
 

Martin Škopek, IT Star, Irsko 

Svojí stáž jsem strávil v hlavním městě Irska a to v Dublinu. Strávil jsem zde ± 4 týdny. 

Na tuhle stáž jsem se dostal díky Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole elektronické v Plzni a 

programu Erasmus+, což je vzdělávací program Evropské unie.  

 Pracoval jsem ve společnosti IT Star v Dublinu v oblasti Dún Laoghaire u pobřeží. Jedná se o obchod 

s elektronikou.  

V práci se většinou nacházeli 3 

lidi. Jeden člověk byl většinou jako full-

time servisní technik, který pouze 

opravoval laptopy a počítače. Poté tam 

byl další člověk, který taky servisoval, ale 

k tomu ještě prodával i zboží a pomáhal 

zákazníkům s výběrem. Poslední člověk 

pouze prodával zboží a dělal managment 

celého podniku, takže inventuru zboží, 

rozpis směn apod. 

 Mojí hlavní pracovní náplní bylo prodávat zboží a radit zákazníkům. Pomáhal jsem manažerce udělat 

inventuru zboží. Když do skladu dorazilo nové zboží, nalepil jsem etiketu a vystavil ho ven. Občas jsem 

používal také Excell a Word, především když jsem dělal inventuru inventury. Všichni lidi z práce byli přátelští a 

měl jsem dost volnou ruku. 

 Stáž pro mě měla hlavní přínos v angličtině, kdy jsem 

si jí mohl vyzkoušet v „praxi“, kdy jsem každodenně 

komunikoval s cizinci. Určitě jsem si procvičil Excel a Word a 

všeobecné fungování obchodu. 

 Ubytování i strava byla podle mého názoru skvělé. 

Neměli jsme žádnou večerku nebo nějaké omezování v tom, kdy 

můžeme přijít domů apod. I strava byla fajn. Párkrát jsem 

ochutnal irskou kuchyni a občas také klasická jídla jako 

například pizza a lasagne. 

 Ve svém volném času jsem poznával Dublin a okolí. 

Navštívil jsem Moherské útesy, poloostrov Howth, nějaké 

hospody v centru města a obrovský Phoenix Park.  

 Ubytování, stravování, MHD a letenky jsem měl 

uhrazeno z grantu a k tomu jsem ještě dostal kapesné na obědy a 

další věci.   

Se stáží jsem celkově spokojen. Líbila se mi práce a jsem rád, že jsem se zde i něco přiučil ohledně 

vedení obchodu. Výběr města byl taky dobrý. Mohu na sto procent říct, že jsem rád, že jsem na stáž mohl jet. 


