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Od 15. června až do 14. září jsem byl na 13týdenní stáži 

v irském Dublinu. Na stáž jsem se dostal přes program 

Erasmus+ a nyní již moji bývalou střední školu s názvem 

Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině. 

Po dobu stáže jsem pracoval ve firmě Macro Evolution, 

která poskytuje mnoho služeb v oboru IT. Jednak je to 

oficiální servis pro notebooky, počítače, mobily, tablety a 

tiskárny od značek jako Lenovo, Asus, Acer, HP, Dell, 

Toshiba, Samsung, OKI a Sharp. Dále nabízí 

konfiguraci/úpravy produktů před následným prodejem, nebo také 24/7 síťovou podporu. Firma má 37 trvalých 

zaměstnanců (plus občas nějaké ty stážisty) a sídlí v přestavěném skladu v Ballymoutu v Dublinu 12, což je 

industriální oblast 20 minut autem od centra Dublinu na jihozápad. 

První dva týdny jsem nejdříve opravoval notebooky, což bych řekl, že byla právě ta nejzajímavější část stáže. 

Nejvíce času jsem však strávil pomáháním lidem z Vodafonu s konfigurací různých mobilů a přenosných 

hotspotů. Nějakou dobu jsem také testoval tableto-notebooky s odnímatelnou klávesnicí a těch, u kterých se 

ukázalo, že měli fyzickou vadu, tak jsem různě dával dohromady různé 

funkční součástky z nefunkčních notebooků, takže jsem třeba ze tří 

nefunkčních notebooků dostal dva funkční. Ještě jsem také ke konci 

pomáhal při hromadné aktualizaci 300 mobilů. 

Nejvíce jsem se asi nejvíc naučil při opravě notebooků, kde jsem jak 

využil znalosti ze školy, tak se naučil i novým věcem. 

Pracování v Macro Evolution jsem si celkem užil, ale nebylo to žádné 

programování, což bylo to, co jsem chtěl na stáži dělat. Je ale důležité 

zmínit, že toto bylo způsobeno, kvůli jedné pracovnici v irské agentuře. 

Dnes tam již nepracuje a byla nahrazena jinou osobou, která se opravdu 

snaží vybrat studentům práci v oboru, v jakém chtějí. To znamená, že jestli někdo bude chtít za rok také jet na 

stáž a třeba pracovat jako programátor, tak by to neměl být problém. 

Během stáže jsem si určitě zlepšil plynulost při mluvení v angličtině. Také jsem si více zvykl na irský přízvuk, 

takže jsem Irům lépe porozuměl. A navíc jsem se také naučil mluvit s irským přízvukem, i když ne zrovna moc 

dobře. 

Byl jsem ubytován v rodině, kde jsem měl vlastní pokoj. V rodině mi vařila místní máma, která pocházela 

z Francie, a uměla velmi dobře vařit. Dům, ve kterém jsem bydlel, se nacházel kousek od velkého nákupního 



centra, kde jsem si mohl koupit cokoliv, co jsem potřeboval. Abych se ráno dostal do práce, tak jsem musel 

nejdříve jít 8 minut na zastávku, potom jet 15 minut autobusem a následně ještě ujít 10 minut pěšky. 

Ve svém volném čase jsem o víkendy převážně objevoval Dublin, ale také jsem jel třeba navštívit rodinné známé 

na severozápadu Irska, nebo jsem se i letěl podívat za kamarádem do anglického Newcastlu. 

Z grantu jsem měl placené letenky, ubytování, městkou dopravu, snídaně, večeře a obědy o víkendu. Obědy o 

pracovní dny a další útraty jsem si platil z finanční podpory, která byla také poskytnuta Erasmem. 

Před stáží jsem chodil během školy na jazykové přípravné kurzy a sám jsem se také ve svém volném čase učil 

v systému OLS, převážně gramatiku, jelikož tam mám nějaké nedostatky. Tato jazyková příprava mi určitě do 

jisté míry pomohla. 

Celkově bych řekl, že se stáž vydařila velmi dobře a jsem rád, že jsem se ji mohl zúčastnit. 

 


