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Češi podporují výjezdy studentů do zahraničí
Nový průzkum Domu zahraniční spolupráce (DZS) ukázal, že česká společnost věří pozitivnímu vlivu
studijních výjezdů a stáží v zahraničí na rozvoj ekonomiky.
Dům zahraniční spolupráce (DZS) realizoval ve spolupráci s agenturou STEM/MARK výzkum na téma
postoje české společnosti k zahraničním mobilitám. Šetření zahrnující více než tisícovku respondentů
vybraných tak, aby tvořili reprezentativní vzorek české populace, ukázalo, jak Češi vidí výjezdy studentů
a jejich dopady na ekonomiku, vzdělávací systém i samotné účastníky.
Z výsledků průzkumu vyplývá, že česká společnost vnímá cestování do zahraničí pozitivně – téměř ¾
lidí jej považují za přínosné. Jsou to častěji lidé s dobrou životní úrovní, vyšším příjmem a alespoň
středoškolským vzděláním. Většina oslovených souhlasí také s výjezdy žáků a studentů na studijní
pobyty a stáže do zahraničí. Zahraniční výjezdy středoškolských žáků podporuje 86 %, výjezdy
vysokoškoláků dokonce 89 % dotázaných.

Zahraniční pobyty jsou většinově vnímány jako programy, které naučí účastníky samostatnosti a
pomohou jim k lepšímu pracovnímu uplatnění v budoucnu. Více než 60 % populace souhlasí s názorem,
že výměnné mezinárodní studijní či pracovní pobyty mají obecně pozitivní vliv na rozvoj naší
ekonomiky. Necelá polovina se domnívá, že zahraniční studenti jsou přínosem pro český vzdělávací
systém.

Alespoň měsíc v zahraničí žila téměř pětina oslovených. Jsou to častěji muži, lidé s vysokoškolským
vzděláním a lidé z velkoměst. Dva z pěti oslovených si dokáží představit žít v zahraničí na delší dobu.
Jedná se častěji o mladé do 29 let s alespoň středoškolským vzděláním.
Přes 70 % oslovených se domnívá, že zahraniční pracovní a studijní výjezdy jsou momentálně utlumeny
v důsledku pandemie. Pouze 23 % respondentů vidí jako překážku cestování obavy o bezpečí
z důvodu přírodních katastrof či terorismu.
Šetření se zaměřilo také na vnímání členství České republiky v Evropské unii a možností, jež nabízí
v souvislosti s cestováním do zahraničí. Téměř 80 % společnosti oceňuje možnost volného pohybu osob
v rámci EU. Mezinárodní studijní a pracovní pobyty v EU podporuje 71 % respondentů.
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