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Na přelomu dubna a května jsem se zúčastnil třítýdenní odborné stáže v irském městě Cork. Tato 

možnost se mi naskytla díky zapojení naší školy, SPŠE V Úžlabině, do programu Evropské unie Erasmus+.  
Svou stáž jsem absolvoval v maličkém rádiu Irish Radio International. Toto především internetové 

rádio je zamýšleno, podle vlastních slov, pro Iry žijící v Novém světě a pro cizince žijící v Irsku.  
Zadání mého úkolu znělo jednoduše: vytvořit webové stránky. Moderní, responzivní 

a editovatelné. 
Od spolužáka designéra jsem měl grafický návrh webových stránek, takže jsem se mohl zabývat 

pouze psaním kódu. Po vytvoření statické webové stránky bylo třeba zprovoznit redakční systém, který 
zadavatel požadoval. Kvůli velmi specifickým požadavkům jsem se rozhodl vyvinout vlastní redakční 
systém.  

Prohloubil jsem svou znalost jazyků využívajících se pro vývoj webových stránek: HTML, CSS 
(a framework Bootstrap), JavaScript (a framework jQuery), PHP a systém řízení báze dat MySQL. Kvůli 
responzivitě jsem se hlouběji seznámil s novými prvky jazyka CSS3. Naučil jsem se hezčím způsobům, jak 
zobrazovat chybové hlášky uživatelům, pokud jsou zjištěny chyby na straně serveru. Díky požadavku na 
možnost mít přispěvatele jsem se naučil, jak bezpečně uchovávat informace a především hesla. 

Má angličtina se zlepšila především v schopnosti rychle reagovat a porozumět.  

Ubytovaní jsme byli u velmi milé a hodné starší paní. Jídla bylo sice méně, než na co jsme zvyklí 
v České republice, ale všechny večeře byly výborné. Každý jsme měli svůj pokoj a veškeré potřebné 
vybavení.  

Během víkendů jsme cestovali. Navštívili jsme národní park Killarney, Blarney Castle, Cork City 
Gaol, Blackrock Castle, Kinsale a zápas v hurlingu. Během pracovních dní na poznávání příliš času nebylo, 
přesto jsme většinu Corku prochodili. Po příletu jsme si stihli prohlédnout i Dublin. 

Z penež, které jsme dostali bylo uhrazeno ubytování, cesta, MHD a stravování. 

Abych se této stáže vůbec mohl zúčastnit, musel jsem mimo vyučování ve škole navštěvovat 
přípravné kurzy, které sloužily jako další hodiny angličtiny. 

S průběhem celé stáže jsem byl velmi spokojený. Nepříjemnosti s původní prací se rychle vyřešily 
a žádné další ani nevznikly. Ubytování bylo bezvadné. Práce byla sice časově náročná, kvůli prvním 
nepříjemnostem jsme ztratili několik dní, ale obohacující a zajímavá. Jsem velmi rád, že jsem se této stáže 
zúčastnil. 

 


