
Jan Hošťálek, firma Auto Max, Cork, Irsko 

Tento rok, v průběhu studia třetího ročníku střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni, jsem měl 

možnost zúčastnit se třítýdenní zahraniční stáže, v rámci programu Erasmus +. Před stáží jsem absolvoval 

přípravný kurz (ve škole), kde jsem měl možnost procvičit si každodenní fráze a zopakovat potřebnou 

gramatiku. 

Firma, ve které jsem pracoval, sídlí  v druhém největším městě Irska, v Corku. Jedná se o polský autoservis Auto 

Max, kde jsem byl zaměstnán jako pomocný pracovník. Hlavní náplní mého pracovního dne byla údržba aut, 

nejčastěji se jednalo o výměnu starých pneumatik za nové a jejich následné vybalancování. Mimo práce 

s pneumatikami jsem vyměňoval vzduchové, olejové a palivové filtry, dále má práce obsahovala doplňování 

nejrůznějších kapalin pro bezproblémový chod auta. Ke konci stáže jsem pomáhal při komplikovanějších 

opravách aut. Nedílnou součástí mojí práce bylo mytí aut, exteriéru i interiéru. Každý týden jsem měl za úkol 

zaevidovat a naskladnit nové auto komponenty do skladů. 

Tato práce se bohužel neshodovala s mým pracovním oborem (elektrotechnikou), ale i přesto jsem velice rád, 

že jsem  mohl nabýt velké množství vědomostí a praktických informací právě v tomto oboru. Osobně si myslím, 

že pro mne tyto zkušenosti budou užitečné v budoucím osobním životě.  

V rámci stáže jsem si zdokonalil, a hlavně nabyl sebevědomí v každodenní komunikaci v angličtině. I přestože se 

ve firmě mluvilo většinou polsky, tak jsem se snažil intenzivněji komunikovat anglicky ve volném čase. 

S jazykovou bariérou jsem v průběhu stáže neměl sebemenší problém, vždy jsem se dokázal s dotyčnou osobou 

domluvit. A proto si myslím, že každý potenciální účastník stáže, se středoškolskou úrovní angličtiny (B1), by 

s komunikací neměl mít žádný problém. 

V oblasti ubytování jsem byl velice spokojený. Bydlel jsem u milé paní, která se studenty již měla zkušenost, 

tudíž nevznikly žádné komplikace. V případě sebemenšího problému se s paní dalo domluvit úplně na všem. 

Prostředí bylo čisté a uklizené. Oblast potravy byla také naprosto v pořádku, paní vařila výborná jídla a vždy jich 

bylo dostatek. 

Volný čas, asi největší problém, protože ho bylo neustále nedostatek. Veškerý volný čas jsem využil naplno a 

velice si pobyt užíval. Po práci a po večeři jsme většinou společně s dalšími stážisty prozkoumávali nádherné 

město Cork. Navštívili jsme většinu významných památek ve městě. Samozřejmě jsme navštívili typické Irské 

„puby“, s tradiční živou hudbou. První víkend jsme společně s paní učitelkou Helenou Bendovou navštívili 

světoznámé Cliffs of Moher, které jsou úžasné. Dále jsme navštívili Blarney Castle, společně s prohlídkou 

zahrad. Volný čas o dalších víkendech jsme strávili úžasným celodenním výletem do národního parku Killarney, 

nebo třeba návštěvou přístavního města Cobh. 

Všechno bylo možné uskutečnit díky grantu a programu Erasmus +. Právě díky tomuto programu bylo možné 

pokrýt veškeré finanční výdaje na ubytování, stravování, dopravu, MHD, dokonce i na volný čas. 

Za příležitost zúčastnit se této zahraniční stáže bych chtěl velice poděkovat. Velice si vážím toho, že jsem mohl 

nabýt pracovních zkušeností a zároveň si pobyt naplno užít. 

 


