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Minulý měsíc jsem díky mé škole VOŠ a SPŠE Plzeň a programu Erasmus+ měl 
jedinečnou příležitost zúčastnit se čtyřtýdenní stáže v Dublinu v Irsku. Rozhodně jsem získal 
mnoho cenných zkušeností, skvělých zážitků a potkal mnoho nových lidí. 

Při stáži jsem pracoval ve firmě IT star, přesněji v jedné prodejně z většího řetězce. 
Zaměřují se hlavně na prodej a opravu mobilních telefonů, tabletů, počítačů. Také k nim 
prodávají různé příslušenství jako např. sluchátka, kabely a kryty. Na prodejně bylo každý 
den se mnou okolo pěti dalších zaměstnanců. Všichni na mě byli velmi příjemní a dobře se mi 
s nimi pracovalo. Kdykoliv jsem si nevěděl rady nebo měl nějaký problém, hned mi někdo, 
kdo v tu chvíli neměl nic na práci, pomohl.  
Často jsem nemluvil s rodilými mluvčími, jelikož mnoho zákazníků i pár zaměstnanců 

z Irska nepocházelo, ale neřekl bych, že to byl nějaký problém. 
Pracoval jsem jako asistent prodeje. Mé úkoly zahrnovaly pomoc zákazníkům, udržování 

pořádku na prodejně doplňování zboží, vyzvedávání zboží ve skladu a u dodavatelů, práci za 
pokladnou a práci s firemním systémem. I když mi tyto úkoly moc nedaly z profesní stránky, 
rozhodně bych řekl, že mi pomohly rozvinout a zdokonalit mé komunikační dovednosti. Také 
bych si dovolil říct, že jsem se naučil lépe přistupovat k lidem. 

Se spolubydlícím jsme bydleli v domě na předměstí Dublinu. Naší hostitelkou byla starší 
paní, která žila sama se svým psem Charliem. V průběhu stáže s námi bydleli další studenti, 
nejdříve kluk a pár dívek z Itálie a pak jsme dokonce potkali i Češku. K snídani nám paní 
dělala toasty, které jsme si pak mohli dochutit, čím jsme chtěli. Někdy nás docela překvapila 
velká večeře. I po ne zrovna velkém obědě z Tesca jsme měli problémy dojíst velký talíř 
těstovin, který pro nás byl připraven. 

Volný čas jsem většinou trávil buď v pubu nebo na výletě. V týdnu po práci moc času       
nebylo, a proto jsem navštěvoval hlavně místa, která jsem měl blízko z práce, například 
národní galerii. O víkendech, kdy bylo času více, jsem mohl navštívit i vzdálenější místa jako 
Guiness storehouse, Moherské útesy a věznici Kilmainham. 

Prakticky všechno jsem měl hrazené z grantu. Letenky, ubytování, doprava MHD, snídaně 
a večeře byly zaplaceny za mě. Na zbytek výdajů jako obědy, výlety a dárky jsem dostal 
kapesné pět set eur. 

Abych na stáž vůbec mohl odletět, musel jsem se účastnit kurzů, na kterých jsme probírali 
irskou kulturu, bavili se v angličtině a obecně se na pobyt v Irsku připravovali. 

V průběhu stáže jsem nenarazil na žádné problémy. Rozhodně jsem rád, že jsem stáž mohl 
absolvovat. Potkal jsem mnoho nových přátel, zažil nové věci, viděl hodně nových míst a 
poznal cizí kulturu. Právě ta mě překvapila, lidé jsou v Irsku daleko více přívětiví než Češi. 
Opravdu to pro mě byla jedinečná příležitost a každému, kdo ji dostane, bych doporučil ji 
využít. 

 


