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Díky VOŠ a SPŠE Plzeň a programu Erasmus+ jsem mohl absolvovat stáž v Irsku, konkrétně 
ve městě Cork. Strávil jsem tam 4 týdny. 

Pracoval jsem v Passage West Maritime Museum. Jedná se o muzeum, které nabízí dvě 
místnosti exponátů pocházející z lokálního prostředí od donátorů a lidí, kteří se zabývají 
stejnou tématikou. Zabývá se historií přístavu a místa, kde se nachází. V muzeu je možno 
vidět malé dřevěné lodě, železnici a námořnické vybavení včetně sextantu, uniformy, či 
námořnické píšťaly. 

Moje pracovní náplň byla vytvořit webovou stránku 
pro muzeum. Začínal jsem designem, kde jsem 
vymyslel zajímavé téma stránky, které se odehrávalo 
v kajutě starší lodi. Zapojil jsem do toho spoustu 
obrázků a svých grafických dovedností. Po 
vytvoření designu jsem pokračoval programováním. 
Pokud byla možnost, mluvil jsem s majitelem a 

osobou, která mi zadala tento úkol. Jako finální úkol byl, naučit se vše potřebné k tomu, aby 
stránka byla připravena k reprezentaci muzea. Vše jsem vždy testoval na své vlastní doméně. 

Naučil jsem se pracovat v pár softwarech určených pro design. 
Naučil jsem se základy práce ve frameworku NextJS a trochu 
zdokonalil znalosti HTML. Pro stylování stránky jsem se učil v 
Tailwind. Zdokonalil jsem si hovorovou angličtinu a porozumění. 

Ubytování bylo v pohodě. Byl tam klid na práci i prokrastinaci. 
Stravování nebylo nijak pestré, ale vždy bylo dostačující a nikdy jsem netrpěl hladem. 
Snídaně byla trochu chudší, než jsem zvyklý. Skládala se z kukuřičných lupínků, mléka a 
jednoho toustu s marmeládou. K obědu jsme dostával hodně ovoce, sladkosti, těstovinový 
salát a občas i jogurt. Večeře byla jako hlavní jídlo. Převážně jsem dostával těstoviny 
s kuřecím masem. Všechno jídlo, které jsem dostával, bylo dostačující na to, abych si ve 
městě nemusel nic kupovat a mohl ušetřit peníze. 

Ve volném čase jsem poznával irskou kulturu. Cestoval jsem po městě a jeho okolí. Asi 
nejlepší a nejkrásnější byl pohled na irskou přírodu, útesy a rozbouřené moře. 

Grant pokryl všechny mé náklady a ještě mi pár euro zbylo. 

Na stáž jsem se připravoval v kurzech, které byly podmínkou toho, abych mohl jet. Kurzy mi 
pomohly v porozumění a v gramatice. 

Stáž hodnotím kladně. Myslím si, že jsem nasbíral spoustu užitečných zkušeností, nejen 
pozitivních, ale i negativních. Poznal jsem jinou kulturu a jiné zvyky. Hlavním důvodem toho, 
proč jsem jel, bylo zlepšení v angličtině. Určitě bych někdy někam znovu jel. 

 
 



 


