Jakub Charvát, Referral Works
Irsko, Cork
Byl jsem na 3 týdny na stáži v Irském městě Cork. Bylo to součástí mojí studie na VOŠ a SPŠE Plzeň a programu
Erasmus+, který poskytl grant na pokrytí výdajů.
Pracoval jsem ve „firmě“ Referral Works. Ona to ani není tak firma, jako spíše podnikání jedné osoby, které
jsem vypomáhal. Zabývá se vyhledáváním nejvhodnějších pracovníku pro danou práci. Neboli firma či
podnikatel si v aplikaci udají kritéria pro práci, jako kolik shání lidí, na jakou práci, jaké by měli mít zkušenosti
atd. A za pomoci ostatních lidí, kteří nám svěří své kontakty (z účtu LinkedIn či Facebooku) čímž se stávají
referenty. Systém vyhodnotí, pokud se někdo na tuto práci hodí a zašle údaje ke schválení referentovi, který se
pak rozhodne, pokud svůj kontakt osloví. Cílem této aplikace je ušetřit firmám čas a peníze, které by vydali nad
prohlížením tisíců životopisů a pošle jenom ty, kteří jsou pro požadavky této firmy nejvhodnější.
Náplní mé práce bylo testování webových stránek a aplikace. Což znamená
že, zakládám testovací účty, firmy a hledám chyby, které pak pomocí
aplikace zapíšu podrobně do systému a hlavní programátor je může opravit.
U chyb zadávám, kde se vyskytly, co je způsobilo, pokud to vím. Jak vážné
jsou pro chod aplikace či stránek (pokud je to kritická chyba, která
neumožňuje postupovat dále, či nepatrná, např.: špatná velikost písma,
umístění obrázku atd.). Také jaký prohlížeč jsem použil pro přístup na
stránky, jaký OS, a co všechno jsem podnikl za kroky, které mě dostali
k problému. Po celkovém manuálním otestováním jsem začal testy
automatizovat pomocí softwaru Selenium. O kterém jsem neměl žádné
znalosti a teď už s ním umím pracovat, což se mi bude v budoucnu velice hodit. Po automatizaci testů bylo mým
úkolem nastavit Javu a Selenium na testovacím Linuxovém serveru, kam jsem pak vložil své testy, aby se dali
rozběhnout vzdáleně. Čímž jsem se přiučil práci s Linuxem. Také jsem si osvědčil, že Java je doopravdy
multiplatformní programovací jazyk, neboť mé testy šly spustit na všech možných platformách.
Moje znalost angličtiny byla už na vysoké úrovní před odjezdem, takže jsem si v podstatě procvičil svoji mluvu a
porozumění. Většina lidí nemají přízvuk nebo jenom slabý, který většinou nebyl problémem v porozumění.
Moje ubytování bylo skvělé, byl jsem ještě s jedním spolužákem ze školy ubytován u samotné matky s dvěma
dětma. Oni a vůbec všichni Irové, jak v práci, tak ve městě, byli všichni velmi přátelští a pozitivní. Snídani jsme
měli na starost sami, neboť jsme všichni vstávali v jiný čas, takže nám bylo první den ukázáno, kde jsou
potraviny jako chléb, kukuřičné lupínky atd., které jsme si mohli dát.
Večeře byli výborné a honosné, a pokud nám něco nechutnalo, tak se
stačilo zmínit a paní domácí už by nám to nepřipravila. Dokonce jsme
dostávali i balíčky s obědem, které nebyly součástí dohody, ale byly
skvělé, neboť jsme nemuseli utrácet peníze za obědy a mohli tak
navštívit více památek.
O prvním víkendu jsme jeli na
výlety, které byly hromadné
organizované naší doprovodnou
paní učitelkou. Navštívili jsme Cliffs of Moher a Ring of Kerry. O druhém
víkendu už byla volba na nás. Já například vyrazil do města Tipperary,
zatímco jiní jeli do přistavu Kinsale. A po práci jsme samozřejmě měli
volnost jít si nakoupit suvenýry či zajít do nějakého pubu s klasickou irskou
muzikou.
Z grantu nám bylo hrazeno skoro vše, cesta do Irska a zpět, ubytování u
rodin, stravování, cena MHD i další nutné výdaje.
Před odjezdem jsme absolvovali přípravné kurzy, ve kterých jsme se učili důležité fráze, které budeme
potřebovat a taky něco o Irsku a městě, ve kterém jsme přebývali.
Jsem za tuto zkušenost velice rád. Přece jenom jsem se spoustě přiučil a poznal jinou kulturu a nové lidi ve
svém oboru. Myslím, že můj šéf byl velice rád, že jsem mu pomohl, neboť on na testování nemá moc času,
takže tím, že jsem testy zautomatizoval, jsem mu velice pomohl.
Pokud pojede do Irska, určitě se nezapomeňte podívat na jejich unikátní sporty Hurling a Gaelic fotbal. Navštívil
jsem zápas Gaelic fotbalu a byla to skvělá podívaná.

