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 Na stáži jsem tento rok byl v hlavním městě Irska – Dublinu. Na stáži jsem byl celý květen a absolvoval 

jsem celkem 20 pracovních dnů. Na stáž jsem mohl jet díky naší škole OA Praha a programu Erasmus+, který 

s naší školou spolupracuje a umožňuje studentům jezdit na stáže do zahraničí.  

 Pracoval jsem ve firmě jménem Macro Evolution, která dříve fungovala jako část firmy IT Group, ale 

odpojili se a nyní se zaměřují převážně na opravu tabletů, notebooků a další elektroniky. Dále poskytují i 

bezpečnostní systémy pro telefony, tisknutí dokumentů a projektový management. Firma měla zhruba 50 

zaměstnanců a převládala zde velice přátelská a uvolněnější atmosféra. 

Hlavní náplní mojí práce bylo vymazávat paměti rozbitých tabletů, testovat jestli fungují pořádně a 

následně je rozzařovat a zapisovat jejich stav do databáze. Dále jsem opravoval rozbité notebooky, kdy jsem 

nejdříve určil v čem je problém a poté se ho snažil opravit. Nejčastější problémy byly v rozbitých základních 

deskách, které jsem vyndával a vyměňoval za nové. V případě že byla potřeba vyměnit jiné části, tak jsem je 

napsal na seznam a poté jsme je s nadřízeným objednali. Dále jsem promazával paměť zařízením sloužícím 

k zapojení chytrých domácností. 

Na stáži jsem se naučil pracovat v pracovním kolektivu, který byl i přes přátelskou atmosféru velice 

profesionální. Naučil jsem se lépe komunikovat a rozšířil si svou slovní zásobu o odborné názvy. Na stáži jsem 

využil znalost anglického jazyka a svoje základní schopnosti práce s hardwarem.  

 Bydlel jsem zhruba 25 minut cesty autobusem do práce, i když s každodenní zácpou jsem většinou 

cestoval více než hodinu tam a zpět i déle. Bydlel jsem u postarší paní, která byla již v důchodu. Nikdo z naší 

skupiny se mnou nebydlel, ale na pokoji se mnou byl němec, který do Irska také přijel s Erasmem a v domě 

bydleli i dva brazilští studenti. Ke snídani jsem měl na výběr z několika druhů vloček a k tomu mléko. Já jsem 

ale jedl toasty s máslem a marmeládou nebo nutellou. Večeře byla vždy teplá. Nejčastěji jsem měl bramborovou 

kaši se zeleninou a plátky masa. Občas jsem měl těstoviny, pizzu, lasagne, omeletu a nebo hamburger, který 

jsem měl nejradši. Na víkendy jsem dostával k obědu několik sandwichů a pití. Přes týden jsem si vždy před 

prací koupil sandwiche v Lidlu. 

 Přes všední dny jsem se občas po práci vypravil do centra podívat se do obchodů a nebo se jen tak 

procházet. O víkendech jsme navštívili pobřežní město Brey, hrady Trim, na kterém se natáčel film Braveheart, a 

Slane, ke kterému patří ještě výrobna whiskey, město Drogheada, což je jedno z nejstarších měst v Irsku a první 

Irské město které mělo kamenné hradby, továrnu na Guinness, nejznámější Irské pivo, Dublinský přístav, 

Phoenix park a nebo jsem jen chodil po Dublinu, ať už po centru nebo po místě kde jsem bydlel, kde byl 

nádherný park s řekou.  

 



 Z grantu jsem měl hrazenou celou cestu tam i zpět, tzn. zpáteční letenky. Při příletu mi byla předána 

karta na autobus, která také byla uhrazena z grantu. Celé ubytování se snídaní a večeři bylo také hrazené 

z grantu. Dále jsem dostal kapesné, které mi pokrylo veškeré náklady na stravování mimo domov, na výlety a i 

na menší nákupy 

 Před příjezdem na stáž jsem na stránkách Erasmu absolvoval vstupní test. Dále jsem také na stránkách 

dokončil 10 hodin různých anglických cvičení. Cvičení mi pomohla procvičit si angličtinu z prostředí businessu.  

 Celkově si myslím, že se stáž velice vydařila. Jsem velice rád, že jsem mohl již 3. rokem na stáž vyrazit 

a myslím si, že každý rok pro mě byla lepší, zajímavější a přínosnější.  

 Na největší úspěch asi nepřijdu. I přesto, že jsem dělal podle mých kolegů i podle mě důležitou práci, 

nebylo to něco, co by někdo jiný nedokázal. Na konci mi bylo sděleno, že není problém se s firmou nějak 

v budoucnosti zkontaktovat.  

 Na závěr bych akorát dodal že i za ten jeden měsíc jsem si Dublin velice oblíbil a určitě se tam chci 

v budoucnu vrátit a díky své práci mám i jasnější představy o tom, co bych chtěl v budoucnu dělat.  


