
Radek Uzel – Team Golld (Irsko – Cork) 
V rámci projektu Erasmus + a škole VOŠ a SPŠE Plzeň jsem měl možnost se zúčastnit pracovní stáže 

v Irsku. Stáž probíhala od 23.9. do 14.10. 2017 v irském městě Cork. 

Cork je, spolu s jeho 120 000 obyvateli, druhé největší město Irska. Leží asi 3 hodiny cesty na jih od 

Dublinu. Centrem města protéká řeka Lee, která se před centrem města rozděluje na dva toky a za 

centrem se zase spojuje. Centrum Corku je díky tomu ostrovní část města. 

Po celou dobu stáže jsem pracoval ve firmě Team 

Golld, která na trhu nabízí mobilní aplikaci pro 

zjednodušené nákupy v obchodech pomocí mobilu 

s čipem NFC. Při mém prvním příchodu do firmy se mi 

šéf zeptal, co z oboru IT umím a co jim můžu 

nabídnout. Z výčtu věcí se mu nejvíce zamlouvala 

moje znalost práce s databázemi, protože potřeboval 

jeho vlastní databázi obchodů přesunout na vzdálený 

MS SQL Server a umožnit přístup na tento server jak 

z jeho firemních počítačů, tak i z jeho mobilního 

telefonu a umožnit práci editaci databáze právě přes 

mobilní telefon. 

Práce to byla více než zajímavá, protože jsem si mohl zdokonalit znalosti, které mám ze školy, a navíc 

se i v tomhle oboru něco nového naučit. 

Ubytování probíhalo po dvojících v irských rodinách. Na rodinu jsem měl veliké štěstí, protože se k nám 

chovala velmi mile, skoro jako bychom byli jejich vlastní děti. Každý večer si s námi povídali o všem 

možném, což byl ten nejlepší lék na zlepšení se v jazyce. Zlepšil jsem si jak porozumění mluvenému 

projevu, protože irský přízvuk je silný, a taky svůj mluvený projev. Tohle vám škola bohužel nemůže 

nabídnout, abyste si každý den několik hodin povídali anglicky. 

O volných chvílích během obědové pauzy a pak hlavně celé víkendy jsme věnovali prozkoumávání okolí 

Corku a navštívili jsme tak nespočet různých historických nebo přírodních památek. Například jsme 

navštívili Dublin, Guiness Store House, Moherské útesy, městečko Kinsale a Cobh (poslední zastávka 

Titanicu na plavbě do Ameriky) a nádhernou cestu Ring of Kerry, která vede při moři a později zase 

národním parkem. 

Z projektu Erasmus + jsme dostali grant, který pokryl naše 

výdaje za dopravu, jídlo, letenky a ubytování. 

Zjednodušeno, zaplatil nám skoro všechny naše výdaje. 

Abychom se na stáž lépe připravili, probíhali před naším 

odjezdem ve škole, nad rámec výuky, přípravné kurzy 

angličtiny. Díky těmto kurzům jsme se něco dozvěděli o 

Irsku a městě Cork, a taky jsme se naučili nová, odborná 

slovíčka. 

Jsem opravdu moc rád, že jsem se mohl tohoto projektu zúčastnit a přivézt si z Irska nové znalosti 

z mého studijního oboru, které určitě v budoucnu využiju. Ta možnost být na 3 týdny v zahraničí, 

zdokonalovat si jazyk, prozkoumávat novou zemi, její památky, kulturu, byla pro mě velmi užitečná a 

mohu ji všem jen a jen doporučit. 


