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V červenci 2022 jsem se na dva týdny zúčastnil stáže v Dublinu 

v Irsku. Stáž byla součástí programu Erasmus+ se kterým naše 

škola spolupracuje. 

Během pobytu jsem pracoval v autoopravně Total Motor Solution, 

která se soustředí převážně na automobilové závady „elektro“ 

charakteru. Ovšem v době, kdy jsem zde byl na stáži, nebylo tolik 

zákazníků s elektro závadami, a tak hodně závad, ke kterým jsem se 

dostal, byla mechanická. Spolu se mnou tam byli další čtyři 

pracovníci, jeden se soustředil na elektrotechnické závady, druhý na 

mechanické závady, třetí opravoval baterie hybridů a čtvrtý 

přikládal ruku k dílu všude. 

Moje pracovní náplň se skládala ze začátku převážně z pomoci 

ostatním, třídění nářadí, s čímž souviselo i sestavení části 

svářecí soustavy, podávání nářadí, vynášení odpadů a mytí 

automobilů. Postupem času mi byly povoleny složitější úkoly 

jako sundání a nandání pneumatik, pomoc při výměně části 

brzdového systému, pomoc při opravě elektronických závad a 

pomoc při výměně baterií hybridních automobilů. Postupně 

jsem vyměňoval části brzdného systému bez pomoci. Většina 

činností, které jsem nemohl dělat sám ze začátku, mi byla 

vysvětlována, abych je později dokázal dělat sám. Postupně 

jsem dělal i diagnostiku, ovšem na samotné řešení vad byla 

třeba pomoc zaměstnance. 

Byly jsme ubytování v malém řadovém domu ve čtvrti Old Bawn v Dublinu. Každý den jsme 

dostali ke snídani cereálie a opečený toast s marmeládou. K večeři jsme měli každý den něco 

jiného, ale vždy teplé a vydatné jídlo.  

Během volného času jsem si procházel převážně centrum Dublinu, navštívil jsem Trinity 

Collage, Bray air display, prošel jsem si Dublinské muzeum historie a dekorativních umění a 

prošel jsem si Howth. Celá stáž byla uhrazena z evropského grantu. 

Před samotnou stáží jsem musel dělat přípravný kurs, při kterém nám byly vysvětlovány 

různé zvyklosti ze země kam půjdeme na stáž a při kterém se nám pokusili rozšířit slovní 

zásobu pro situace, ve kterých bychom se mohli vyskytnout. 

Nakonec jsem rád, že jsem na stáž šel a že jsem zažil irské prostředí. Samozřejmě Dublin není 

celé Irsko a určitě by to bylo jiné v jiných městech. Ovšem i tak je to obrovská zkušenost do 

mého života z toho pohledu, jak se někteří Irové chovají a v jakém žijí prostředí. Jsem rád že 

jsem se naučil i něco o irské historii a vlivu Irska na zbytek světa díky mé návštěvě muzea. 

Pracovníci z místa mé stáže mi na konci stáže nabídli, že se u nich mohu kdykoliv zastavit a 

popřáli mi mnoho zdaru v mém dalším vzdělání. 


