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Zahraniční výjezdy
pohledem veřejnosti 



Březen 2021

1012 respondentů

Populace ČR 15+

Reprezentativní vzorek

Průzkum postojů veřejnosti



Česká společnost chápe 
obecně cestování jako 
dobrou věc a velkou 
většinou souhlasí
s výjezdy studentů SŠ
i VŠ na studijní či pracovní 
pobyty
do zahraničí.



Je cestování do zahraničí 
dobrá nebo špatná věc?

Měli by studenti SOŠ jezdit
na studijní pobyty či pracovní 

stáže do zahraničí?

Měli by studenti VŠ jezdit
na studijní pobyty či pracovní 

stáže do zahraničí?

Cestování do zahraničí

VÝJEZDY 
STŘEDOŠKOLÁKŮ

CESTOVÁNÍ
OBECNĚ

VÝJEZDY 
VYSOKOŠKOLÁKŮ



Výměnné pobyty jsou 
chápány jako výhodné pro 
naši ekonomiku. Učí 
účastníky samostatnosti, 
zlepšují pracovní a studijní 
možnosti. 
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ČLOVĚK SE PŘI POBYTU V ZAHRANIČÍ NAUČÍ

SAMOSTATNOSTI

ÚČAST NA MEZINÁRODNÍCH STUDIJNÍCH/ PRACOVNÍCH

AKTIVITÁCH PŘINÁŠÍ LEPŠÍ PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ

LIDÉ CESTUJÍ DO ZAHRANIČÍ , ABY MOHLI ZÍSKAT LEPŠÍ

PRACOVNÍ/ STUDIJNÍ PODMÍNKY

Vnímání zahraničních pobytů

Zcela souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlasím ani nesouhlasím Spíše nesouhlasím Vůbec nesouhlasím

DOPADY NA ÚČASTNÍKY
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VÝMĚNNÉ MEZINÁRODNÍ STUDIJNÍ ČI PRACOVNÍ POBYTY

MAJÍ OBECNĚ POZITIVNÍ VLIV NA ROZVOJ NAŠÍ

EKONOMIKY

ZAHRANIČNÍ STUDENTI JSOU PŘÍNOSEM PRO ČESKÝ

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM

KRÁTKODOBÁ MEZINÁRODNÍ MIGRACE JE PRO VYSPĚLÉ

ZEMĚ UŽITEČNÁ

Vnímání zahraničních pobytů

Zcela souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlasím ani nesouhlasím Spíše nesouhlasím Vůbec nesouhlasím

DOPADY NA SPOLEČNOST



Zůstat v zahraničí déle
než jen na krátký výlet?

ANONE



Většina lidí oceňuje
volný pohyb osob v EU a  
podporuje možnost 
zahraničních pobytů.
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OCEŇUJI MOŽNOST VOLNÉHO POHYBU V RÁMCI

EU.

PODPORUJI MEZINÁRODNÍ STUDIJNÍ A PRACOVNÍ

POBYTY V RÁMCI EU

ČLENSTVÍ V EU LIDEM V ČR PŘINÁŠÍ VÍCE NEVÝHODY NEŽ

VÝHODY

Vnímání členství v EU

Zcela souhlasím Spíše souhlasím Ani souhlasím ani nesouhlasím Spíše nesouhlasím Vůbec nesouhlasím
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Zahraniční zkušenost



Alespoň měsíc v zahraničí 
žila pětina Čechů. Polovina 
ovládá nějaký cizí jazyk 
minimálně na střední úrovni. 
Nejčastěji jde
o angličtinu, ruštinu nebo 
němčinu.



Účast na studijním nebo 
pracovním pobytu v zahraničí

Alespoň měsíční život
v zahraničí
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Jazyková vybavenost
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Možnosti výjezdů
& výběr programu



Necelá třetina oslovených 
zná konkrétní program nebo 
stipendium.
O programu Erasmus+ 
slyšela více než polovina, 
přičemž čtvrtina uvádí 
Erasmus+ spontánně jako
nejznámější program.



Znalost konkrétních studijních
a pracovních programů

Např. Leonardo, 
Amos, Komenium, 
ISIC, YMCA, Meopta, 
Wetro, Norské 
fondy, Mundus, 
Freemovers, BETF, 
CampuArt, EdX, 
operační program 
zaměstnanost

%

%

%

%

%

%

%
%

%

%

%

%

%

%

%
2018

Ano
26 %

Ne
74 %

51 %Erasmus 2018

DAAD



Pro koho je program Erasmus+?
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Akademická informační agentura (AIA)

Letní školy:
2-4 týdny

Studijní pobyty:
1-10 měsíců, 
výjimečně i celé 
studium

Studenti ZŠ, SŠ, VŠ
Učitelé němčiny
Akademici



Proč AIA?

• Výjezdy i do méně frekventovaných zemí (např. Japonsko, Gruzie, 

Peru)

• Pobyty možné na delší dobu

• V zahraničí je možné uskutečnit i celý studijní program

• Možnost opakovaných výjezdů (i v rámci stejné země) - výhodné 

zejména pro akademické pracovníky

• Volnost v organizaci pobytu



Vyjíždím z vlastní iniciativy, 
vše si zjistím, škola výjezd 

aktivně nepropaguje.

Toužím po zahraniční kariéře.

Vím, že chci vyjet, jen hledám 
nejlepší způsob. 

Mám velký zájem o svůj obor.



