jsem velmi  užitečné  zkušenosti  pro  mojí  budoucnost,  ať  už  jde  o  pracovní
zkušenost v oboru, práci v cizí zemi, nebo samotné povědomí o tom, jak bych mohl fungovat po škole na
pracovní pozici v mezistátní firmě ať už v Česku, nebo kdekoliv v zahraničí. Poznal jsem, jakou mentalitu
mají lidé v jiné zemi než je ta naše, jak žijí, pracují, komunikují mezi sebou atd.  Získal jsem také několik
nových přátel, Nou ze Španělska, Celinu z Německa, Omara z Kuvajtu, paní domácí (která mi nabídla, že se
mohu kdykoliv vrátit) a také mého parťáka v práci, se kterým jsem se na 100% neviděl naposledy.
Závěrem bych chtěl poděkovat škole, paní učitelce a programu Erasmus+ za tuto úžasnou zkušenost. Myslím
si, že člověk nemá moc velkou šanci zažít takhle úžasnou tři týdny dlouhou pracovní zkušenost s grantem,
partou  přátel  a  hromadou  výletů  v  cizí  zemi  jako  je  Irsko.  Nevěřím,  že  by někdo mohl  mít  negativní
zkušenost/pocity, protože to dle mého názoru ani není možné.
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