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Díky projektu Erasmus+ a škole VOŠ a SPŠE Plzeň jsem měl možnost 

zúčastnit se stáže v Dublinu, hlavním městě Irska. 

Pracoval jsem ve společnosti Connect.ie, která vytvářela webové stránky pro 

projekty zabývající se fyzickým i duševním zdravím. Pracovní kolektiv se 

skládal s dalších stážistů z jiných zemí. 

Vytvářel jsem webové stránky pomocí frameworku Wordpress, vždy bylo 

potřeba najít vhodnou šablonu a následně ji upravit. Na stránky jsem přidával 

kontaktní formuláře, které se odesílaly na předem určenou emailovou adresu. 

Všechny formuláře jsem zabezpečil. Přidal jsem stránky, které návštěvníky 

informovaly o zpracování osobních údajů. Také jsem na všechny stránky 

přidal vyhledávání, které vracelo výsledky podle role uživatele. 

Naučil jsem se používat framework Wordpress, zdokonalil jsem své znalosti 

HTML, CSS, PHP a Bootstrap. Díky projektům, na kterých firma pracovala, jsem se také dozvěděl spousty 

nových věcí ohledně medicíny a epidemiologie. 

Před stáží mi bylo řečeno, že irský přízvuk bude problém, 

nicméně toto tvrzení musím vyvrátit, tak výrazné to nebylo. 

S angličtinou jsem neměl problém a irštinu v Dublinu moc 

neuslyšíte. 

Bydlel jsem s mým spolužákem Petrem Vondrovicem u milé 

paní zhruba 20 minut vlakem od centra.  Pokoj byl menší, ale 

útulný. Co se stravování týče, hlavním jídlem dne v Irsku je 

večeře. Měli jsme například vynikající burgery, brambory 

s dušenou zeleninou a masem či těstoviny se sýrovou omáčkou. 

Večery jsem většinou trávil s paní u televizních zpráv, přičemž 

jsme diskutovali o současné politické situaci v Irsku a Velké Británii. 

Volný čas jsem trávil poznáváním Dublinu a jeho okolí. První týden jela celá skupina z Dublinu na Mohérské 

útesy, následující týdny jsme si program zařizovali sami. Já jsem například navštívil Malahide Castle, různá 

muzea v Dublinu – nejlepší z nich asi bylo EPIC The Irish Emigration Museum, nebo Dublin Castle. 

Všechno bylo možné uskutečnit díky grantu programu Erasmus+. Měli jsme hrazené letenky, ubytování, stravu, 

MHD a také kapesné, se kterým jsem si bez problému vystačil. 

Před odjezdem jsme absolvovali několik schůzek, na té úvodní jsme dostali informace o stáži. Na následujících 

schůzkách jsme si zopakovali důležitou angličtinu.   

Jsem velice rád, že jsem měl příležitost zúčastnit se této zahraniční stáže, na které jsem měl možnost zvětšit svůj 

rozhled a získat nové pracovní zkušenosti. Všem bych stáž vřele doporučil. 


