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Díky Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole elektrotechnické a programu Erasmus+, jsme 
měli možnost se podívat na čtyři týdny do Irska. Pobývali jsme v Limericku, který je v západní části 
země. Bohužel jsme vycestovali v době pandemie, která výrazně zasáhla do našich pracovních pozic. 
Původně jsme měli dělat v oboru, v mém případě IT, ale v danou chvíli pracovali všichni v Irsku na 
home office.  

Nakonec jsem byl umístěn do The Hunt Museum. Moje pracovní náplň zahrnovala převážně 
komunikaci s lidmi. Muzeum pořádalo velmi často akce pro 
veřejnost, na kterých jsem se účastnil jako organizátor. Na 
těchto akcích jsem pomáhal lidem a navazoval s nimi sociální 
interakci. V mé práci v muzeu jsem také zapojil IT dovednosti, 
které zahrnovali tvorbu tabulek v MS Excel, editaci videí, 
úpravu fotek, vyhledávání informací, úpravu dokumentů 
(Word, Excel). Také jsem objevil svůj skrytý potenciál v pletí 
záhonů.  Pracovní kolektiv byl naprosto úžasný, všichni velmi 
komunikativní a příjemní. Našli jsme tam spoustu přátel z řad 
zaměstnanců, se kterými jsme nadále v kontaktu a máme 
v plánu se sejít v České republice.  

Hlavním přínosem stáže bylo překonání strachu z mluvení 
s cizinci. Rozšířil jsem slovník, zdokonalil jsem představování 
sebe sama a představování mé domoviny. Jelikož jsme zde byli 
sami za sebe, tak jsem se více osamostatnil a je to dobrý 
začátek pro cestování kolem světa. V oblasti mého odborného 
zaměření jsem se zdokonalil v používání MS Excel, v editaci 

fotografií (převážně v aplikaci Photoshop CC 2018) a editaci videí (Pinnacle Studio 25). 
Irové mluví o dost jinak než Britové, mluví rychleji a jejich přízvuk je značně nesrozumitelný. 
Původně jsme měli bydlet v rodinách, bohužel kvůli pandemii jsme byli umístěni do hotelu. Mělo 

to obrovskou výhodu v tom, že jsme byli všichni na jednom místě, a tudíž mohli lépe organizovat 
výlety. Snídaně v našem hotelu byla poměrně „chudá“, obsahovala tousty, máslo, džem, čaj, kafe a 
jeden druh cereálii bez chuti. Večeře nebyli chuťově špatné, ale byly to velmi malé porce (pro 

pořádný chlapy jako jsem například já      ).  
Poblíž našeho hotelu byla Limerick University. Opravdu 

nádherný veliký areál, ideální na trávení volného času. Na výletech 
jsme byli v Dublinu, Adare, Killarney Nation Park (naprosto úžasný 
výlet na kolech, nejhezčí ze všech míst, kde jsme byli), Cork, Cliffs 
of Mohers a dál už si nepamatuji.  

Kapesné jsme dostali 700 euro, ze kterého jsme platili MHD a 
obědy. Stravu, ubytování a letenky hradila Evropské Unie předem.  

Stáž hodnotím velmi kladně i přesto, že jsme nebyli na pozicích, 
které jsme si zvolili. Já osobně jsem měl na pracovní umístění 
poměrně štěstí, protože jsem si tam měl pořád s kým povídat. Je 
to další zkušenost do života a určitě se vyplatí absolvovat. Důležité 
je nečekat nějaké výrazné zlepšení v jazyce nebo v pracovních 
zkušeností. Za měsíc je téměř nemožné se nějak výrazně zlepšit 
v jazyce jako takovém, ale určitě se zlepšíte v komunikaci s lidmi. 
Asi moje nejdůležitější rada v Irsku: nevěřte odjezdovým časům 
autobusů. Každý bus si jezdí, jak chce a každá aplikace ukazuje 
úplně jiné časy.  


