
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – VAVROUŠKOVO STIPENDIUM 
 

JMÉNO : Jiří Chovaneček   ROČNÍK : 1. MGR 

NÁZEV PROJEKTU/VÝZKUMU : Stáž na Velvyslanectví ČR v Egyptě 

VÝŠE STIPENDIA : 3 000 Kč  ZEMĚ REALIZACE : Egypt 

TERMÍN REALIZACE : 2. června – 4. července 2015 

 

1. Stručný popis stáže 
Stáž se uskutečnila na Velvyslanectví České republiky v Káhiře v Arabské republice Egypt. Pod vedením 
Mgr. Jaromíra Vejrycha jsem monitoroval bezpečnostní situaci v Egyptě a zpracovával materiály na zadaná 
témata. 
 

2. Stručný souhrn vykonaných činností 
Mým hlavním úkolem bylo vypracovat svodku bezpečnostních incidentů, které se odehrály v Egyptě během 
mého působení. Každý den jsem pročítal denní tisk (vydávaný v anglickém jazyce) a sepisoval bezpečnostní 
incidenty. Další činností, kterou jsem vykonával, bylo vypracování rešerší na zadaná témata (celkově se 
jednalo o tato témata: působení tzv. Islámského státu v Pásmu Gazy, vytvoření společné vojenské síly Ligy 
arabských států, podzimní parlamentní volby v Egyptě, politické strany a koalice v Egyptě a setkání 
náčelníků štábů Ligy arabských států v Káhiře), jež sloužily jako podklad pro TIC, které posílá každý 
zastupitelský úřad na Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Dále jsem se podrobně seznámil s Vídeňskou 
úmluvou o diplomatických stycích a Vídeňskou úmluvou o konzulárních stycích. 
 

3. Přínos pro studenta (získané dovednosti) a partnerskou organizaci 
Během pobytu v Káhiře došlo k zlepšení mých analytických, komunikačních a jazykových schopností. 
Rovněž se stáž pozitivně projevila na mém sebevědomí a samostatnosti. Stáž mi umožnila nahlédnout do 
„zákulisí“ diplomacie a jsem si jistý, že mi pomůže při výběrovém řízení na Diplomatickou akademii při 
Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Pozitivním faktem je určitě také zkušenost s arabskou kulturou a 
mentalitou a všeobecně s prostředím Blízkého Východu. Celkově lze říci, že stáž byla velmi prospěšná, 
motivující a užitečná. 
 
Podle Zastupitelského úřadu ČR v Káhiře jsem byl pro ně přínosem (uvedeno v mém hodnocení). 
Zpracovával jsem materiály, které usnadnily vypracovávání tzv. TIC, které posílá každý zastupitelský úřad 
ČR na světě na Ministerstvo zahraničních věcí ČR. 
 

4. Návrh prezentace výstupů 
Diskuze či přednáška na téma současné bezpečnostní situace v Egyptě, článek v Žurnále UPOL, zpracování 
zprávy o současné bezpečnostní situaci v Egyptě, reprezentace katedry na veletrhu vysokých škol, dnu 
otevřených dveří apod. 
 

5. Fotodokumentace  
Fotografie jsou přiložené v samostatném dokumentu. 



 
 
VYÚČTOVÁNÍ: 
 

 Vlastní náklady 
Hrazeno 

z Vavrouškova stipendia 
Cestovné 4 300 3 000 
Ubytování 2 150  0 

Stravné 5 620 0 
CELKEM 12 070  3 000 

CELKOVÉ 
NÁKLADY 

(vlastní + stipendium)  
 

15 070 

 
 


