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Jakub Kamberský – Republic of Work – Cork 
Na stáži jsem byl v Irsku, ve městě jménem Cork. Po Dublinu, je to druhé největší město Irska. Musím 

říct, že na rozdíl od Dublinu je Cork velice přátelský. Je to takové rodinné město. Na stáži jsem byl 

3 týdny. Na stáž jsem se dostal díky mé škole, SPŠE V Užlabině a díky programu Erasmus +. Pracoval 

jsem ve firmě Republic of Work. Je to nová firma, s velikou budoucností. Firma pracuje na principu 

pronájmu míst, kanceláří, prostorů s interaktivními tabulemi atd. Firma funguje cca tři měsíce a už tu 

pracuje dost lidí. Můj úkol ve firmě byl, dělat různé propagační materiály firmy, podílet se na výzdobě 

místností, navrhovat velké samolepky a tapety na zdi. Dalším úkolem bylo vymyslet a navrhnout logo, 

pro charitu. Několik firem, včetně Republic of Work se dohodlo, že se budou společně podílet na 

fungování charity. Mým úkolem bylo, vymyslet logo, co spojuje tyto firmy a zároveň bude fungovat 

jako logo pro charitu. Logo se dočkalo velkého ohlasu a vídám ho všude. Dalším velkým úkolem bylo 

vymyslet potisk na zeď do místnosti, která nese název San Francisco, takže bylo potřeba udělat něco 

na toto téma. Tato práce mi trvala přes 4 dny. První dva jsem pracoval na 3D návrhu, tedy na 

obrázku, co má vzbuzovat 3D dojem, pak jsem se ale dověděl, že představy ředitele firmy jsou jiné, 

tak jsem musel začít pracovat od začátku. To mi trvalo asi den, další den jsem strávil upravováním 

závěrečného obrázku, aby vše sedělo jak má. Moje San Francisco se dočkalo velkého obdivu.  

Naučil jsem se tu pracovat s grafickými programy, na poměrně dobré úrovni. Ve škole jsem se naučil 

úplné základy. Tam se věnuje jen předmětům, jako je deskriptivní geometrie atd. Takové věci jsem tu 

bohužel nevyužil ani jednou. Také na sobě pozoruji velké zlepšení angličtiny. Hlavně té mluvené. Když 

tu 3 týdny žijete, mluvíte s lidmi, protože musíte, hodně toho odposloucháte a hodně se toho 

naučíte. Bydlel jsem u paní O´Dell v rodinném domě. Ubytování bylo v pořádku, jídlo také. 

Volného času jsem moc neměl. V práci jsem byl od devíti do pěti, pak čtyřicet minut cesta domů, 

večeře. Byla možnost jít ven a bavit se, ale to už se člověku, nebo alespoň mně moc nechtělo. 

O víkendech jsme jezdili na výlety.  Byli jsme třeba na projížďce místní přírodou, nebo na Hurlingu, 

což je Irský národní sport.  Vše jsem měl hrazeno z grantu, který jsem dostal. Stačilo mi to tak akorát 

na jídlo, dopravu a výlety. 

Před odjezdem na stáž jsem chodil na přípravné kurzy. Tam jsem se dozvěděl nějaké důležité slovíčka, 

které jsem pak využil v praxi, také jsem tam potrénoval Angličtinu.  

Praxe se velice vydařila, načerpal jsem cenné zkušenosti, které snad dokážu využít v pozdějším životě. 

Myslím si, že tato stáž je skvělá příležitost a když se správně využije, je to pro život něco skvělého. 

Jsem za ni moc vděčný a jsem moc rád, že jsem tu mohl být. 
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