AKTION Česká republika-Rakousko

Letní jazykové /
odborné školy:
2-3 týdny

Studijní pobyty: 
1-5 měsíců

Studenti VŠ 
Akademici



Proč AKTION?

• Příležitost k napsání vědecké či závěrečné práce

• Podpora výzkumných aktivit

• Výše stipendia

• Možnost opakovaných výjezdů

• Navázání spolupráce se zahraničními kolegy

• Přístup k inovativním technologiím nedostupným v ČR

• Není třeba získat kredity



Pracuji na tématu spojeném
s Rakouskem.

Oceňuji vybavení rakouských 
univerzit a archivů.

\\
Chci vyjet do zahraničí, ale 

nechci být daleko od 
domova. 

V Rakousku chci navázat 
kontakty pro svou budoucí 

práci/výzkum.

Chci zvýšit své šance na 
kariéru v zahraničí.Chci se věnovat svému 

výzkumu.



CEEPUS

Odborné exkurze: 3-
5 dní

Výukový pobyt:
5-30 dní

Letní školy:
6-30 dní

Studijní pobyty a 
stáže: 
1-10 měsíců

Studenti VŠ
Akademici



Proč CEEPUS?

• Zájem o země střední a jihovýchodní Evropy

• Další možnost po absolvování Erasmu

• Možnost kratších výjezdů -> PhD studenti, pedagogové VŠ

• Plně digitalizovaný program (vše online)

• Žádost o výjezd se podává s předstihem jen jednoho semestru



Chci vyjet do zemí střední / 
jihovýchodní Evropy.

CEEPUS mi někdo doporučil, 
a tak jsem jel.

Už jsem byl na Erasmu a 
hledám další možnosti, jak 

vyjet do zahraničí.

Na pobyt mám finanční 
rezervu.



FONDY EHP: VZDĚLÁVÁNÍ

Studenti SŠ, VŠ
Učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, 
akademici
Experti na oblast školního 
vzdělávání

Letní školy a intenzivní kurzy: 
od 14 dnů

Semestrální studijní pobyty: 
do 6 měsíců

Praktické stáže:
do 6 měsíců



Proč Fondy EHP?

• Stipendium umožňující studium v „drahých” zemích

• Dobrá úroveň anglického jazyka v cílových zemích

• Dobrá životní úroveň cílových zemí

• Dobře hodnocené akademické instituce v cílových zemích

• Možnost (částečného) financování asistenta pro studenta 

se zdravotními komplikacemi, podpora inkluze 



Nebojím se jazykové bariéry, 
v zemi výjezdu všichni mluví 

anglicky.

Bez stipendia ve výši, jakou 
poskytují Fondy EHP, bych si 

výjezd nemohl dovolit. 

Mám zájem vyjet do daných 
zemí, a program mi nabídla 

škola. 

Láká mě prostředí cílových 
zemí známých vysokou 

životní úrovní.
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Motivace k výjezdu



Motivace k výjezdu do zahraničí



Chci získat novou životní 
zkušenost.

.

Chci si oddychnout od 
každodennosti.

Chci získat kontakty / navázat 
spolupráci se zahraničními 

kolegy.

Chci zvýšit svou šanci na 
pracovní uplatnění v ČR i 

zahraničí.

Chci zlepšit svou jazykovou 
úroveň.
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Bariéry výjezdu
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NEDOSTATEK PENĚZ

MALÁ ZNALOST CIZÍHO JAZYKA

MÁLO ČASU

NEDOSTATEK INFORMACÍ

Bariéry pro účast na výjezdu

Nepřekonatelná překážka Těžká překážka Lehká překážka Žádná překážka Nevím



Nechci 
prodlužovat 

studium.

Musím pečovat 
o rodinu.

Mám moc práce. 
Nechci opustit 

své zaměstnání.

Bojím se, že by mi 
stipendium 
nestačilo.

Neorientuji se
v nabídce, přihláška 

je moc 
komplikovaná.

Mám strach. Co 
kdyby se mi tam 

nelíbilo? Co kdybych 
to nezvládl? 

Nemluvím dobře
cizí řečí.

Nemám 
motivaci 

cokoliv měnit.
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Přínosy zahraničních výjezdů



Zlepšení jazykové úrovně

Seznámení s novou zemí a kulturou

Navázání nových přátelství

Seznámení s odlišným systémem 
školství a výuky



Publikační výstupy  / dokončení 
disertace či DP

Navázání pracovních kontaktů

Lepší pracovní uplatnění v ČR

Možnost kariéry v zahraničí

Rozvoj meziinstitucionální 
mezinárodní spolupráce



Reflexe vlastního životního 
směřování

Osobnostní rozvoj (sebevědomí, 
asertivita, samostatnost...)

Motivace k dalším mobilitním 
zkušenostem v budoucnu



Posílení lásky k přírodě

Posílení zdravého životního stylu

Reflexe vlastní kultury
v kontrastu ke kultuře zemí
s vysokou životní úrovní



Pozitiva výjezdů 

jednoznačně převažují nad 

případnými negativy.



100 % účastníků by 

výjezd doporučilo svým 

známým.



Lucie Alexandra Doškářová

Studijní pobyt CEEPUS



Zůstaňte
ve spojení

Lucie Durcová

press@dzs.cz

www.dzs.cz
www.naerasmusplus.cz

@DZS_CZ

Dům zahraniční spolupráce - DZS

@DZS_CZ

Dům zahraniční spolupráce


