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Na stáži jsem byl v Irsku ve městě Cork na 3 týdny. Na stáži jsem byl díky Střední průmyslové 

škole elektrotechnické v Plzni a programu Erasmus+.  

Pracoval jsem ve firmě Referral Works, která se zabývá vyhledáním a nabíráním 

zaměstnanců pro ostatní firmy.  

Moje pracovní úkoly se skládaly z práce s webovými stránkami. Při práci 

jsem využíval spousty programů jako například program Git, Node.js nebo 

Microsoft Visual Studio a webový stránky Bitbucket. Moje práce byla 

především hledání chyb, které vznikly při tvorbě webové stránky tvořené 

pomocí jazyka AngularJS. Hledal jsem chyby ve webovém prohlížeči při 

tom, co jsem prohlížel hotovou stránku, a když jsem byl schopen, tak 

jsem je hned opravoval. Dále jsem také pracoval na drobné úpravě 

fotografií nebo opravě hardwaru na notebooku. Z hlediska práce jsem se 

naučil pracovat, hledat a opravovat chyby na webových stránkách. Dále 

práci s programy Git, Microsoft Visual Studio a Node.js se kterými jsem se 

předtím nesetkal. Nemohu říci, že jsem použil nějaké znalosti ze školy, 

protože jsme ve škole webové stránky doposud neučili.  

Z jazykového hlediska jsem se zlepšil například ve výslovnosti, mluvení, porozumění a 

vyrovnání s nářečím a také samozřejmě moje schopnost reagovat na mluvenou angličtinu se 

zlepšila.  

Ubytováni jsme byli v rodinách většinou po dvou. Ačkoliv jsem do příjezdu do rodin svého 

spolubydlícího pořádně neznal, na stáži jsme se skamarádili. Od hostitelských rodin jsme 

dostávali snídani (většinou cereálie nebo toast), na oběd jsme dostali obědové balíčky a 

večer teplou večeři.  

O víkendech jsme jezdili na výlety. První víkend jsme jeli 

s vyučujícím a další víkendy jsme si výlety zařizovali samy.  

Z grantu jsme měli hrazeno ubytování v hostitelských rodinách, 

stravování, dopravu v MHD, cestu do Corku a zpátky a ještě 

nějaké další peníze na vlastní výdaje.  

Před odjezdem do Irska jsme všichni museli absolvovat nad 

rámec výuky přípravné kurzy ve škole.  

Dle mého názoru se stáž vydařila a jsem rád, že jsem se jí mohl 

zúčastnit. Za největší přínos stáže považuji výrazné zlepšení hlavně v mluvené angličtině.  

Nejvíce znepokojující věc po celou dobu stáže bylo řízení po levé straně. Ačkoliv jsem zde 

neřídil, bylo to velice divné pro nás Čechy, protože u nás se jezdí vpravo. 


