
 
 

Jiří Hruška, Techmatic, Irsko 

Možnost zahraniční stáže byla jedna z věcí, kvůli kterým jsem na tuto školu šel. Celé čtyři roky jsem 

tajně doufal, že se dostanu mezi těch pár vybraných, kteří dostanou možnost něco takového zažít. A 

díky této škole a programu Erasmus+ se to podařilo! 

V mém případě se jednalo o čtyři kouzelné týdny strávené v irském Dublinu. Pracoval jsem 

zde pro společnost Techmatic, která se věnuje recyklování staré a použité elektroniky, stavbě a 

opravám repasovaných PC a prodeji komponentů do PC. Ve firmě byla velmi rodinná atmosféra, 

jelikož zde bylo jen 5 zaměstnanců, kteří jsou všichni dobří přátelé. Celou firmu vede Joe Hand, který 

byl zároveň i mým mentorem po celou dobu stáže. V kanceláři pracují Alex a Marius. Ti se starají o 

veškerý obchod, objednávky, prodej, výkup součástek. V dílně pak operuje Alan se Sershou. 

Pracoval jsem nejvíce v dílně, kdy jsem dělal diagnostiku PC, 

opravoval rozbitá PC, sestavoval kompletně nová a připravoval je na prodej. 

Dále jsem komunikoval se zákazníky a snažil se vyřešit jejich problémy. Již 

v minulosti jsem opravoval několik PC, zde jsem v tom ovšem získal 

potřebnou jistotu a další cenné zkušenosti. Novinkou pro mě bylo testování 

konektorů zdroje pomocí multimetru. Díky práci ve firmě jsem poznal lépe 

dnešní trh s repasovanou elektronikou a obecně dnešní standarty. 

Hlavním přínosem pro mě v práci byl fakt, že jsem od samého 

začátku stáže pracoval s kolegou, který se mě ptal hodně na Českou 

republiku a obecně na můj život. Díky těmto několikahodinovým 

rozhovorům jsem se velmi posunul a zlepšil v angličtině, především 

v plynulosti mluvy a samozřejmě ve slovní zásobě. 

Díky grantu jsem měl hrazené ubytování, stravování, MHD, letenky a kapesné, proto jsem si 

ve svém volném čase mohl dovolit dělat prakticky cokoliv, co se mi zachtělo. Hned v prvních dnech 

stáže jsem úplnou náhodou poznal několik velmi dobrých přátel a často jsem s nimi po práci trávil čas. 

Jelikož byli místní, ukázali mi mnoho dobrých restaurací a hospod. Velmi to moji stáž obohatilo, 

jelikož jsem díky nim poznal tamější kulturu a každodenní život. Když pak konečně přišel víkend, 

nastal čas prozkoumat i jiné části Irska než jen Dublin. Mezi nejlepší navštívené destinace bych zařadil 

výlet do Galway, kde se zrovna hrálo finále gaelského fotbalu, výpravu na pověstné Moherské útesy, 

či túru kolem jezera ve Wicklow Mountains. 

Bydlel jsem u velmi milé rodiny, která mi zajišťovala snídaně, večeře a o víkendech mi 

připravovala i balíčky. Navíc byli velmi sdílní, dali mi 

mnoho tipů na destinace, které stojí za to navštívit.  

Kdybych měl nějak zhodnotit celou stáž, byla to 

jednoduše neskutečná zábava a radost něco takového zažít. 

Poznal jsem tam mnoho skvělých přátel, se kterými hodlám 

udržovat přátelství i nadále. 

Pokud bych měl zmínit nějaké úspěchy, tak asi 

mohu říci, že tam jsem pozvaný na pár dní během Vánoc a 

na dny svatého Patrika. A pokud se někdy budu chtít do 

Irska přestěhovat, což je pravděpodobné, dostane se mi 

velké pomoci jak od rodiny, tak i od firmy, ve které jsem 

pracoval. 

 Závěrem bych chtěl vlastně jen poděkovat škole za tuto možnost, dalece to předčilo snad 

všechna má očekávání. Díky!  


