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Díky programu Erasmus+ a škole VOŠ a SPŠE Plzeň jsem se zúčastnila třítýdenní 

stáže v přístavním městě Cork, které se nachází na jihu Irska.  

Pracovala jsem ve firmě Tisalabs, která se zabývá vytvářením aplikací pro různé 

operační systémy, editováním webových stránek a například vývojem IoT zařízení. 

První dva týdny jsem modernizovala web Yosobox.com, což obnášelo prvotní 

navržení změn pro zpřehlednění a řádné uspořádání informací na webu a 

následnou realizaci. Firma používá pro sdílení aktuálních verzí souborů GitLab, se 

kterým mi pomáhal pracovat můj kolega Ander. Design realizují prostřednictvím 

frameworku Hugo, se kterým jsem nikdy předtím nepracovala, tudíž jsem se toho 

hodně naučila. Poslední týden jsem dostala za úkol přijít s nápady, jak dát světu 

vědět o Tisalabs prostřednictvím sociálních médií. Vybírala jsem vhodný nástroj pro ovládání všech účtů z jednoho místa 

a navrhovala samotné posty. 

Při svojí práci jsem využívala hlavně znalosti HTML a CSS. Občas se 

někdy vyskytl i Bootstrap, PHP však firma nevyužívá. 

Před stáží nám všichni tvrdili, že irský přízvuk je hodně silný a že se 

může klidně stát, že budeme mít první týden problém čemukoliv 

rozumět. Tento názor musím vyvrátit, rozhodně to nebylo nic 

dramatického. Na stáži jsem se naučila částečně porozumět i 

rozhovoru mezi rodilými mluvčimi, kteří mezi sebou mluví velmi 

rychle. Zbavila jsem se strachu z oslovení cizího člověka na ulici za 

účelem žádosti o pomoc. Velmi rychle jsem si zvykla a naučila se 

reagovat na nejrůznější dotazy. 

Bydlela jsem s Jančou Schořovou v části Douglas asi 20 minut autobusem od centra. Náš pokoj byl přímo pohádkový. 

Sice malý, ale útulný, s vlastní koupelnou a malou šatnou. Co víc si dvě holky můžou přát! Naše pětičlenná rodina byla 

velmi milá, ochotná i pohostinná. K snídani jsme si mohly vybrat z mnoha druhů cereálií nebo si udělat toust. V Irsku 

mají hlavní pokrm až večeři, proto jsme k obědu dostávaly obědové balíčky. Obsahovaly ovoce, obloženou housku či 

toust a nějakou sladkost nebo malé balení popcornu/chipsů. K večeři byly těstoviny s tomatovou omáčkou, kari s rýží, 

kuře nebo ryba a brambory s dušenou zeleninou, boloňské špagety, nebo výborné burgery či tortilly. Ano, vaří se 

z polotovarů, ale ty jsou kvalitou naprosto odlišné od těch českých, tudíž není potřeba mít z jídla obavy. 

Volný čas jsme si hodně užívali – většinou všichni pospolu. Vydali jsme se na Mohérské útesy, na Blarney castle políbit 

pověstný kámen, do Kinsale (barvené městečko) na Charles Fort, do Killarney (národní park) vlakem s příjemnou 

projížďkou na kolech, na pláž v Myrtleville a další… Navštívili jsme několik pubů, vyzkoušeli vyhlášený fastfood 

KC & Son & Sons, prošli se večerním městem. Já jsem vydala na místní Zumbu, kterou vedl Mariusz Rys. Musím říct, že 

zde má lekce úplně jinou atmosféru a energii než u nás a velmi jsem si to užila! 

Z grantu byly hrazeny letenky, ubytování a strava u hostitelké rodiny, 

dále MDH. Nemyslím si, že bychom se drželi úplně zkrátka a grant nám 

pohodlně vystačil na veškeré výdaje.Před odjezdem jsme se na stáž 

připravovali nad rámec vyučování jak ve škole s pí. učitelkou Bendovou, 

tak i prostřednitvím online kurzů. Osobně preferuji kurzy ve škole, 

protože jsme se dozvěděli i spoustu praktických informací týkajících se 

Irska. 

Za svůj největší úspěch považuji zvýšení sebedůvěry v okamžicích, 

ve kterých se musím spolehnout jen na sebe.  

https://yosobox.com/


Moje stáž předčila má očekávání. Na letiště jsem odjížděla ve stresu, protože jsem nevěděla, do čeho jdu. Když se stáž 

chýlila ke konci, tak jsem naopak litovala, že zde jsme jen na tři týdny.  


