
 

 

Jan Bouška, Techmatic, Irsko 

Po úspěšném ukončení studia na SPŠE V Úžlabině jsem se společně se svým spolužákem 

Jakubem Kučerou zúčastnil tříměsíční stáže v Dublinu – hlavním městě Irska. 

Tato stáž byla možná díky naší škole a programu 

Erasmus+ 

Pracoval jsem ve firmě Techmatic Recycling Services 

Limited, která se zabývá především recyklací počítačů, 

laptopů, síťových zařízení a jejich příslušenství. Firma 

prodává tyto věci jak dalším firmám (buď nefunkční a 

rozdrcenou elektroniku ze které lze získat cenné kovy 

nebo funkční elektroniku ve větším množství) i 

jednotlivým zákazníkům na internetových obchodech 

jako je eBay. Firma je velmi malá, trvale zde pracuje pět 

zaměstnanců (někteří z nich jen pár dnů v týdnu). 

Mé pracovní úkoly byli hlavně instalace a práce s 

operačními systémy Windows, Linux a Mac, práce 

s DBAN (nástrojem na mazání dat z pevných disků) a 

HD Tune (program na testování pevných disků), Gparted 

(speciální Linux nástroj na správu diskových oddílů) a 

práce s internetem. Práce se spoustou různého hardwaru 

jako jsou počítače, notebooky, monitory, tiskárny, 

klávesnice nebo systémy pro nahrávání záznamu z 

kamer.  

V průběhu celé stáže jsem bydlel v rodině, kde jsem měl 

zajištěno nejen ubytování ale i snídaně a večeře. 

Ubytování i strava byli stejně jako kartička MHD (kterou 

jsme dostali hned po příletu a pak ještě při první schůzce v agentuře) a letenky hrazeny 

z grantu. 

Volný čas jsem trávil většinou procházkami po okolí nebo poznáváním zajímavých míst v 

centru města. Co se týče výletů, navštívil jsem několik okolních přístavů ale ten největší 

celodenní výlet (během víkendu prodlouženého o bankovní prázdniny) byl k Moherským 

útesům. 

Na odjezd na stáž jsme se připravovali chození na přípravné kurzy, které se skládali hlavně ze 

schůzek ve škole a OLS – online kurzu poskytnutého programem Erasmus+. 

Stejně jako u loňské tří týdenní stáže jsem ani chvíli nelitoval, že jsem se této stáže zúčastnil a 

myslím, že jsem si vyzkoušel spoustu nových a zajímavých činností. 


