ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – VAVROUŠKOVO STIPENDIUM
JMÉNO: Anna CHRASTINOVÁ

ROČNÍK: 2. Navazujícího studia

NÁZEV PROJEKTU/VÝZKUMU: Stáž na zastupitelském úřadě České republiky v Káhiře
VÝŠE STIPENDIA: 2000 Kč

ZEMĚ REALIZACE: Egypt

TERMÍN REALIZACE: 16. 4. – 16. 5. 2015
OSNOVA:
 Stručný popis projektu/výzkumu
Pracovní stáž se uskutečnila na zastupitelském úřadě České republiky v Káhiře, který je největším úřadem
svého druhu v oblasti regionu Blízkého východu. Během své stáže jsem se podílela na chodu ZÚ, konkrétně
v rámci ekonomického a kulturního úseku.
 Stručný souhrn vykonaných činností
V rámci své stáže se podílím na plnění následujících úkolů zastupitelského úřadu v Káhiře:
1) veřejná diplomacie – pomoc při organizaci a zajištění kulturních akcí, monitoring bezpečnostní situace v
Egyptě, komunikace s krajanskými organizacemi
2) ekonomická diplomacie – vyhledávání dat a statistických údajů
3) politická diplomacie – monitoring tisku a příprava informačních zpráv o důležitých událostech v zemi pro
Ministerstvo zahraničních věcí
4) další pomocné administrativní práce
Časové období stáže koresponduje s přítomností české egyptologické mise v archeologické lokalitě Abúsír, s
čímž souvisí jedna z činností v rámci stáže – logistické zajištění bloku tematických přednášek pro veřejnost.
V rámci pravidelného reportování ZÚ na Ministerstvo zahraničních věcí v ČR se podílím na tvorbě přehledu
bezpečnostních incidentů v Egyptě za uplynulé období a tvorbě krátkých zpráv reagujících na důležité
politické události v Egyptě. V souvislosti s nadcházejícím předsednictvím České republiky Visegradské
skupině dále dokumentuji mediální obraz zemí V4 v egyptském tisku.
 Přínos pro studenta (získané dovednosti) a partnerskou organizaci
Jako přínos své pracovní stáže hodnotím zejména získání nedocenitelných zkušeností v oblasti mezinárodní
spolupráce a působení České republiku v regionu Blízkého východu. Díky této zkušenosti jsem dále měla
možnost seznámit se z činností zastupitelských úřadů obecně a s tím dále získat související širší přehled o
konceptu zahraniční politiky České republiky.
 Návrh prezentace výstupů
Článek na Mladíinfo.cz
 Fotodokumentace (3 – 5 fotografií, jako příloha v .doc nebo .pdf)
Viz samostatný dokument
VYÚČTOVÁNÍ:
Vlastní náklady
Cestovné
Ubytování
Stravné
Ostatní (specifikujte...)
CELKEM

9000
2000
5100
0
16100

Hrazeno
z Vavrouškova stipendia
2000
0
0
0
2000

CELKOVÉ
NÁKLADY
(vlastní + stipendium)

18100

Doložte kopii alespoň jednoho dokladu ve výši odpovídající minimálně Vavrouškovu stipendiu.
Zprávu v maximální délce – 2 x A4 (fotodokumentace a doklady zvlášť) dodejte nejpozději do 30 dnů od
ukončení projektu Martinu Schlossarkovi (v tištěné či elektronické formě).

