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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. Táňa Sojáková  
 
 
Financování profesní stáže 
Doba trvání stáže od: 01/10/2013  do: 31/03/2014 
Délka stáže celkem měsíců: 6 
Výše přidělených finančních prostředků v EUR z grantu programu LdV II: 4 391 EUR  
 
 
Hostitelské pracoviště (zaměstnavatel) 
Název: xarchitekten 
Internetová adresa hostitelského pracoviště: www.xarchitekten.at 
Sektor činnosti: architektura (architektonická kancelář) 
Přibližný počet zaměstnanců: 10 
 
 
Zpráva ze studijního pobytu 
 
Před odjezdem 
Před odjezdem je samozřejmě nutné najít si pracovní místo a poté vyřídit všechny potřebné formuláře k vyřízení stáže. 
Hledání pracovního místa ve Vídni obvykle nebývá příliš obtížné, protože spousta kanceláří je zvyklá brát si studenty na 
pomoc. Je třeba také sehnat ubytování, což bývá často těžší než hledání si práce:)    
 
Na hostitelském pracovišti 
Práce u xarchitekten byla pro mě velmi pozitivní zkušeností a to díky přátelské náladě v kanceláři a vysoké odbornosti mých 
šéfů. Zpočátku jsem pracovala na několika studiích, které byly v různém stavu rozpracovanosti. Nejvíce času jsem ale 
strávila na soutěžích, u kterých jsem byla přítomna od počátku až do konce a veškeré grafické práce (kromě profi 
vizualizací) jsem na nich dělala sama. Jednalo se o soutěž na administrativní budovu, dočasné studentské bydlení a 
komunitní centrum.  
 
Ubytování, stravování  
Ubytování je třeba hledat hodně dopředu, zvláště se začátkem semestru to bývá hodně obtížné. Na serveru 
www.jobwohnen.at se nachází nejvíce nabídek ubytování. Doporučuji ale spíše obrátit se na ostatní architekty pracující ve 
Vídni, či facebookové stránky Češi/Slováci ve Vídni. 
Stravování. Kromě širokého výběru z asijských restaurací ve Vídni a trochu vyšších cen, neshledávám ve Vídni žádné 
zásadní rozdíly týkající se stravování. 
 
Volný čas 
Vídeň samozřejmě nabízí spoustu zajímavých příležistostí, jak trávit volný čas. Spousta akcí se děje na půdě AzW, 
architektonického centra ve Vídni, sídlícího v Museumsquartier.  Hodně přednášek pořádají i místní architektonické školy, jak 
TU Wien, tak Akademie i angewandte.   
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Rady a tipy pro ostatní studenty - stážisty  
Vídeň nabízí širokou nabídku zajímavých architektonických kanceláří i současné architektury k poznávání, takže rozhodně 
doporučuji. 
 
Ukončení stáže 
Na konci stáže bylo zapotřebí vyplnit formulář Europass Mobility a potvrdit garantem stáže v přijímající instituci, po návratu 
předložit zprávu účastníka vygenerovanou v databázi programu Leonardo da Vinci, napsat závěrečnou zprávu pro web FA 
VUT. 

 
 


