
 

Matěj Líbal, The Hunt Museum, Limerick, Irská republika 

 

Jmenuji se Matěj Líbal a jsem čerstvým absolventem Střední průmyslové 

školy elektrotechnické v Plzni oboru slaboproudá elektrotechnika se zaměřením na 

zabezpečovací systémy. Na jaře tohoto roku (2021) jsem úspěšně složil zkoušku z 

vyhlášky 50. S tímto vzděláním a „odborností“ jsem se vypravil na čtyřtýdenní 

pracovně-studijní pobyt odborného zaměření pod záštitou programu Erasmus+ 

s lokací v Irsku. Kvůli covidu byla celá záležitost o rok odložena. Pobyt financovala 

ze svých zdrojů Evropská unie. 

Těsně před odletem nás kvůli strachu z mutace Delta odmítly přijmout hostitelské rodiny, a tudíž jsme 

po příletu byli hromadně ubytováni ve tříhvězdičkovém hotelu na kraji Limericku, města, ve kterém jsme měli 

vykonávat naši odbornou praxi. Já jsem byl přidělen do místního muzea. 

Zdůrazňuji, že jsem si vytáhl eso z nabízených „covidových“ míst. V 

muzeu jsem vzorně vykonával práci takového asistenta pro všechno. Na 

této pozici jsem si vyzkoušel jak úkony kancelářské (Excel, Word, tisk, 

skenování), kurýrské (donáška a nákupy), hlídačské (v expozicích), tak i 

úlohy spojené s komunikací za účelem informování a zabavení 

návštěvníků muzea. V těchto pozicích jsem však neměl šanci využít 

jakéhokoliv umu nabytého při svém elektrotechnickém vzdělávání. 

Poslední jmenovaná funkce pro mě měla největší přínos. Konečně jsem 

byl nucen mluvit v cizím jazyce, abych „přežil“. Toto, jak doufám, mělo 

přínos v oblasti mého předtím netrénovaného vyjadřování, neboť do této doby jsem angličtinu praktikoval pouze 

z poslechu a ze čtení různých textů. 

Jak jsem již zmínil, po celou dobu stáže jsme byli ubytováni v hotelu, přestože původní plán po 

několika dnech počítal s přesunem do rodin. Hotelové ubytování mělo svá pozitiva i negativa. Velké pozitivum 

znamenaly teplé večeře, které byly připravovány v místní kuchyni, a každodenní setkávání celé skupiny. Mezi 

negativa pak patřila především nižší četnost komunikace v angličtině, která mohla probíhat maximálně 

s personálem, se kterým se opravdu k zajímavým tématům nedostanete. 

Během stáže jsme měli také dost volného času. Ten jsme náležitě využili, neboť jsme procestovali 

blízké i široké okolí a překrásnou irskou krajinu. Z grantu jsem měl hrazené ubytování, snídaně, večeře a 

samozřejmě letenky. K tomuto mi bylo navíc dáno kapesné ve výši 700 eur, které většinou padlo za dopravu na 

četná místa v Irsku a za vstupy na různé památky. Je nutné neopomenout zmínit, že součástí programu jsou i 

přípravné kurzy v online formě. 

Jsem skutečně ze srdce rád, že jsem se této „covidové“ stáže zúčastnil. Nebyla nám sice poskytnuta stáž 

v rozměrech předešlých, ale na druhou stranu jsme zažili věci, které jiné skupiny již v budoucnosti nezažijí… 


