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Stáž, které jsem se účastnil se odehrávala v irském městě Cork. Tato stáž trvala 3 týdny. 

Příležitost zúčastnit se této stáže se mi naskytla pouze díky naší škole, Vyšší odborné a Střední průmyslové škole 

elektrotechnické Plzeň a programu Erasmus+, kterým jsem velice vděčný. 

Organizace, která si mě vzala pod křídla, se jmenuje LifeFM. Tato organizace poskytuje službu ve formě rádia, 

které lze naladit na frekvenci 93,1 ve městě Cork a různých programů jak pro děti, tak pro dospělé. Pracovní 

kolektiv byl báječný. Každý kolega byl velice milý, přívětivý a vždy mi pomohli, když jsem něco nevěděl. 

Mojí náplní práce bylo, jak opravovat veškerá zařízení, která vykazovala chyby, tak učit 

nově příchozí zaměstnance s programem Adobe Audition 3.0, pomocí kterého 

se upravovali rozhovory. Také jsem se staral o údržbu fungujících zařízení, aby 

se předešlo chybám v průběhu nahrávání.  

Praxe mi přinesla mnoho zkušeností v oboru IT. Některé věci jsem již uměl ze školy 

(oprava počítače, údržba zařízení, instalování Windows pomocí CD atd.), ale také tam byla oprava sluchátek, 

což pro mě byla úplně nová věc a díky pomoci spolupracovníků jsem to zvládl. Nové pro mě byla také práce 

v programu Adobe Audition 3.0 a samotná práce s nahrávacím studiem.  

V anglickém jazyce jsem se značně zlepšil. Zlepšilo se jak mé mluvení a porozumění, tak reakce na okolí. 

Musím uznat, že irskému přízvuku u starších lidí jsem ze začátku moc nerozuměl, ale po pár dnech jsem si zvykl 

a přizpůsobil se. 

Ubytování bylo dobré. Bydlel jsem spolu se studenty z různých zemí v hostitelské rodině. Rodina byla hodná, 

přívětivá a vždy vstřícná. Jídla jsem měl dostatek, a také jsem dostával obědový balíček do práce.  

Můj volný čas po práci jsem trávil převážně se spolužáky v centru města poznáváním 

kultury. O víkendech jsme navštěvovali různá místa, která jsou známá po celém 

světě. První víkend jsme byli na ostrůvku Spike Island, kde jsou pozůstatky věznice. 

Také jsme navštívili Moharské útesy, Národní park Killarney a spoustu dalších 

zajímavých míst. 

Z grantu jsme měli hrazené letenky, ubytování, stravování i MHD. 

Před odletem jsme se na stáž připravovali jak chozením na přípravné dvouhodinové kurzy, tak děláním kurzů 

v programu od Erasmu. 

Stáž byla přínosným zážitkem a jsem velice rád, že jsem se jí mohl zúčastnit. 

Za největší úspěch považuji to, že jsem si dokázal, že má angličtina je na úrovni, kdy mi lidé z anglicky mluvící 

země rozumí a já rozumím jim a dokáži vyjádřit přesně to, co si myslím. Další z větších úspěchů je to, že již 

vím, že dokáži jednat samostatně v cizí zemi. 


