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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. Tereza Maňák (roz. Křivinková) 
 
 
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: 4266,- 
 
 
Hostitelské pracoviště (zaměstnavatel) 
Název: Rintala Eggertsson Architects 
Internetová adresa hostitelského pracoviště: www.ri-eg.com 
Sektor činnosti: Architektura a urbanismus  
Přibližný počet zaměstnanců: 4 
 
 
Zpráva ze studijního pobytu 
 
Před odjezdem 
Aktivně jsem se zapojila do procesu sjednání stáže ve mnou vybrané firmě. Poté, co se podařilo zapojit architektonickou 
kancelář Rintala Eggeretsson Architects do programu a podepsat všechny dohody, bylo potřeba si zařídit a doložit několik 
náležitostí vyplývajících ze smlouvy o stáži. Jako např. platné cestovní pojištění na dobu stáže a doklad o vycestování na 
stáž (v mém případě letenku). Dále bylo nutné si zajistit ubytování v místě stáže.  
 
Na hostitelském pracovišti 
Rychle jsem se zapojila do pracovního procesu a během stáže jsem měla na starost různorodé úkoly. Kromě rýsování, 3D 
modelování a vytváření fyzických modelů jsem se podílela i na soutěžích. Dále jsme s kanceláří jeli na pracovní cestu, 
abychom postavili bednění betonových základů pro malé dřevěné prolézací/hrací zastávky pro děti, které byly výsledkem 
předchozího workshopu. Náplň pracovní stáže byla velmi rozmanitá a profesně přínosná.  
 
Ubytování, stravování  
Bydlela jsem v podnájmu kousek od kanceláře, kde jsem pracovala. Díky místnímu zvyku mít společné obědy na pracovišti, 
jsem se nemusela starat o polední jídlo. Nicméně totéž znamenalo zvyknout si na malý a studený oběd v podobě 
namazaného chleba a teplé jídlo si vařit až večer po práci. Vzhledem k výši stipendia a faktu, že jsem od hostitelské firmy 
nedostávala žádný plat, bylo takřka nemožné si zajít do restaurace či si sednout do kavárny.  
 
Volný čas 
Během stáže jsem se snažila využít života v cizí zemi k poznání její kultury a sebevzdělání. O víkendech jsem navštěvovala 
muzea, galerie, architektonické památky i moderní architekturu. Též jsem podnikla výlety do okolních městeček, do přírody a 
do hor. V kanceláři jsem se seznámila s dalšími stážistkami, se kterými jsem též trávila část volného času.  
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Rady a tipy pro ostatní studenty - stážisty  
Dejte si pozor na délku stáže ve smyslu příjezdu, odjezdu, začátku a konce stáže a toho, co se vyskytuje na oficiálních 
dokumentech, které už prý nejdou předělat. Když nevíte, ptejte se, na studijním oddělení Vám vždy rádi poradí.  
 
Ukončení stáže 
K úspěšnému zvládnutí a následnému ukončení stáže jsou zapotřebí následující věci. Jednak psát průběžné zprávy o 
průběhu stáže. Dále musí Váš garant v hostitelské instituci ohodnotit Vaše úsilí ve dvou zprávách (jednou na konci prvního 
měsíce stáže a druhou na konci stáže). Poté je možné vyplnit Europass Mobility a nechat ho potvrdit garantem stáže 
v přijímající instituci. Po návratu je dále třeba vyplnit a předložit zprávu účastníka vygenerovanou v databázi programu 
Leonardo da Vinci, a následně ještě napsat další závěrečnou zprávu pro web FA VUT. V neposlední řadě je třeba doložit 
originály cestovních dokladů a napsat čestné prohlášení o výši výdajů na stáži.  

 
 


