
 

Filip Křenek – Rádio Life FM – Irsko 

Absolvoval jsem stáž i Irsku, specificky ve městě Cork. Byl jsem zde 4 týdny. Vše díky VOŠ a SPŠE Plzeň a 
programu Erasmus+. 

Pracoval jsem Rádiu Life FM. Předávají nové informace a poskytují hudební zážitky 24 hodin denně 7 
dní v týdnu. Každý den se zde vyměnilo maximálně 10 lidí. Tři lidé jsou každý den živě v éteru. Ostatní připravují 
novinky, playlisty, editují podcasty nebo přednatáčejí programy, které budou vysílané druhý den.  

Můj hlavní úkol byl upravit webové stránky rádia z pohledu designu. Hlavní bylo předělat zastaralé 
miniatury programů. Měl jsem kompletně volnou ruku, mohl jsem je předělat, jak jen jsem chtěl. Ke konci stáže 
mi bylo řečeno, že některé bohužel předělat nemůžu, naštěstí to byla jen jedna, kterou už jsem předělanou měl. Při 
vyměňování miniatur jsem si všiml, že webové stránky někde nefunguji tak jak by měly. Takže jsem při výměně 
miniatur ještě opravoval funkčnost. Co se týče designu, ten jsem spíše upravoval, tak aby se na stránky dalo lépe 
koukat, takže jsem všechny ostré rohy zaoblil, většinu nápisu jsem vyměnil za tlačítka nebo jednotlivé stránky 
programu jsem předělal. Přidal jsem některé svoje věci, které mi přišly logické např. odkazy na sociální sítě rádia. 
Co se týká opravy funkčnosti stránek šlo hlavně o špatné propojení více stránek. To bylo potřeba opravit. Dále 
jsem upravil obrázky tak, aby skupiny obrázku byly stejně naformátované a byly také stejně velké.  
Dále jsem předělával miniatury. Na tomhle úkolu bylo nejtěžší získat inspiraci. Jakmile jsem dostal inspiraci šla 
práce jako po másle. Celkové jsem předělal 22 miniatur a k tomu jsem vytvořil 2 další miniatury všech programů 
a podcastů. 

Atmosféra na pracovišti byla velice uklidněná, nikdy jsem nikoho neslyšel na druhého křičet. Nikdy jsem 
neměl s ničím problém ohledně atmosféry nebo s prostředím. Komunikace probíhala klasicky. Když někdo něco 
potřeboval, přišel, vysvětlil, zeptal se, jestli chápe a bylo vyřešeno. 

Za 1 měsíc v kuse požívání angličtiny na denní bázi jsem se rozhodne naučil lépe porozumět místnímu 
přízvuku a celkové porozumět mluveném slovu místních. Také v mluvení jsem se určitě zdokonalil.    

U ubytování je to na tom, jaké dostanete. Můžete být ubytován ve velkém domě ve kterém ale bude špína, 
nebo můžete dostat menší dům, ve kterém ale bude čisto a bude se vám tam líbit. Já za jeden měsíc odměnil oba 
případy. Já jsem ubytování během stáže změnil, v prvním domě byla opravdu špína. Nicméně jídlo ušlo, dostávali 
jsme snídani, oběd v podobě většinou sendviče a teplou večeři.  

Ve volném čase jsme jezdili na výlety, hlavně o víkendu. Navštívili jsme věznici v Corku, malebné město 
Cobh, dále jsme byli na pláži Rocky bay a na pláži poblíž města Crosshaven. Také jsme navštívili útesy Mizzen 
Head a také město Kinsale, kde jsme také navštívili útesy.  

Ubytování, stravování, MHD, kapesné i letenky jsem měl hrazené z grantu.  

Před odletem jsme chodili na přípravné kurzy, na kterých jsme probírali, jak bude probíhat náš měsíc 
v Irsku. Probírali jsem různé scénáře situací, které mohli nastat. A jejich případné řešení. Také jsme se domlouvali 
na věcech jako byl odlet, jestli přespíme v Dublinu atd.  

Rozhodně jsem rád, že jsem stáž podstoupil. Určitě mě posunula jako člověka a také jako zaměstnance. 
Být měsíc od svého domova, kde jste zvyklí na svůj komfort, vás naučí se o sebe alespoň nějak starat. To řadím 
mezi hlavní přínos. Jako druhý přínos řadím procvičení angličtiny v praxi spojené s prací. Já jsem se utvrdil v tom, 
že by mi nedělalo problém pracovat jako správce webových stránek někde jinde, to také beru jako velké pozitivum.  

To, co mě nejvíc potěšilo je to, že lidem v radiu se moje práce líbila. Potom co jsem řekl, co vše jsem 
udělal mi řekli, že jsem první za posledních 10 let co dokázal něco na webových stránkách změnit.  

 


