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Závěrečná zpráva ze stáže  
 

v rámci projektu programu Leonardo da Vinci (č. projektu CZ/12/LLP-LdV/PLM/134036) 
 
 
Vysílající univerzita  
Fakulta: Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně  
LdV koordinátor fakultní: doc. Ing. arch. Jiří Palacký, Ph.D. 
Jméno stážisty: Ing.arch. Kateřina Kálalová 
 
 
Financování profesní stáže 
Doba trvání stáže od: 23/09/2013  do: 20/12/2013 
Délka stáže celkem měsíců: 3 
Výše přidělených finančních prostředků v EUR z grantu programu LdV II: 4230 
 
 
Hostitelské pracoviště (zaměstnavatel) 
Název: Fabulous Urban 
Internetová adresa hostitelského pracoviště: www.fabulousurban.com 
Sektor činnosti: architektura a urbanismus 
Přibližný počet zaměstnanců: 5 
 
 
Zpráva ze studijního pobytu 
 
Před odjezdem 
Poté, co jsem se přihlásila do programu Leonardo da Vinci, bylo potřeba v první řadě najít si firmu, kde se stáž uskuteční.  
V rámci přijímacího řízení do firmy jsem musela absolvovat i pohovor, který bylo možné provést jak osobně, tak online přes 
skype. Poté jsem musela vyřídit potřebné dokumenty, které ohledně stáže požadovala fakulta a zaměstanavatel (Letter of 
Intent, Training agreement, smlouvu o stipendiu...), uzavřít zdravotní pojištění, zajistit si bydlení, dopravu a podobně. 
V případě, že firma není ještě partnerem programu, je potřeba zažádat o její přidání do Leonardo da Vinci (New Partner 
Form). 
 
Na hostitelském pracovišti 
V době mé stáže pracovali všichni ve firmě na jednom velkém komplexním projektu na obnovu chudinských čtvrtí v Lagosu. 
Každý měl na starost jednu část projektu, za kterou byl zodpovědný a kterou řešil od počátečního konceptu až do finalizace. 
Já jsem dostala na starost dva úkoly – návrh jednoho objektu flexibilní infrastruktury a zpracování souhrného potrfolia celého 
projektu. Pravidelně jsem svoji práci konzultovala s hlavní architektkou, v případě potřeby s externím odborníkem, ale také 
jsem úzce spolupracovala s jinými stážisty, konzultovali jsme spolu svoji práci a pomáhali si navzájem. Jelikož Fabulous 
Urban pracuje na mezinárodních projektech a spolupracuje s mezinárodními organizacemi, byla hlavním komunikačním 
jazykem angličtina. Moji kolegové byli také původem z různých zemí, například ze Španělska, Číny nebo Německa. 
 
Ubytování, stravování  
Kancelář je v centru Ženevy a v jejím okolí se nachází řada restaurací, pizzerií a bufetů, kam bylo možné zajít na oběd. 
Vzhledem k vysokým cenám jsem tam chodila opravdu jen hodně vyjímečně. Využívala jsem toho, že jsme v kanceláři měli 
k dispozici kuchyňku, takže jsem si obědy nosila z domova a v práci si je pak ohřívala. Prakticky všehno jídlo jsem si tedy 
vařila. 
Najít v Ženevě nepříliš předražený pokoj v bytě sdíleném s více lidmi, případně garsonku, je velice obtížné. Díky řadě 
mezinárodních organizací, jako je OSN nebo CERN, které do města táhnou tisíce mladých stážistů, poptávka po takovém 
bydlení převyšuje nabídku. Je tedy zcela běžné se i jen během několika měsíční stáže jednou či vícekrát stěhovat. Řada lidí 
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tento problém řeší tím, že bydlí ve Francii hned za švýcarskými hranicemi, kde jsou i náklady na bydlení nižší. Na druhou 
stranu cesta odtud do centra zabere podstatně víc času. 
 
Volný čas 
V okolí Ženevy je nepřeberné množství míst, kam se dá jezdit na výlety ať už do přírody do hor a k jezeru, nebo do měst 
(Lyon, Laussane...). V blízkosti Ženevy je i řada ski areálů. Ve městě je také řada volnočasových akcí pořádaných stážisty 
různých dalších mezinárodních organizací. Hodně volného času mi ale zabralo studium francouzštiny. 
 
Rady a tipy pro ostatní studenty - stážisty  
Je potřeba počítat s tím, že v Ženevě je opravdu drahé skoro úplně všechno, takže je potřeba mít ke stipendiu ještě nějaké 
další svoje peníze. V případě pobytu ve Švýcarsku, který by trval déle než tři měsíce, je také potřeba mít vyřízené povolení k 
pobytu. To si ale nemůžete vyřídit sami, to musí udělat zaměstnavatel.  
 
Ukončení stáže 
Na konci stáže je zapotřebí vyplnit formulář Europass Mobility a potvrdit garantem stáže v přijímající instituci, po návratu 
předložit zprávu účastníka vygenerovanou v databázi programu Leonardo da Vinci a napsat závěrečnou zprávu pro web FA 
VUT. Doporučuji si také nechat napsat od přijímací instituce referenční (doporučující) dopis. 

 
 


