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V roce 2019 jsem se díky naší škole mohl 

zúčastnit programu Erasmus+ a vycestovat do Dublinu. 

Jednalo se o třítýdenní stáž, během které jsem se naučil 

mnoho nových věcí a zlepšil jazykové dovednosti. Bydlel 

jsem kousek od centra Dublinu u hostilelky Loraine 

Butlerové. Díky programu Erasmus+ byl můj zážitek 

v Dublinu o to pohodlnější, protože jsem si nemusel dělat 

starosti s financováním pobytu, jelikož mi byl poskytnut 

grant Evropské unie, který mi pokryl náklady na 

cestování, stravování, ubytování a kapesné.  

Po dobu své stáže jsem pracoval ve firmě Macro 

Evolution Services, která se zabývá servisem 

elektronických zařízení, mezi které patřily výhradně notebooky a tablety. Převážně jsem se zabýval 

opravou notebooků a tabletů. Nejdříve jsem kontroloval zařízení, která přišla od zákazníků a prováděl 

záznam o jejich stavu. Dále jsem prováděl jejich diagnostiku a následně nahrazoval poškozenou část 

(např. obrazovky, webkamery, základní desky, pevné disky, baterky atd.). Poté jsem kontroloval 

funkčnost nahrazené součástky a prováděl finální kontroly všech zařízení. Také jsem musel zjistit, zdali 

je operační systém Windows platný a dále, jestli jsou veškeré ovladače zařízení aktuální. Následně jsem 

zařízení čistil a balil do krabic a připravoval na odeslání k zákazníkům. 

Můj pobyt v Irsku nebyl čistě pracovní, jelikož během 

víkendů jsem měl možnost také procestovat velkou část Irska 

a navštívit velice zajímavá místa. Mezi tato místa patřila 

například Zoologická zahrada v Dublinu, která se nacházela ve 

středu Phoenix parku, který patřil mezi jedny z největších 

v Evropě. Také jsem se podíval na Moherské útesy nebo do 

pivovaru Guinness, což je vůbec největší pivovar na světe. 

Samozřejmě jsem ale nenavštěvoval jenom ty největší skvosty 

Irska, ale také malé místní podniky, ve kterých jsem mohl 

okusit lokální kuchyni a nápoje. Dále jsem se svým 

spolužákem navštívil divadlo Gaiety theatre, ve kterém se nám 

podařilo shlédnout Riverdance, jedno z nejvyhlášenějších 

tanečních vystoupení.  

Během třítýdenní stáže v Irsku jsem se toho mnoho naučil a poznal. Celkově jsem si pobyt v této 

zemi užil a mohl bych tento program ostatním studentům vřele doporučit. 


