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Tento rok jsem se díky VOŠ a SPŠE Plzeň a programu Erasmus+ zúčastnil 4týdenní stáže 
v Irském hlavním městě Dublinu.  
Pracoval jsem ve firmě Total Motor Solution. Total Motor Solution je autoservis, pracují zde 
čtyři zaměstnanci, každý je specializován na určitou část a dohromady tvoří výborný tým. Mě 
a mého kamaráda mezi sebe vzali, jako dva nové zaměstnance. Ukázali mi, co a jak zde 
funguje a zapojovali mě do každé práce, kterou vykonávali.  
Za úkol jsem měl rozebrat vozidlo Toyota MR2, při této práci jsem se o autech dozvěděl 
opravdu hodně, zejména o samotném motoru tohoto vozidla, které jsme celé rozebrali a jeden 
ze zaměstnanců nám při práci popisoval jednotlivé části motoru a jejich funkce, což pro mě 
bylo velice přínosné. Další častou prací bylo vyjmutí elektrobaterie z hybridních vozů, 
rozebrání baterie a připojení jednotlivých článků k nabíjecí stanici. Po úspěšném nabití baterie 
se baterie složila a namontovala zpět do vozu. Také jsem se naučil odmontovat z vozidla 
alternátor, mezichladič a spoustu různých, důležitých senzorů a částí vozidel. Vyměňoval 
jsem také automatickou převodovku u vozidla Mercedes Benz ML55 AMG. Další velmi 
důležitou částí mojí práce bylo provádění diagnostiky vozidel a následné řešení zjištěných 
problémů. 
Atmosféra na pracovišti byla každý den skvělá, ani jeden den jsem se nenudil, vždy bylo co 
dělat a pokud nastala chvíle volna, využili jsme ji k navázání bližšího kontaktu mezi sebou. 
Při práci jsme se dokázali domluvit velmi dobře, dozvěděl jsem se spoustu nových slov 
z oboru, který mě zajímá. 
Zahraniční stáž mi přinesla spoustu praktických znalostí a dovedností. Automobilový průmysl 
mě zajímá a jsem rád, že jsem se mohl dostat více do hloubky tohoto oboru. Některé věci 
jsem již znal, a spoustu novinek jsem se naučil. Na stáži jsem využil znalosti, které mám díky 
své motorce. Jako největší rozdíl oproti práci v České republice vnímám pracovní dobu od 
10–18 hodin.  
V Anglickém jazyce pociťuji zlepšení zejména v získání schopnosti reagovat, určitě jsem se 
zde rozmluvil a porozuměl hovorové angličtině. 
Ubytován jsem byl s mým kamarádem u starší paní. Paní se o nás starala jako o vlastní, strava 
byla výborná, při večeři jsme si vždy s paní příjemně popovídali.  
Během volného času jsme pokaždé využili příležitosti a vyrazili jsme na výlet. Jeli jsme na 
Cliffs of Moher, dále jsme navštívili poloostrov Howth a stihli jsme zde i zajít dvakrát do 
kina.  
Ubytování, stravování, MHD, kapesné i letenky jsme měli hrazené z grantu. Před odletem na 
stáž bylo povinností účastnit se přípravných kurzů. 
Účasti na stáži vůbec nelituji, nebojím se říct, že se jednalo o jeden z nejužitečnějších a 
nejlepších měsíců v mém životě. Po této stáži jsem si začal pohrávat s myšlenkou dalšího 
studia v zahraničí.  
 

 

 


