
 
 

Martin Gill, Passage West Maritime Museum, 

Ireland – Cork 

Možnost stáže v Irsku jsem dostal díky Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole elektrotechnické a 

programu Erasmus+, mohl jsem po dobu 4 týdnů pracovat a žít v krásném městě Cork na jihu Irska. 

Pracoval jsem v Maritime Museum v přístavním městě Passage West nedalo Corku, Muzeum se zabývá historií 

parních lodí a historií přístavu. 

Mojí hlavní náplní práce bylo vytváření a práce s Excel 

tabulkami, do kterých jsem například přepisoval všechny 

záznamy o počtu prodaných vstupů nebo o dobrovolných darech 

od návštěvníků Muzea. Druhou nejčastější aktivitou bylo vítaní a 

vybíraní vstupného do muzea od návštěvníků v průběhu celé 

doby stáže. Vyzkoušel jsem si i zaučení a představení pracovní 

náplně novému členovi kolektivu. 

Když jsem se zmínil o kolektivu 

v práci,  ten byl absolutně úžasný, vždy přátelský, ochotný a chápavý, když 

jsem něčemu nerozuměl nebo nepochopil. Vždy mi rádi s úsměvem na tváři 

pomohli. 

Naučil jsem se lépe pracovat s tabulkami Excel a také vytvořit si časový 

harmonogram a efektivně ho dodržet. 

Během celého pobytu v Irsku jsem se zlepšil v mluvené angličtině a zbavil jsem 

se strachu mluvit anglicky, zároveň jsem se výrazně zlepšil rychle reagovat 

v angličtině a rychle porozumět někomu jinému. 

Ubytováni jsme byli v hostitelských rodinách, Rodina, u které jsem žil, byla 

strašně hodná, přátelská a ochotná nám s čímkoliv pomoct nebo poradit, bydleli jsme s pánem a jeho bratrem a 

zároveň s jeho 2 mexickými známými, všichni byli naprosto úžasní. Každý den jsme měli velký výběr možností 

snídaně, zároveň jsme dostávali balené obědy, a nakonec na nás čekala dobrá večeře. 

Volný čas jsme mohli trávit každý, jak chtěl, ale já jsem ho nejčastěji trávil s přáteli po výletech podél Irska nebo 

objevováním Corku na vlastní pěst, určitě za zmínku stojí Cliffs of Moher nebo Blarney Castle. 

Celý tenhle úžasný měsíc byl hrazen z grantu, který zaplatil věci jako ubytování, stravovaní, letenky, a ještě 

k tomu jsme dostali krásné kapesné na MHD nebo naše vlastní věci podle potřeby. 

Také musím zmínit, že jsem se na stáž připravoval chozením na kurzy, které nám vše vysvětlili a připravili nás 

na to, jak to může vypadat v Irsku, Realita je ale samozřejmě jiná a samozřejmě lepší. 

Tenhle měsíc byl neskutečná jízda pocitů, dojmů a emocí, něco takové jsem opravdu nečekal a pokud máte také 

možnost vycestovat na stáž do zahraničí tak vám to vřele od srdce doporučuji, protože tohle byl jeden 

z nejlepších měsíců mého života, poznal jsem nové kultury a nejen irskou ale hned několik, navštívil neskutečné 

irské památky, seznámil se s novými lidmi, upevnil jsem již stará přátelství a zároveň jsem si to neskutečně užil 

a nesmím vynechat fakt, že irská doprava všechny naučí pořádné dávce trpělivosti a udržet klidnou hlavu. 😊 
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