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Od poloviny června do poloviny července jsem byl na 4 týdny na stáži ve městě Cork na jihu 
Irska. Mohl jsem se zúčastnit díky VOŠ a SPŠE Plzeň a programu Erasmus+. 

Pracoval jsem v muzeu Passage West Maritime Museum, které se nachází přibližně 10 km od 
Corku. Muzeum se zabývá historií námořnictví a výroby lodí v Corku a Passage West. 
Pracoval jsem zde s Adamem Míkou, dvěma zaměstnankyněmi, které se střídají po týdnu a 
občas i dobrovolníky, kteří se starají o muzeum.  

Moji pracovní náplní bylo prodávat vstupenky přicházejícím návštěvníkům muzea. Díky 
komunikaci s nimi jsem si procvičil a zlepšil svoji angličtinu. Vypracovával jsem i příspěvky 
pro sociální sítě muzea, díky čemuž jsem se naučil lépe pracovat s těmito platformami a jejich 
funkcemi. Také jsem pomáhal Adamovi s tvorbou nových webových stránek pro muzeum. 

Atmosféra v práci byla velmi příjemná, měli jsme na naše úkoly neomezeně času, nikdo na 
nás netlačil, když jsme nestíhali, všichni na nás byli milí a příjemní. 

Ve své angličtině jsem se zlepšil především v porozumění irskému nářečí, se kterým jsem se 
setkal poprvé. Dále bych řekl, že i ve svém mluveném projevu jsem se zlepšil tím, že jsem 
musel nějak komunikovat s hostitelskou rodinou a v práci. 

Hostitelská rodina v Corku byla velmi milá a ochotná. Bydlel jsem s paní, jejím synem a 
v polovině mého pobytu se k nám přidal ještě další student z Liberce.  

Volný čas jsem trávil ve městě a o volných dnech jsme jezdili na výlety. Navštívili jsme např. 
Mizen Head, destilérku Jameson, Spike Island, muzeum Titanicu v Cobh, Blarney Castle, 
Kinsale a další. 

Z grantu jsem měl hrazeno ubytování, stravování, lístky na MHD, kapesné i letenky. Díky 
tomu jsem utratil jen málo svých vlastních peněz. 

Na stáž jsem se připravoval v kurzech OLS, kde jsem procvičoval angličtinu a ve škole. 

Celkově si myslím, že se stáž velmi vydařila a jsem rád, že jsem se jí mohl zúčastnit. Poznal 
jsem novou zemi, nové lidi a jejich kulturu a v práci jsem se naučil nové dovednosti.  

V Irsku mě nejvíce překvapilo, že vlastně není tak odlišné od Česka. Některé rozdíly jsou 
očividné – jezdění vlevo, vyšší ceny, dvoupatrové autobusy, nižší teploty – ale ve většině jsou 
si tyto dvě země celkem podobné. Také mě potěšilo to, jak milí Irové jsou. Pokud jsem 
potřeboval s něčím pomoc nebo poradit, ochotně se snažili mi co nejlépe pomoci. 

 


