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Zpráva ze zahraniční pracovní cesty

Praha, 4. prosince 2015

Č.j.: USTR-G02/2015

Datum: 17. - 30.11.2015
Místo: Philadelphia, Stillwater/USA
~rojekt: D21 vývoj nových forem
Učel: aktivní účast na mezinárodní konferenci ASEEES, studijni pobyt na
Oklahoma State University a Stillwater Public High School
Účastnik cesty: PhDr. Jaroslav Najbert

Ve dnech 17.-30. 11. 2015 jsem uskutečnil zahraničnl pracovni cestu do Spojených států .

Prvni část cesty směřovala do Philadelphie , kde se ve dnech 18.-22. listopadu konala
výročni konference Asociace pro slavistická, východoevropská a eurasijská studia
(ASEEES). Na konferenci jsem 20. listopadu vystoupil s příspěvkem From Happy lIIusion to
Memory: Representations of Collectivization in Czechoslovak Film v rámci panelu Art as an
Approach to Reality in State Socialist Czechoslovakia: Media, Memory, Identity, který jsem
organizoval.
Druhou část pobytu jsem strávil ve státě Oklahoma ve městě Stillwater, kde jsem absolvoval
třídenni studijní pobyt na College of Educatior. a Department cf History na Oklahomu State
University, a dále v hodinách History a Social Science na Stillwater Public High School.
Cílem studijní cesty byla analýza kurikurálnich dokumentů, edukačních pomůcek a
vzdělávacich obsahů při výuce dějepisu a společenských věd na středoškolské a
vysokoškolské úrovni

Cestu bohužel provázely dopravni komplikace. Při cestě do Oklahomy ztratila letecká
společnost 22. listopadu mé zavazadlo , ve kterém byla většina účetnich dokladů z pobytu ve
Philadelphii. Zavazadlo bylo dle vyjádření společnosti Delta Airlines zničeno (viz přiložená

emailová komunikace).
Návrat do ČR se navíc zpozdilo 24 hodin, protože Oklahomu zasáhla ledová bouře a můj let
do Philadelphie byl po 15 hodinách zpoždění zrušen. Cestu jsem absolvoval následujíci den.

Misto a čas odjezdu z Prahy do Philadelphie 17.11 .2015 v 14:45 hod. při let do Philadelphie
v 20:25 hod.
Misto a čas přijezdu z Philadelphie do Prahy dne 29. 11. 2015 v 21:20, přílet do Prahy 30.
11.2015 v 14:30 hod.
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