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Jaké dobré a užitečné zkušenosti si odnést ze zahraniční stáže? To bych v pár větách rozepsal v následujícím 

článku o mojí čtrnáctidenní stáži v hlavním městě Irska, Dublinu. Celá stáž je organizovaná projektem Erasmus+ 

ve spolupráci s naší školou VOŠ a SPŠE Plzeň. V Dublinu jsme byli pod dohledem místní agentury, která se 

stará o zahraniční stážisty v Dublinu a mimo jiné funguje jako jazyková škola. 

Ještě před odletem do Irska jsme byli připravováni naší školou jazykovými kurzy, které byly zaměřené 

přímo na Irsko. Kurzy byly určitě zajímavé a užitečné. Každý ze skupiny měl možnost mluvit o tom, co ho 

zajímá a co by chtěl v Irsku podniknout. 

Během stáže jsem pracoval na jedné z privátních škol Nord Anglia International School, která má své 

školy po celém světě, dokonce i Čechách. Co se týká kolektivu, tak byl naprosto skvělý. Zaměstnanci, ke kterým 

jsem přistupoval jako ke kolegům, byli z celé Evropy a všichni byli velice zdvořilí, profesionální a chápaví, 

vzhledem k malé jazykové bariéře. V naší kanceláři vždy panovala uvolněná atmosféra a postupem času i velice 

přátelská. 

Pracoval jsem na pozici asistenta IT manažera. Standartní náplní mé práce bylo zejména řešení 

uživatelských problémů. Byl jsem vlastně první možnost pro zaměstnance i studenty, když měli problém 

z hlediska IT od problémů s připojením, přes tiskárny až k laserovým řezákům. Dalším častým úkolem bylo 

připravení iPadů a laptopů pro nové zaměstnance a studenty nebo pro uživatele, u kterých se muselo zařízení 

nahradit. Teď několik úkolů, které nebyly až tak obvyklé. Jako první bych zmínil instalaci nebo nahrazení 

starších síťových access pointů, které byly z větší části namontovány u stropu. K tomu také patří výměna starého 

switche za nový v serverové místnosti a přemístění toho starého do tělocvičny. Dál bych zmínil přepojení nebo 

reorganizaci serverové místnosti. Což znamenalo vyměnit a popsat všechny kabely a přepojit je více 

sofistikovaným způsobem. Jako poslední, už ne tak záživný úkol, a to je dokumentace. To znamená, že jsem 

vytvářel různé návody na použití různého IT zařízení. 

Zlepšil své odborné znalosti hlavně ze sítí a troubleshootingu. Z pohledu jazyka jsem si zvětšil 

sebevědomí v komunikaci s kolegy a nadřízenými. Je jasné, že na začátku se trochu projevila nejistota a 

nervozita, ale s mým nadřízeným Donalem a s kolegy hlavně v kanceláři, rychle tyto překážky odezněly. Po 

návratu do Čech bylo trošku zvláštní vrátit se do přístupu studenta k učiteli. Emailová korespondence se 

zaměstnanci byla také součástí mojí každodenní práce, takže cítím zlepšení i ve psané formě angličtiny. 

S celkovým porozuměním alespoň z mé strany nebyl žádný problém, i když u pár kolegů bylo slyšet výrazné 

nářečí, které porozumění jen málo zkomplikovalo. 

Byl jsem ubytován v jedné z chudších oblastí Dublinu, Crumlin. Když jsem členy rodiny více poznal, 

vztah k nim narostl raketovou rychlostí  až jsem se cítil jako součást rodiny. Za celou stáž se v domě vystřídali 

další dva měsíční internisté, Chen z Číny a moje teď už kamarádka Thi z Německa. Strava byla oproti české 

rozdílná hlavně v tom, že bylo pouze jedno hlavní jídlo a to byla večeře. Složení jídla bylo tak akorát vyvážené, 

brambory nebo těstoviny, maso a také z velké části zelenina. Strava v rodině bylo mimo jiné hrazená grantem. 



Doprava po městě je trochu komplikovaná, ale je také hrazená grantem, takže si nemusíte lámat hlavu s tím 

s kolika autobusy, darty (vlak) nebo luasy (tramvaj) pojedete. To také stačilo pro moje volnočasové aktivity. 

Veřejnou dopravou se dostanete nejen po Dublinu, ale i do jeho blízkého okolí. Já osobně jsem dával přednost 

hiking výletům. Uvedl bych pár míst, která byste měli navštívit i vy. Fairy castle, Bray, Greystone, Howth, 

Kilkenney. Součástí Dublinu je mnoho parků, které také stojí za to. Pokud vám nevadí davy lidí, nebojte se 

navštívit i více známé památky Dublinu jako jsou St. Patrick Cathedral, Kilmainham Gaol, Guiness Storehouse i 

s Open Gate ochutnávkou piv. 

Závěrem udělám shrnutí jakých zkušeností a vzpomínek si nejvíce vážím. Práce byla pro mě rozhodně 

velké plus. Kdybych zvažoval práci ve škole Nord Anglia v ČR tak myslím, že bych měl značnou šanci. Celkový 

přístup Irů pro mě bylo překvapení. Jejich vstřícnost, ochota a nálada jsou vlastnosti, které mnoha Čechům 

chybí. Se zkušenostmi s angličtinou bych se teď nebál pracovat v zahraniční firmě. 

Závěrem chtěl říct, abyste se nebáli příležitosti, které poskytuje Erasmus+. Tuto možnost dostane jen 

málo studentů, takže jí pořádně chytněte za pačesy a nepusťte. Jsem si jist, že tento zážitek ve vás zůstane na 

dlouhou dobu. 

 



 



 


