
Tomáš Mathauser, Auto Max, Irsko 

Díky programu Erasmus+ a škole VOŠ a SPŠE Plzeň jsem se zúčastnil 

třítýdenní stáže ve přístavním městě Cork, které se nachází na jihu Irska. 

Pracoval jsem ve firmě Auto Max a jak název napovídá, jedná se o 

autoservis bez specializace na konkrétní automobilové značky, který 

nabízí běžný servis jako je výměna motorového oleje, ale i náročnější 

opravy motoru a převodovky. Zároveň funguje i jako pneuservis  

a prodejna autodílů. Pracují zde tři automechanici a v dílně  

se nacházejí tři zvedáky, takže se dá pracovat až na třech vozidlech 

najednou.  

Náplň mojí práce spočívala v opravování téměř všech závad na 

vozidlech, hlavně pak těch, které se týkají elektroinstalace jako např. 

hledání závad v kabelových svazcích, opravy světlometů, případně 

opravy elektroinstalace v interiéru vozidel. Pokud se u žádného 

z vozidel v dílně nevyskytovala závada v elektroinstalaci, prováděl jsem 

i běžný servis. Nejčastěji jsem měnil pneumatiky, motorový olej a 

brzdové destičky a kotouče. Malou část mé pracovní náplně tvořilo také 

doplňování a kontrolování autodílů ve skladu. Automobily rozhodně 

patří mezi mé zájmy, a tak mě práce velmi bavila i přes to, že značnou 

část oprav jsem si už zkusil v minulosti, což mile překvapilo mého šéfa, 

který mi nemusel tolik věcí vysvětlovat a práce byla rychleji hotová.  

Zlepšovaní se v angličtině jsem na sobě asi nejvíce pozoroval během prvního týdne stáže, kdy jsem se nejčastěji 

dostával do situací, které jsem nikdy předtím v angličtině nemusel řešit, ale nyní mi nic jiného nezbývalo, což je 

skvělá zkušenost. Irové mají celkem výrazný přízvuk, na který jsem si ale během pár dní zvyknul a s porozuměním 

jsem neměl problémy.  

Byl jsem ubytován se svým spolužákem ve velmi milé a vstřícné hostitelské rodině. Nebrali nás pouze jako další 

studenty, ale opravdu měli zájem, aby se nám v Irsku líbilo a často nám doporučovali, jaká místa máme navštívit. 

Co se týče stravovaní, tak snídani i oběd jsem si připravoval sám, což mi přijde ideální. Snídaně se nejčastěji 

skládala z čaje, toustů s marmeládou a 

cereálií s mlékem a k obědu jsem si 

připravoval sendviče. K večeři jsem 

vždy měl vždy teplé jídlo, což je asi 

největší rozdíl oproti českému 

stravování, kde hlavní jídlo dne tvoří 

oběd.  

Ve volném čase jsem během týdne 

postupně poznával Cork a během 

víkendů jsem navštívil společně 

s ostatními stážisty poloostrov Ring of 

Kerry, útesy Cliffs of Moher a poté 

přístavní městečka Kinsale a Cobh.  

Dalším pozitivem bylo to, že grant 

hradil v podstatě veškeré náklady 

včetně cesty, ubytování, stravování a MHD přímo v Corku.  

Před stáží jsem absolvoval několik přípravných kurzů, které se konaly po vyučování. Jejich cílem bylo připravit 

nás na používání angličtiny v našich oborech a na další situace, do kterých se při běžné výuce angličtiny ve škole 

nedostaneme.  

Celkově stáž hodnotím velmi pozitivně a jsem opravdu rád, že jsem se jí zúčastnil, protože jsem získal cenné 

zkušenosti a poznal opravdu krásnou zemi. 


