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V rámci programu Erasmus+ a škole VOŠ a SPŠE Plzeň jsem získal příležitost se zúčastnit stáže v Irsku, která 

probíhala od 24. srpna do 14. září 2019 v irském městě Dublin.  

Po dobu stáže jsem pracoval ve společnosti Tomorrows 

World Limited, která se zabývá opravami a servisem 

hardwaru, vzdáleným monitorováním systémů, úplnou 

správou infrastruktury a také poskytováním různých 

cloudových řešení pro své klienty, kterými jsou 

polostátní, finanční a nadnárodní společnosti. 

V práci jsem obvykle prováděl instalaci operačního 

systému, aktualizaci či instalaci chybějících ovladačů, 

dále jsem do zařízení instaloval různé antivirové 

programy, kancelářský balík Microsoft Office a další 

programy ze Software Center. U stolních počítačů jsem 

prováděl diagnostiku hardwaru a pokud bylo potřeba, 

provedl jsem výměnu poškozených komponent. 

Během stáže jsem se naučil konfigurovat zařízení Dell 

Wyse, spravovat server s operačním systémem 

Microsoft Windows Server 2012 R2 a komunikovat s klienty. Při ostatních činnostech jsem využíval výhradně 

znalostí, které jsem získal ve škole či samostudiem doma. 

Ubytováni jsme byli po dvojicích v hostitelských rodinách. 

Rodina nám kromě ubytování také zajišťovala  stravování 

(snídani, večeři a o víkendech obědové balíčky). Naše rodina se 

k nám chovala mile a každý večer si s námi povídala. Díky tomu 

jsem si zdokonalil porozumění mluvenému projevu a také svůj 

mluvený projev. 

Ve volném čase, převážně pak o víkendech jsem objevoval okolí 

Dublinu. Společně s naší skupinou jsme také navštívili Moherské 

útesy, Guiness Store House, Trinity College, Poolbeg Lighthouse, 

Phoenix Park a spoustu dalších zajímavých míst. 

Letenky, ubytování, stravování a městskou hromadnou dopravu 

jsem měl uhrazenou z grantu, který jsem obdržel od EU.  

Na odjezd jsem se připravoval pomocí online kurzu a přípravných 

kurzů, které probíhaly u nás ve škole nad rámec výuky. Právě na 

těchto kurzech jsem se dozvěděl důležité informace o Irsku a 

městě Dublin. 

Jsem rád, že jsem se toho projektu mohl zúčastnit a poznat tak zcela odlišný životní styl a kulturu. Projekt Vám 

dává příležitost být několik desítek dní v zahraničí a zdokonalit si tak jazyk, objevit místí památky a podobně. 


