
 
 

David Archman, M5 Sound Studio, Irsko 

 

Dne 17. června 2022 jsem na měsíc vyrazil na stáž programu Erasmus+, díky které jsem se podíval do irského 

přístavního města Cork. Stáž byla organizována Střední průmyslovou školou elektrotechnickou a Vyšší 

odbornou školou v Plzni a hrazena grantem z EU, který pokryl ubytování, stravování, MHD, kapesné a letenky. 

Na stáž jsem se připravoval semináři ve škole a s pomocí OLS (Online Linguistic Support), která má za úkol 

pomoci účastníkům programu Erasmus+ zlepšit si znalost jazyka, ve kterém hodlají pracovat nebo studovat v 

zahraničí, aby mohli tuto zkušenost co nejlépe zúročit. Pro mě byla OLS celkem zbytečná, protože jsem všechno 

z nabízených okruhů již dávno znal, ale věřím, že to mnohým účastníkům programu Erasmus+, kteří si ještě na 

poslední chvíli chtějí vyzkoušet svoji znalost angličtiny, to určitě pomůže. 

Byl jsem zaměstnán v hudebním studiu M5 Sound Studio, do kterého jsem byl vybrán, abych zřídil nové webové 

stránky, na kterých by hudební studio mohlo operovat. M5 Sound Studio se zabývá nahráváním a následnou 

úpravou zvukových stop, které se můžou stát hudbou, dabingem k filmu, hlasem postavy ve filmu či videohře 

atd. Toto hudební studio je zatím docela malé, ale to mu nebrání v tvorbě kvalitní hudby – nemá totiž zatím 

žádné zaměstnance, a proto v něm pracuje jenom majitel. 

 

Při stáži jsem ve firmě, kde jsem byl zaměstnán, tvořil webové stránky. S tvořením webových stránek jsem do té 

chvíle neměl příliš zkušeností, a tak jsem si řekl, že se alespoň něčemu přiučím. Za celou stáž jsem dostal na 



starost celkem dvě stránky. Obě webové stránky jsem tvořil skrz stránku webador.com, která umožnuje tvořit 

webové stránky bez použití programovacích jazyků. První webovou stránku jsem měl předělat tak, aby si ji 

potencionální zákazníci mohli přehledně přečíst a popřípadě si domluvit s majitelem schůzku kvůli nahrávání. 

Druhou stránku jsem obohatil o další záložku, ve které bylo možné vidět recenze hudebního interpreta, který ve 

studiu nahrával většinu svých písniček. Při práci se stránkami jsem dělal věci jako je nastavování formátu písma, 

barvení textu, importování obrázků, zarovnávání textu atd. Po práci s webovými stránkami jsem se přesunul se 

zaměstnavatelem do nového studia, které si zrovna nově pronajmul. Pomáhal jsem s rekonstrukcí vnitřních 

prostor nového studia – přesouvání nábytku, zvukové těsnění oken a dveří, malování atd. Za celou stáž jsem se 

rozhodně zlepšil v designování webových stránek a práci s různými druhy nářadí. 

V práci panovala příjemná nálada. Můj zaměstnavatel často nechával mě a mé spolupracovníky mít pauzu nebo 

si zajít do města pro něco k snědku. Já a moji spolupracovníci jsme tím pádem málokdy měli pocit, že jsme 

v práci zavření, a tak jsme se dokázali lépe soustředit na svoji práci. 

 

Byl jsem ubytován u rodiny žijící asi 40 kilometrů od Corku. Hostitelská rodina byla velice milá a vstřícná. 

Chápala, že to mám do práce daleko, a tak se nabídli, že mě zavezou k železniční stanici, odkud bych mohl jet 

přímo do Corku.  

V rodině jsme měli domluvenou snídani, oběd do práce a večeři. Často jsem snídal toasty, cereálie s mlékem či 

míchaná vajíčka. K obědu jsem si něco připravil doma, nebo jsem si zašel na oběd do blízkého fastfoodu, kde 

bylo jídlo častokrát nejlevnější. K večeři jsem však vždy dostal teplé jídlo, které pro mě uvařila matka 

z hostitelské rodiny. 


