
Ondřej Slavík, IT Star, Dublin, Irsko 

Během letošního léta jsem měl možnost, díky zapojení naší školy VOŠ a SPŠE Plzeň do 

programu Erasmus+, zúčastnit se čtrnáctidenní stáže v hlavním městě Irska v Dublinu. 

Pracoval jsem ve společnosti IT Star. Tato 

společnost má v Dublinu a okolí síť 

poboček, které se zabývá servisem a 

prodejem mobilních telefonů, notebooků, 

počítačů a příslušenství k nim. Já pracoval 

v pobočce ve městě Dún Laoghaire – toto 

město se nachází 12 km od Dublinu a 

kdysi sloužilo jako jeho přístav. 

Moje stáž spočívala v práci za pokladnou, 

pomáhání zákazníkům s výběrem pro ně 

vhodného zboží a softwarového a 

hadwarového čištění notebooků. Práce pro 

mě nebyla nijak zvlášť obtížná, neboť většinu věcí jsem znal ze školy, a zkušenost s rozebíráním 

notebooků jsem měl ze své maturitní práce. Počátečními problémy bylo se naučit se pracovat s 

pokladním systémem, porozumět místním, protože někteří z nich mají opravdu velmi silný 

přízvuk, a dostat se včas do práce. V práci jsem měl být na otevíračku v deset hodin, jenže s 

nespolehlivou irskou veřejnou dopravou to znamenalo vstát v 7:30 a dojet do Dún Laoghaire 

kdykoliv od 9:20 do 10:10. 

Stáž mi velmi pomohla rozmluvit se v anglickém jazyce a získal jsem tam důvěru ke svojí 

angličtině. Místní jsou velmi ochotní, a pokud nerozumíte, rádi vám onu větu zopakují, případně 

to zkusí říct nějak jinak.  

Volný čas jsem trávil na túrách kolem Dublinu, 

především na poloostrově Howth, kde se nachází i 

krásná pláž s ne příliš studeným mořem, maják a 

nádherná příroda. Dále pak v okolí Greystones, odkud  

jsem vyrazil na úchvatnou túru kolem útesů a železniční 

trati do Dublinu. Zbylý čas jsem využil k cestě do měst 

Corck a Galway. 

Stáž hodnotím velice kladně, a pokud bych měl tu 

možnost, jel bych znovu. Letenky, karta na MHD a 

ubytování + polopenze byly hrazeny z grantu (tudíž mě 

stály 0kč), potkal jsem zajímavé lidi, nasál irskou 

atmosféru a podíval se po tamějším kraji. Pokud byste 

měli příležitost jet na podobnou stáž, rozhodně neváhejte 

a jeďte! Stojí to za to! 


