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Díky programu Erasmus+ jsem měl možnost odcestovat na 2 týdny na zahraniční stáž do 

Irska, konktrétněji do hlavního města Irska, Dublinu.  

Byl jsem umístěn do firmy ITStar, která se zabývá prodejem mobilních telefonů, laptopů a 

dalšího příslušenství. Já jsem měl tedy za úkol pomáhat zákazníkům vybrat si produkt, který 

potřebují. Také jsem dělal inventury zboží, prodával příslušenství a učil se dělat diagnostiku 

laptopů.  Jeden z mých úkolů bylo i pokusit se otevřít zamčený mobil, u kterého nesmělo dojít 

ke smazání dat. Heslo bylo čtyřmístné, což znamenalo, že maximální počet možných 

kombinací bylo 10000.  

Mojí největší motivací přihlásit se do stáže byla možnost zlepšit své jazykové dovednosti a 

poznat novou kulturu. Ačkoliv si nejsem úplně jistý, jak jsem obstál ve zlepšení své 

angličtiny, tak jsem přesvědčen, že jsem poznal pro mě absolutně novou kulturu. Ačkoliv 

jsem myslel, že Irové jsou velmi podobní Čechům, opak je ale pravdou. 

Byli jsme ve dvojici ubytováni v milé indické rodině, která si takto bere studenty pravidelně. 

Vždy nám dobře poradili a uvařili výborné jídlo, které bylo opět něco jiného, než jsme byli 

zvyklí. 

Ačkoliv jsme se  nezdrželi v Irsku moc dlouho, tak jsem navštívil 

mnoho zajímavých míst. První víkend jsem vyrazil na prohlídku 

muzea Dublinia, které se zaměřuje na dobu Vikingů a dále na 

středověk. Poté jsem se také šel podívat na Bray Air display, což byl 

takový letecký den. Druhý víkend jsem vyrazil do Belfastu, hlavního 

města Severního Irska. V Belfastu jsem si prošel stezku obrazů ze 

slavného seriálu Hra o trůny, který se z velké části natáčel právě 

v Severním Irsku. 

Na stáži v ITStar jsem se naučil diagnostikovat laptopy, zjistil jsem, 

jak to v takovém obchodě s elektronikou funguje a taktéž jsem 

vylepšil své znalosti ohledně funkcionality různé elektroniky. Dále 

jsem v Irsku poznal zcela novou kulturu a taktéž jsem se jistě 

minimálně trochu zlepšil v angličtině. Kdybych měl tu možnost, tak 

se do Irska podívám milerád znovu. 

 

 

 

  

  


