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Díky naší škole a programu Erasmus+ jsem dostala skvělou příležitost zúčastnit se, v květnu 
2019, měsíční stáže v Irsku. Přesněji ve městě Sligo, v severní části Irska.  
 
Po dobu celé stáže jsem pracovala ve Sligo Weekender inc. Jednalo se o malé místní noviny.   
Mou hlavní prací bylo především vytváření reklam určených do novin. Bylo období krátce 
před Eurovolbami, což se velmi odráželo v úkolech, které jsem dostávala. Dělala jsem jeden 
volební plakát, banner, propagační materiály pro jednoho z kandidátů a krátkou upoutávku 
v podobě malého plakátu, určeného k tomu, aby šli lidé k volbám.   
 
Během stáže jsem také dostala jeden velký úkol, na kterém jsem průběžně pracovala po celou 
dobu stáže. Měla jsem za úkol vytvořit turistický průvodce pro Sligo, na kterém se Sligo 
Weekender podílí.  
Bylo to skvělé, protože na rozdíl od reklam nebo volebních materiálů, jsem dostala naprosto 
volnou ruku. Jediné, co bylo potřeba dodržet byl, formát, počet stran a textové podklady.  
 
Dalšími úkoly bylo předělat loga z velmi špatné rastrové verze do vektoru. Vytvořila jsem 
čtyři a dvě byly otisknuté v novinách, jedno dokonce i s děkovným textem, kde jsem byla 
zmíněná jako autor onoho přepracovaného loga, což mi udělalo velkou radost.  
 
Kromě úkolů týkajících se mého zaměření, jsem dostávala každý den i spoustu menších 
úkolů. 
Jako správný stážista jsem například dělala kávu, chodila pro oběd nebo kupovala lístky na 
parkování. 
 
Jeden z největších přínosů z celé stáže byla zkušenost vytvářet grafiku, především reklamní 
materiály, na zakázku. Bylo to úplně jiné než ve škole, kde mám při vypracování úkolů takřka 
naprostou svobodu. Stáž mě naučila myslet prakticky, přemýšlet nad tím, kterým lidem ja 
dáná věc určená a dokázat design přizpůsobit jak jim, tak i požadavkům zadavatele, a přesto 
stále vytvořit věc, se kterou bych byla spokojená. Nemůžu říct, že mi to vždy úplně 
vycházelo. Pracovat s obrovským množstvím textu na velmi malém prostoru, tak jak to mají 
noviny obvykle zvykem bylo pro mne velmi obtížné. A ze začátku mi to dělalo problém. 
Přesto to považuji za jednu z nejcennějších zkušeností z celé stáže. 
 
Další věc, která mi bude v budoucnu obrovským přínosem, je skutečnost, že jsem se naučila 
vypracovat dané úkoly mnohem rychleji než předtím. Při práci jsem využívala nejvíce 
program Adobe Illustrator, ve kterém jsem se během stáže naučila spoustu nových věcí. 
Nesmím také zapomenout, že stáž mi byla velkým přínosem i z hlediska komunikace 
s ostatními lidmi. Citím se mnohem sebevědomější, vyzkoušela jsem si jednání s lidmi na 
různých pracovních pozicích a kunzultování úkolů s klientem.  
 
Během stáže se mi velmi zlepšila angličtina, především porozumění mluveného slova. Ze 
začátku mi dělal problém velmi silný přízvuk, zvlášť u lidí, se kterými jsem pracovala, 
postupně jsem ale rozuměla čím dál lépe. Také jsem získala ohledně mé angličtiny mnohem 
větší sebevědomí.  



Ještě se dvěma dalšími lidmi jsem bydlela u jedné starší velice milé paní. Měla jsem svůj 
vlastní pokoj, který byl útulný a dobře zařízený. Na snídani jsme si mohli vzít cokoliv jsme 
chtěli, na oběd jsme dostávali balíček a teplou večeři chystala rodina.  
 
Pracovala jsem každý den od desíti do čtyř. Přes týden jsem svůj volný čas trávila pouze 
v blízkém okolí například. jsem navštívila místní zříceninu kláštera ze střináctého století. 
Líbilo se mi, že jste u pokladny dostali mapu a dál už jste mohli objevovat ruiny starého 
kláštera sami. Také jsem velmi často chodila po práci malovat, nejčastěji k řece. 
  
Na každou sobotu jsme měli od agentury naplánovaný výlet. První týden jsme vyrazili do 
Dublinu, kde nás čekala komentovaná prohlídka města. Druhý týden byl můj nejoblíbenější, 
navštívili jsme nádherné útesy Slieve League, malebnou vesnici Mullaghmore a městečko 
Donegal. Třetí víkend jsme strávili v přírodě. Nejprve jsme navštívili Glencar Waterfall. 
Následně jsme navštívili Benbulbin Forest. Šli jsme asi hodinu po stezce, která vedla skrz 
nádhernou přírodu přímo pod horou. Nakonec jsme výlet završili v Bundoranu, kde jsme 
navštívili nádhernou pláž.  
 
Z grantu jsme měli hrazené ubytování, jídlo, dopravu i letenky. Před stáží jsme prošli několila 
přípravnými kurzy, které probíhaly mimo školní výuku. Jsem za ně moc ráda, jelikož nás na 
stáž velmi dobře připravili.  
 
Na závěr bych moc ráda poděkovala všem, kteří se na naší stáži podíleli. Prožila jsem v Irsku 
jeden úžasný měsíc, na který nikdy nezapomenu.  Vyzkoušela jsem si život a práci v cizí 
zemi, potkala spoustu milých lidí a poznala novou, nádhernou zemi a její kulturu. 
 


