
 
 

Stáž v cizině – Matěj Kratochvíl, Total Motor Solution, Irsko 

 

Měl jsem možnost jet na stáž do zahraničí, konkrétně do Dublinu, hlavního města Irska, na čtyři týdny. 

Byl jsem velikou radost, že jsem měl možnost se zúčastnit programu Erasmus+ a jsem moc rád, že je tato 

věc umožněna studentům Střední průmyslové školy elektrotechnické. 

Total Motor Solution je autoservis se skvělým čtyřčlenným týmem, který vás rád naučí spoustu 

dovedností, které se vám můžou i do života hodit. Nesmíte se ale bát ušpinit si ruce, protože práce 

v autoservisu není jako práce celý den za počítačem. 

Naučil jsem se spoustu věcí o autech. Jak je udržovat, jak vyměnit elektroniku v autě, jak nabíjet a měnit 

baterie v hybridních autech, provádět diagnostiky a jak opravit skoro celé auto od pneumatik přes 

alternátor až po celou převodovku. Sice nemám v plánu si otevřít autodílnu, ale 

určitě věřím, že když se mi něco v autě pokazí, jako například alternátor, tak bych 

byl pravděpodobně schopný ho i opravit, a i kdyby to bylo něco jiného, tak si umím 

aspoň vyměnit kola i samotné pneumatiky nebo si i zatemnit skla, když budu chtít. 

Pochopil jsem, jak funguje elektronika a i mechanika v autě, sice se nevyznám v těch 

chytrých částech auta, jako je například displej, ale jinak můžu říct, že jsem si mohl 

spoustu věcí i sám vyzkoušel a nemusel jsem jen koukat lidem přes rameno. 

V autoservisu je i přes množství práce s olejem, brzdovou kapalinou a rzí poměrně 

čisto, jelikož se pracoviště pravidelně uklízí.  

Celá stáž mi pomohla zlepšit moji znalost angličtiny, protože ve školách se učí 

spisovná angličtina, ale nikde Vás úplně nenaučí hovorovou angličtinu, dokud 

s někým takovým nemluvíte. Byl bych schopný i říct, že jsem od nich pochytil i 

trochu jejich akcent a taky jsem naučil spoustu hovorových výrazů, který se jinak 

nenaučíte. Někdy jsem dokonce měl problém si vzpomenout si na český název té 

určité věci, protože jsem používal jen anglický název.  

Dům, ve kterém jsme ten měsíc žili, mi připadal jako bych přijel k babičce na 

víkend, protože o nás bylo dobře postaráno a nikdy jsme nestrádali hladem. 

Většinou o víkendech jsme vyrazili na různá zajímavá místa. Navštívili jsme Cliff of Moher, které jsou 

oblíbenou atrakcí. 

Díky tomuto programu jsem měl zdarma neomezenou MHD, skvělé ubytování s výbornými snídaněmi a 

večeřemi, letenky tam a samozřejmě i zpět a i kapesné, které jsem mohl využít i na výlety. 

Sice jsem musel chodit na přípravné kurzy, dělat úkoly z angličtiny navíc, vyplňovat každý den po práci 

pracovní deník, podepsat pár papíru a psát i článek na školní web, což jsem nikdy nečekal, že budu někdy 

v životě dělat, ale určitě můžu říct, že to stojí opravdu za to a mám díky tomu zážitky a historky na celý 

život. Kdy můžete říct, že jste rozebrali celý motor až do poslední šroubku… 


