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Třítýdenní stáž jsem absolvoval v Irsku ve městě Cork. 

Tuto šanci jsem dostal díky naší škole Vyšší odborné a Střední průmyslové 

škole elektrotechnické v Plzni a programu Erasmus+. 

Pracoval jsem ve společnosti Phonics Ltd. Firma se zabývá opravou 

výpočetních zařízení (tabletů, telefonů, počítačů) a prodejem příslušenství. 

Telefony a tablety opravují buď na zakázku, nebo sami vykoupí rozbité 

zařízení. Ta opraví, a poté prodávají. Pracovní kolektiv tvořil vedoucí, IT 

expert, prodejci a z velké části jiní zahraniční studenti. 

Má pracovní náplň byla nejčastěji opravování tabletů nebo kontrolování a testování mobilních zařízení. 

Opravování tabletů nejčastěji zahrnovalo výměnu baterie nebo základní desky, avšak byli případy, kdy jsem 

měnil reproduktor, kameru, mikrofon, ochranné sklo displeje, displej nebo boční tlačítka. Kontrolování a 

testování mobilních zařízeních zahrnovalo změření kapacity baterie, vyzkoušení funkčnosti tlačítek, 

reproduktoru, mikrofonu, portu na sluchátka, nabíjecího portu, SIM karty a volání, připojení k wifi a prověření 

snímání a barev displeje. Po kontrole nebo opravení jsem zařízení vyčistil a zařadil mezi funkční telefony nebo 

tablety. 

Na praxi jsem se naučil diagnostikovat problém u rozbitých tabletů a mobilních zařízení a následně porouchané 

části vyměnit a uvést tak zničené zařízení do provozu. Zjistil jsem, jaké má 

takové zařízení součástky, jak vypadají a k čemu slouží. Vyzkoušel jsem si 

odemknutí a vymazání dat z tabletů, které jsou blokovány neznámým pinem, 

gestem nebo kódem a vyměnit na chytrém zařízení displej nebo ochranné 

sklo.  

Z jazykového hlediska jsem si zlepšil porozumění, konverzaci a schopnost 

reagovat na otázky. K tomu jsem pochytil nějaké místní fráze a zjistil, jak se 

v běžné řeči používají. 

Byl jsem ubytován asi 7 km od centra Corku u rodiny. Rodina byla příjemná a rádi si s námi povídali. Od rodiny 

jsme dostávali každý den snídaně, obědové balíčky a teplé večeře. K snídani bývali tousty s máslem a 

marmeládou nebo cereálie s mlékem. Obědové balíčky obsahovali ovoce, sladkou tyčinku, vodu, toust nebo 

tortillu. Večeři tvořili různá jídla, častokrát místí. 

Po práci jsme se spolužáky prohledávali město a navštěvovali zajímavá místa, procházeli obchody a ochutnávali 

místní speciality. O víkendu jsme podnikali výlety na hrady, útesy, observatoř nebo zajeli do nedalekého 

městečka Cobh. 

Grant nám uhradil ubytování u rodin, stravování, letenky. Součástí grantu bylo také kapesné, které uhradilo 

MHD, výlety a vstupy. 

Před odjezdem na stáž jsme museli vypracovávat domácí online jazykové kury a absolvovat přípravné kurzy ve 

škole, kde jsme například hovořili o zvyklostech dané země. 

Stáž pro mě byla přínosná a jsem rád, že jsem poznal novou zemi, kulturu a vyzkoušel své jazykové schopnosti. 

Největší úspěchem je pro mě způsob, jakým jsem dokázal aplikovat své dosavadní jazykové a technické 

zkušenosti v jiné zemi.  


