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Na stáži jsem byl na jihu Irska ve městě Cork po dobu tří týdnů.
Na stáž jsem se dostal díky naší škole: střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
v Železném Brodě a také programu Erasmus+.
Firma Infomaxis nově sídlící v centru města se zabývá vývojem softwaru, díky
kterému můžete lépe dohlížet na své zaměstnance.
Svou práci jsem dostával pomocí aplikace whatssapp, přes kterou probíhala veškerá
komunikace s mým nadřízeným. Úkoly se skládaly především, z pro mě jednoduchých
úpravách fotek v programu adobe photoshop, či tvorbě drobné grafické práce za
pomocí programu adobe illustrator. Mohu například zmínit tvorbu grafické brožury
s reklamním obsahem, nebo marketingový průzkum trhu.
Využil jsem zde hlavně své znalosti v oblastech grafického designu. Dále také práci ve
výše uvedených programech. Zlepšení mohu pozorovat, jak v počítačové tvorbě, tak i
v komunikaci se zadávajícím a ostatními kolegy z práce.
Po dobu své praxe jsem se zlepšil hlavně v mluveném a psaném jazyce. Velmi mi
pomohla častá komunikace s lidmi z práce, ale i s naší hostitelskou rodinou.
Naše ubytování hodnotím velice dobře, rodina byla velice milá a komunikativní. Na
zdejší poměry jsme dostávali i poměrně chutné jídlo. Snídani, obědový balíček a
večeři.
Po práci jsem většinou odpočíval, procházel město, nebo se setkával s ostatními lidmi
z České republiky. Ohledně výletů: ty jsme si organizovali sami. Návštěvy zahrnovaly
především okolí, či různé památky ve městě. Jako příklad mohu uvést Zoo Fota,
Barnevy Castle, atd.
Z grantu jsem měl hrazené jídlo, různé vstupy, či využití MHD. Poslední možnosti jsem
naštěstí nevyužíval, díky krátké vzdálenosti do místa pracoviště. Zbytek peněz mi zbyl
na ostatní potřebné výdaje.
Před stáží jsem se s ostatními spolužáky připravoval o dodatečných hodinách
angličtiny. Kurzy nás blíže seznámily se zkušenostmi ostatních lidí, kteří zde již byli
před námi. Dále také doplňkové informace k cestě, nebo stylu života a lidech z Irska.
Navíc nám byl umožněn přístup do výcvikového programu na internetu, kde jsme
měli možnost si procvičit anglický jazyk.
Musím říct, že stáž se velice povedla a jsem velice spokojený, že mi byla taková
možnost nabídnuta. Hlavní přínos vidím především v seznámení se s novou kulturou a
veliké procvičení mluvené angličtiny.

