
 

Patrik Süč, PC MAESTRO, Irsko 

Moje stáž probíhala v Irsku v městě Cork po dobu čtyř týdnů. 

Stáž jsem mohl absolvovat díky naší škole VOŠ A SPŠE PLZEŇ a programu Erasmus+. 

Práce byla ve firmě PC MAESTRO. Prodává elektroniku a provádí servis počítačů. Kolektiv 

byl skvělý a cítil jsem se součástí týmu. Byli zde čtyři stálí zaměstnanci. Majitel firmy 

kupoval zboží. Manažer byl technická podpora na telefonu. Dva další zaměstnanci 

obsluhovali kasu a prováděli servis zařízení.   

Asistoval jsem v prostoru prodejny, obsluhoval zákazníky a servisoval. Nejvíce jsem stavěl 

počítačové sestavy. Získal jsem větší jistotu v servisování zařízení. Nabídl jsem tvorbu 

obsahu pro jejich stránky a sociální sítě. Natočili jsme i promo video. Majitel mi nabídnul 

pozici ve firme, případně dálkovou spolupráci. Staral bych se o marketing. Domluvili jsme se 

na dálkové spolupráci a majitel mi za mojí práci bude platit.  

Když jsem měl s něčím problém, 

dostal jsem vysvětlení a praktickou ukázku. Zaměstnanci byli otevření, povídali jsem si o 

všem.  Kdykoliv jsme si mohli odpočinout na půlhodinové pauze na jídlo. 

Bydlení bylo v rodinách. Dům byl pěkně zařízen a měli jsme komfort. Starala se o nás milá 

paní, která měla dvě dospělé dcery. Bylo příjemné si s ní povídat a vše nám zajistila. 

Víkendy jsme měli bez práce. Vytvořili jsme si partu a jezdili na výlety. Navštívili jsme 

muzea, zajímavé ostrovy a krásná malá městečka. 

Z grantu byla hrazena strava, ubytování a letenky. Dostali jsme kapesné, které nám bez 

problémů pokrylo výlety, dopravu MHD a další náklady jako jídlo v restauracích nebo 

nakupování suvenýrů.  

Před odjezdem jsme chodili na přípravné kurzy. Připravilo nás to lépe na fungování Irska.  

Probírali jsme tradice, jídla, ubytování, povahu lidí a další témata. 

Jsem rád, za tuto možnost zkusit pracovat v zahraničí a poznat jinou kulturu. Rozvinul jsem si 

slovní zásobu v angličtině. Naučil jsem se spoustu praktických dovedností s výpočetní 



technikou. Nejvíc si cením, nahlédnutí do jádra firmy. Doporučuji všem, aby využili této 

skvělé možnosti v zahraničí. Věřím, že nikdo nebude litovat toho, že to zkusil. 


