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V červenci 2022 jsem se díky naší škole VOŠ a SPŠE Plzeň a programu Erasmus+ mohl vydat na 2 týdny, na 

pracovní stáž do irského Dublinu.  

Na stáži jsem pracoval ve firmě IT-Star, která se zabývá prodejem repasovaných ale i nových mobilních 

telefonů, tabletů, notebooků a jejich příslušenství. Pracovní kolektiv se skládal ze 4 lidí včetně mě a všichni jsme 

pocházeli z různých koutů světa. Většinou jsme byli 3 na prodejně a 1 technik pracoval na opravách telefonů a 

notebooků. 

Já jsem měl za úkol pomáhat zákazníkům s výběrem zboží, pracoval jsem s kasou, doplňoval jsem zboží a 

pomáhal, s čím bylo potřeba. Komunikace se zákazníky mi rozhodně pomohla nebát se komunikovat v cizím 

jazyce. Kromě práce v obchodě jsem pomáhal i technikovi, od kterého jsem se například naučil, jak vyměnit 

baterii v iPhonu.  

Co se týče atmosféry na pracovišti, tak byla skvělá. Nikdo na nikoho neřval a všichni se snažili si co nejvíce 

pomáhat. Zároveň, jelikož jsme byli všichni odjinud, tak když byl čas, povídali jsem si o našich zemích a 

zjišťovali o nich různé zajímavosti. 

Jak už jsem řekl, tak mi stáž hodně pomohla, co se týče zkušeností v anglickém jazyce. Nejen že už nemám 

takový strach mluvit anglicky, ale naučil jsem se i lépe rozumět různým přízvukům. 

Celé dva týdny jsem byl ubytován u rodiny, která bydlela v domku na předměstí Dublinu. Matka se synem mě 

přivítali velmi vřele. Měl jsem vlastní pokoj a zajištěnou jsem měl snídani, obědové balíčky a teplé večeře. 

Nikdy nebyl problém, že by nebylo nic k jídlu. Vždycky jsme se dokázali domluvit. 

Ve volném čase, když jsem zrovna nebyl v práci, jsem si mohl dělat, co jsem chtěl. Já osobně jsem byl 

několikrát trénovat s lokálním frisbee klubem, kde mě také přivítali velmi mile. O víkendech jsme s kamarády 

z plzeňské školy třeba podnikali výlety v okolí Dublinu, nebo jsme vyrazili i do Galway, nebo do Corku.  

Co se týče peněz, z grantu byly hrazeny letenky, ubytování, stravování a veškerá městská doprava. Zároveň jsme 

na celé dva týdny dostali docela vydatné kapesné. 

Příprava na stáž obsahovala práci v OLS a schůzky, kde jsme si mj. řekli, jak bychom se vlastně na stáži měli 

chovat a co nás čeká. 

Obecně jsem se stáží více než spokojený. V práci jsem měl pořád co dělat, ale nebylo toho příliš moc, takže o 

zábavu přes den jsem měl vystaráno. Zároveň byl i čas poznat krásy Irska. Na konci stáže mi dokonce vedoucí 

prodejny nabídla, že kdybych se přestěhoval do Dublinu, tak se mám ozvat, že by mi prý nabídla práci. 

 


