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 Jsem Jiří Lauber a strávil jsem 3 týdny v Irsku ve městě Cobh, ve firmě Enterprise Electrical. 

Tohoto projektu jsem se zúčastnil za pomoci Evropské unie a programu Erasmus+, který pomáhá 

středoškolským studentům získat zahraniční praxi a možnost zdokonalit se v cizím jazyce. Měl jsem 

štěstí, že tuhle možnost naše škola, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, 

nabízí. 

  

 Enterprise Electrical je firma, která poskytuje elektrické služby včetně elektrické kontroly a 

testování, instalaci a kalibraci a údržbu elektrických přístrojů. V období mé stáže firma pracovala na 

dlouhodobé zakázce v nedaleké společnosti Merck. Projekt spočíval v montáži a následného zapojení 

bezpečnostního osvětlení v celém objektu Merck. Projekt stál 1 500 000 eur a pracoval jsem na něm 

s 8 spolupracovníky. Díky výstavbě stále nových prostorů, tam firma pracuje už 3 roky. 

 

 V práci jsem nosil kolejnice na elektrické vedení pro bezpečnostní 

světla. Opracovával jsem kolejnice, které jsem následně i tvaroval. Řezal 

jsem kusy kolejnice fleksou, brousil jsem ostré hrany, vrtal jsem díry na 

šrouby a následně jsem šrouboval úchyty na stěnu. Odtáčel jsem vodič 

z dřevěné cívky. Vodič jsem pokládal na kolejnice k bezpečnostním 

světlům a uchycoval jsem vodič stahovacími páskami ke kolejnici, aby se 

vodič nehýbal. Opracovával jsem vodič a následně jsem ho zapojoval 

pomocí svorkovnice do bezpečnostního osvětlení. A také jsem měřil, 

nařezal a poskládal železnou konstrukci pro informační světlo EXIT. 

Velice mile mě překvapilo, jak se v Irsku dbá na bezpečnost práce. Po 

celou pracovní dobu jsem nosil ochranou helmu, ochranné brýle, ochranné 

rukavice, reflexní vestu a pracovní obuv s kovovou špičkou. 

 

 V práci jsem se zdokonalil v používání ručních nářadí. Naučil jsem se rozhodovat se při plnění 

pracovních úkolů, vykonávat pracovní činnosti podle jejich důležitosti, dodržovat systematičnost při 

práci, dbát na bezpečnost práce, spolupracovat s ostatními spolupracovníky. Výrazně jsem se zlepšil v 

porozumění a vyjadřování a výrazně jsem si prohloubil odbornou slovní zásobu a osvojil jsem si 

odbornou terminologii v oboru elektroinstalace. 

 

 Každou volnou chvilku jsem věnoval poznání místní kultury a 

přírody. Především o víkendech, kde jsme společně podnikli několik 

krásných výletů po Irsku, například jsme vyrazili do národního parku 

Killarney a na Morifské útesy. Útesy se nachází na západní části, což je 

podle místních obyvatel nejkrásnější část Irska. Národní park se tam 

nachází též. Jelikož je park docela rozsáhlí tak jsme si půjčili kola, 

abychom stihli projet co největší část parku. Nejlepší na tom všem je, že 

vše bylo hrazeno z grantu včetně ubytování, jídla i letenek, čili já jsem 

nemusel investovat ani korunu. 

 

 Před samotnou stáží jsme byli připravování naší učitelkou 

anglického jazyka, která tam první týden a půl byla s námi a na některé 

z nás se přišla i podívat do práce. Včetně přípravy byl i online kurz, ve 

kterém si snadno zdokonalíte svoje anglické znalosti. 

 

 Celou stáž jsem si velice užil, byla to pro mě velice dobrá 

pracovní zkušenost, ale více než pracovní zkušenost radím tu životní. 

V mnoha situacích jsem se musel spolehnout sám na sebe, což mi přidalo 

na sebevědomí a motivaci do života. 


