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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. Jan Skoumal 
 
 
Financování profesní stáže 
Doba trvání stáže od: 30/09/2013  do: 16/03/2014 
Délka stáže celkem měsíců: 6 
Výše přidělených finančních prostředků v EUR z grantu programu LdV II: 4391,-EUR 
 
 
Hostitelské pracoviště (zaměstnavatel) 
Název: Alles Wird Gut 
Internetová adresa hostitelského pracoviště: www.alleswirdgut.cc 
Sektor činnosti: architektura a urbanismus 
Přibližný počet zaměstnanců: 42 
 
 
Zpráva ze studijního pobytu 
 
Před odjezdem 
Po promoci a získání titulu Ing. arch. jsem se přihlásil do programu Leonardo da Vinci. Po vyplnění potřebných formulářů 
jsem se pokusil nalézt vhodný ateliér. Celkem jsem s životopisem a portfoliem obeslal cca 12 vídeňských ateliéru, z nichž mi 
odpověděl mimo jiné ateliér AllesWirdGut. Následně jsem podepsal smlouvu a byl jsem do programu vybrán. Před odjezdem 
jsem podstoupil měsíční jazykovou přípravu a 28. 9. jsem vyrazil do Vídně. 
 
Na hostitelském pracovišti 
Po nástupu do ateliéru jsem byl příjemně překvapen atmosférou, která zde panuje. První den jsem se seznámil se všemi 
pracovníky, včetně majitelů kanceláře a podstoupil trénink v programu ArchiCad. Hned potom jsem začal pracovat na 
soutěžích v týmu s architektem Olafem. Soutěže se střídaly jedna za druhou. Na každé byl cca 1-2 měsíce práce. Poslední 
soutěž jsem pak zpracovával sám a později v týmu na pozici «team leadera ». Díky skvělým spolupracovníkům a šéfům a 
velké dávce zodpovědnosti jsem se cítil jako právoplatný člen týmu, což mě oproti zavedeným stážistickým stereotypům 
opravdu mile překvapilo. 
 
Ubytování, stravování  
Ubytování jsem si našel sám na poslední chvíli. Bydlel jsem s Italkou a Němcem ve společné domácnosti v bytě v 
18.bezirku, ve čtvrti Wahring. Měl jsem zde pronajatý vlastní pokoj a do práce jsem to měl cca 30min městskou hromadnou 
dopravou. Stravovali jsme se v restauracích a rychlích občerstveních v blízkosti kanceláře. 
 
Volný čas 
Díky velkému pracovníhmu nasazení volného času nebylo mnoho. Vídeň nicméně nabízí nepřeberné množství aktivit. Svůj 
volný čas jsem trávil s kolegy nebo spolubydlícími na společenských akcích a při sportovních aktivitách. 
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Rady a tipy pro ostatní studenty - stážisty  
Stáž v ateliéru, ať už prostřednictvím jakéhokoli stipendijního programu, můžu jen doporučit. Je to výborná zkušenost a 
šance podívat se na architekturu jinýma očima. Příště bych snad jen využil některý z jazykových kurzů ve Vídni a přizpůsobil 
bych tomu svůj volný čas. Také bydlení je dobré začít shánět dříve než 2 týdny před samotným začátkem stáže. 
 
Ukončení stáže 
Stáž jsem zakončil 16.3. 2014 a poté začal vyřizovat potřebné dokumenty. Po návratu z Vídně jsem stále v kontaktu jak 
s ateliérem, tak s kolegy, a těším se na další možnosti spolupráce a společného setkávání. 

 
 
 


