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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. Hana Typltová 
 
 
Financování profesní stáže 
Doba trvání stáže od:   16/09/2013  do: 28/02/2014 
Délka stáže celkem měsíců:  6 
Výše přidělených finančních prostředků v EUR z grantu programu LdV II:  
    1. splátka grantu: 2.196,00 EUR  
    2. splátka grantu: 1.317,00 EUR 
    3. splátka grantu:    878,00 EUR, celkem tedy 4.391 EUR 
 
Hostitelské pracoviště (zaměstnavatel) 
Název:       RAHM architekten 
Internetová adresa hostitelského pracoviště:  http://www.rahmarchitekten.at/ 
Sektor činnosti:     architektonická projekční kancelář 
Přibližný počet zaměstnanců:    5 
 
 
Zpráva ze studijního pobytu 
 
Před odjezdem 
Před zahájením stáže bylo nejdůležitějším úkolem zajistit si místo v hostitelské organizaci – zahraniční architektonické 
kanceláři. Z několika vytipovaných lokalit u mě nakonec zvítězila rakouská Vídeň – především kvůli odezvě ze strany 
oslovených firem, ale i proto, že v tomto městě jsem v minulosti téměř rok žila a byl to tak pro mne příjemný návrat do 
známého prostředí. Vyřízení všech formalit, podpisy smluv apod. se obešlo bez jakýchkoli komplikací. Před odjezdem na 
stáž už tedy zbývalo jen sehnat si ubytování. 
 
Na hostitelském pracovišti 
Kancelář, která mne přijala jako stážistu, patří mezi ty menší – celkem zde pracuje pět lidí (včetně mne). Díky tomu jsem 
byla se svými nadřízenými v neustálém kontaktu, seděli jsme doslova u jednoho stolu... Velikosti firmy v zásadě odpovídá i 
velikost projektů, na kterých jsem pracovala – jednalo se spíše o drobnější stavby např. rodinných domů, interiérové úpravy, 
rekonstrukce, rýsování detailů či různé grafické práce. Během mé stáže jsme se zúčastnili také dvou architektonických 
soutěží. 
 
Ubytování, stravování  
Ubytování jsem celkem snadno sehnala na webových stránkách http://www.wg-gesucht.de, a náhodou byla mou 
spolubydlící také mladá architektka, a to z Polska. Písmena WG stojí za slovo Wohngemeinschaft – tedy jakési 'bydlení v 
komunitě' – mezi studenty a mladými lidmi poměrně  rozšířený způsob bydlení, kdy více lidí sdílí jeden byt, každý však má 
svůj pokoj a své soukromí. Co se týče stravování, vařila jsem si většinou sama. Ceny potraviny v Rakousku nejsou nijak 
závratné, služby už ovšem dražší jsou a proto oběd někde v restauraci byl pro mne spíše výjimkou. 
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Volný čas 
Ve volném čase jsem se věnovala většinou sportu nebo návštěvě různých výstav či přednášek, případně posezení s přáteli. 
Díky příjemné dojezdové vzdálenosti z Vídně do Brna jsem po dobu stáže neztratila osobní kontakt s rodinou ani přáteli. 
 
Rady a tipy pro ostatní studenty - stážisty  
Dle mého názoru je při shánění stáže v zahraničí důležité nějakým způsobem zaujmout – jen emailů s portfolii chodí do 
žádaných kanceláří desítky týdně z celé Evropy a celkem nikdo nemá čas se jimi probírat... Je dobré nebát se třeba alespoň 
zavolat nebo si domluvit osobní schůzku. 
 
Ukončení stáže 
Ukončení stáže obnáší vyplnění několika formulářů a závěrečných zpráv. Je zapotřebí vyplnit formulář Europass Mobility a 
tento pak nechat potvrdit garantem stáže v přijímající instituci, po návratu předložit zprávu účastníka vygenerovanou 
v databázi programu Leonardo da Vinci a napsat tuto závěrečnou zprávu pro web FA VUT. 
 
 
 
 
 
          


