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Na stáži jsem byl v Irsku, přesněji ve městě Cork, které je přibližně stejně velké jako Plzeň. Na této stáži jsem 
byl po dobu jednoho celého měsíce. Tuto úžasnou příležitost a zkušenost jsem si mohl dopřát díky programu 
Erasmus+. 

Jako účastník pracovní stáže jsem byl zaměstnán ve firmě jménem Tisalabs. Tato firma je technologická 
společnost, která se věnuje vytváření snadno použitelných a mimořádně bezpečných produktů a služeb pro své 
zákazníky. Posláním této firmy je stát se platformou IoT, kterou bude každý podnik používat ke komunikaci a 
správě majetku kdekoli a kdykoli bez ohrožení bezpečnosti prostřednictvím snadného a intuitivního rozhraní. 
Kolektiv ve firmě byl velice rozmanitý. Většina totiž byla ze Španělska a někteří i z Itálie a Blízkého východu. 
S tímto kolektive jsem měl neutrální vztah, a to mi i vyhovovalo. Celé operaci velel majitel firmy a ten nám také 
zadával úkoly. Poslední dva týdny odjel na dovolenou a předtím nám zadal velký úkol, když odjel zavládl 
v kanceláři velký klid. Na pracovišti jsme v kolektivu mluvili anglicky. 

Během této stáže jsem se naučil opravdu spoustu nových věcí a dovedností a ty které jsem už měl jsem měl 
možnost zdokonalit a vyzkoušet je v reálném pracovním prostředí. V něm se teprve ukáže pravá míra 
dovednosti, když je na člověka vyvinut nějaký tlak či časové omezení. Toto byla rozhodně velice přínosná 
zkušenost. 

Tato práce mě utvrdila v myšlence a přesvědčení, že v budoucím zaměstnání se nechci stát programátorem či 
nějakou jinou variantou této pracovní pozice. Též sezení u počítačové obrazovky po dobu osmi hodin se mi 
nezdá jako ideální náplň pracovního dne. Myslím si, že bych se po několika letech tohoto stylu práce zbláznil. 
Tato stáž mě naučila užívat a vážit si manuální práce. Kdykoliv jsem měl šanci dělat cokoliv rukama, tak jsem 
byl nadšený, protože se jednalo o útěk od obrazovky. Jako malý jsem byl vždy puštěn k počítači za odměnu, ale 
nyní se z toho stal trest. Tato pracovní stáž mě utvrdila v mém rozhodnutí studovat vysokou školu 
elektrotechnickou, a ne aplikované vědy obor kybernetika, vlastně mi to můj názor i potvrdilo, nyní se tedy jedná 
o fakt. Do budoucna jsem velice důkladně poučen o výběru budoucího zaměstnání.  

Ubytování a strava byla alespoň v mém případě nad míru uspokojivá. Ve volném čase v týdnu jsem po většinu 
času regeneroval a připravoval se na další pracovní den. Občas jsem se sešel i s kamarády v místním parku. 
Pokud byste se zajímali o peněžní stránku věci, tak každý student dostává grant, který hradí ubytování, 
stravování, MHD, kapesné a letenky. Samozřejmě to vše není tak říkajíc zcela zadarmo. Musel jsem absolvovat 
online přípravné kurzy evropské unie OLS a přípravu s učiteli. Dle mého bylo OLS naprosto zbyteční a pouze 
jsem tím ztrácel čas, ale některé jedince se slabšími dovednostmi anglické mluvy, by to bylo jistě velice 
přínosné.    

Jsem rád že jsem stáž podstoupil a vřele bych ji doporučil všem, kteří se chtějí v životě někam posunout.   

P.S. První noc po příletu do Dublinu jsme objevovali s kamarády noční krásy města. Z ničeho nic se k nám 
zezadu připlížil nějaký člověk. Vetřel se do našeho kroužku a promluvil jedinou větu. „Hey guys, do you want 
some cocaine?“ Jako správní a zákona znalí občané jsme samozřejmě tuto nabídku slušně odmítli.  

 

      


