
ROZPOČET PROJEKTU 
 

Provozní náklady 
Pobyt v terénu Doprava na letiště a 

zpět 
Zpáteční letenka do 
Angoly 

500,- Kč 
22 000,- Kč 

2x 
1x 

1 000,- Kč 
22 000,- Kč 

Povinná očkování Hepatitida A,  
Žlutá zimnice 
Břišní tyfus 

                1 550,- Kč 
                 1 250,- Kč  
                    620,- Kč 

2x 
1x 
1x 

3 100,- Kč 
1250,- Kč 

620,- Kč 
Vízum  150 USD 

(1USD = 22,74,- Kč) 
1x 3411 Kč 

Archivní výzkum 
Praha  

Doprava Olomouc – 
Praha 

200,- Kč 6x 1 200,- Kč 

Stravné při zahraniční 
cestě  

Stravné a doprava za 
participanty 

60 USD 
(1USD = 22,74,- Kč)  

18x 24 559,- Kč 

Služby 
Překladatel/Průvodce  15 000,- Kč 1x 15 000,- Kč 
Celkem    72 140,- Kč 

 
Odůvodnění rozpočtu:  
Součástí předkládaného projektu je jeden terénní výzkum v Angole, konkrétně v Luandě. 
V rámci, kterého jsou v rozpočtu uvedeny náklady na zpáteční letenku, vízum, povinné 
očkování a životní náklady. Náklady spojené s ubytováním nejsou požadovány, jelikož hlavní 
řešitel má ubytování zajištěno. Součástí plánovaného rozpočtu je povinné očkování vyčísleno 
dle aktuálního ceníku Očkovacího centra Olomouc (Avenier). Rovněž je vyčísleno i stravné při 
zahraniční cestě, jehož základní sazba je v Angole na 60 USD/den. 1 

V rámci prohloubení teoretické znalosti a orientace v rámci zkoumaného tématu je 
nezbytný archivní výzkum dostupných pramenů v Národním archivu a Archivu Ministerstva 
zahraničních věcí a nákup odborné literatury. Poslední položkou v rozpočtu jsou finance, které 
plánuji využít na překladatele/průvodce/gatekeepera v terénu.  

Přestože občanská válka v zemi skončila v roce 2002, existuje zde vysoká míra 
kriminality, špatná síť pozemních komunikací a další nástrahy související s válečným 
dědictvím. Významná část civilního obyvatelstva je ozbrojena a je nutno být neustále ve 
střehu. Značná část mých participantů v Angole pochází z míst, která nejsou samotným 
turistům/cizincům přístupná. Na předměstích, kde žijí, se nejčastěji pohybují jen místní. 
Z důvodu kontinuálního průběhu výzkumu a vlastního bezpečí je pro mě více než žádoucí 
pohybovat se v terénu s gatekeeperem. Myslím tím člověka, který je místní či vypadá jako 
místní, zná lokalitu a hovoří daným jazykem. Z předchozích zkušenosti v Angole vím, že 
přítomnost takového člověka je nutná a otevírá (nejen) výzkumníkovi možnosti, které 
běžnému turistovi nejsou nakloněny. 

 
1 https://www.mesec.cz/danovy-portal/dan-z-prijmu/stravne-zahranici/ 
 


