
 

 

VYSOKÉ U
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 
 

 
 
 

 
FAKULTA PODNIKATELSK
ÚSTAV MANAGEMENTU   
 
FACULTY OF BUSINESS 
INSTITUT OF MANAGEME

 

 

 

 
 
 

OPTIMALIZACE PROCES
VZDĚLÁVACÍC
 
PROCESS OPTIMIZATION
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER’S THESIS 
 

 
AUTOR PRÁCE  
AUTHOR 
 

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR 
 
 
 
 
 
BRNO 2011   

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA PODNIKATELSKÁ                   
ÚSTAV MANAGEMENTU                           

FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT                    
INSTITUT OF MANAGEMENT  

OPTIMALIZACE PROCESŮ REALIZACE 
LÁVACÍCH PROGRAMŮ  

PROCESS OPTIMIZATION OF THE EDUCATIONAL PROGRAMS REALISATION

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

                Bc. LENKA NOVÁK

                        Ing. ZDEŇKA VIDECKÁ, Ph.D. 

  

KÉ V BRNĚ 

Á                                   
                                                

                                    

REALIZACE 

REALISATION 

Bc. LENKA NOVÁKOVÁ 

KA VIDECKÁ, Ph.D. 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 

 
 
 



 

 
 

Abstrakt 
 

Tato práce je věnována analýze procesů realizace vzdělávacích programů                  

a jejich optimalizaci. Teoretická část je zaměřena na vzdělávací programy, koncept 

vzdělávací politiky EU, problematiku procesů a pojmy s nimi spojené.  

Část analytická zkoumá procesy realizace vzdělávacích programů, analýzu 

mezinárodních aktivit Fakulty podnikatelské, bilaterálních smluv a dotazníkové šetření. 

Poznatky z analytické části jsou využity v návrhové části, kde jsou zhodnoceny 

výsledky výzkumu a navrhnuty postupy ke zlepšení procesů. 

Návrhy a opatření směřující ke zvýšení účasti studentů a optimalizaci procesů 

vychází z analýzy provedené na Fakultě podnikatelské a respektují koncept vzdělávací 

politiky Evropské unie. 

 
Abstract 

 

The diploma thesis is devoted to the process analysis of realization educational 

programs and their optimization. The theoretical section is focused on educational 

programs, educational policy EU concept, process questions and connected notions.  

The analytical part researches implementation processes of educational 

programs, international activities analysis of Faculty of business, bilateral contracts and 

questionnaire survey. Knowledge of the analytical part is used    in the proposal part, 

where results of the research are evaluated and drawn up procedures to improve 

processes.  

Proposals and disposals leading to increasing student´s participation and process 

optimization were compiled on the basis of gained information about Faculty of 

business and they respect educational concept of European Union. 
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Úvod 

 

Evropská integrace se v dnešní době týká každého z nás, ať už přímo či nepřímo. Ovlivňuje 

nás měnová či celní politika, společný trh, Evropská unie významně působí na oblast 

vzdělávací politiky. Politika EU v oblasti vzdělávání zakládá na spolupráci mezi členskými 

státy, prostřednictvím které usiluje o rozvoj kvalitního vzdělávání a odporné přípravy.   

 Pokud chceme obstát v globalizované světové ekonomice, měli bychom se snažit o 

vytvoření takové společnosti, která bude disponovat vysoce kvalitním vzděláním a 

odborností. Každý z členských států EU vlastní samostatnou rozhodovací pravomoc ve sféře 

vzdělávací politiky, nicméně jednotlivé země si zachovaly stanovení kolektivních cílů a mění 

si osvědčené postupy. Je to Evropská unie, kdo financuje řadu vzdělávacích programů, které 

umožňují občanům rozvíjet nejen svůj osobní a odborný potenciál, ale i hospodářský 

potenciál EU. Existuje mnoho možností, jak pracovat na svých odborných schopnostech a 

znalostech prostřednictvím studia, odborné přípravy nebo dobrovolné práce v zemích 

Evropské unie.   

 Jednou z forem vzdělávacích programů je Erasmus, leader všech programů 

podporující evropskou spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Přispívá k nové 

strategii EU pro růst a zaměstnanost tím, že mladým lidem nabízí získání všeobecně 

uplatnitelných dovedností, které jsou vyžadovány na vysoce konkurenčním světovém trhu. 

Díky mobilitě studentů se stal nejpopulárnějším a nejoblíbenějším vzdělávacím programem. 

Od jeho založení v roce 1987 uběhlo již 23 let a zúčastnilo se ho přes dva miliony studentů. 

Cílem Evropské komise je získat do roku 2013 účast na tomto programu třech milionů 

studentů. (39) 

 Studijní pobyty Erasmus jsou realizovány na základě bilaterálních smluv. Pro 

akademický rok 2009/2010 bylo uzavřeno na Fakultě podnikatelské 57 bilaterálních smluv, 

podle kterých mohlo zahraniční studijní pobyt uskutečnit celkem 126 studentů. Pobyt v tomto 

akademickém roce realizovalo 51 Erasmus studentů. To znamená, že 60 % míst zůstalo 

nevyužito. Tento fakt mě vedl k analýze bilaterálních smluv, abych získala odpověď, proč 

tomu tak je a navrhla strategii.  
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Cíl diplomové práce 

Hlavním cílem mé práce je analyzovat současné procesy realizace vzdělávacích 

programů Erasmus a Free mover na FP a následně tyto procesy optimalizovat 

prostřednictvím navrhnutých opatření. Součástí práce bude dále vytipovat problémy, se 

kterými se vyjíždějící studenti v rámci celého procesu výjezdu setkávají a dále zlepšit 

procesy.  

  

Práci jsem rozdělila do třech částí. V první, Teoretické části budu interpretovat teoretická 

východiska a pojmy, které se vztahují k tématu mé diplomové práce a prolínají rozsáhlý 

koncept vzdělávací politiky. Dále se zaměřím na možnosti studia v zahraničí v současné době 

a problematiku procesů se souvisejícími koncepty.  

V Analytické části budu nejprve studovat procesy před výjezdem, během pobytu a po 

návratu ze zahraničí a doplňovat je procesními a vývojovými diagramy. Dále budu analyzovat 

mezinárodní aktivity Fakulty podnikatelské, bilaterální smlouvy a proces jejich uzavírání. 

Dotazníkové šetření jako další část analýzy se bude zaměřovat na vyjíždějící studenty, na 

motivační faktory studia v zahraničí, činnost zahraničního oddělení, na podporu, která je 

poskytována studentům v místě pobytu, na hodnocení pobytu atd. Zprvu se věnuji popisu cílů, 

metod výzkumu, výzkumného souboru apod. Poslední dotazníková otázka bude zkoumat 

problémy, kterým vyjíždějící studenti obvykle čelí. Ze zjištěných výsledků sestaveného 

dotazníku budu samozřejmě vycházet dále a předmětem mých snah bude aplikovat tyto 

výsledky v dalších částech. Dotazník bude graficky vyhodnocen a na základě tohoto 

vyhodnocení vypracuji návrhy na zlepšení.  

Na základě zjištěných výsledků z Analytické části bude předmětem mého zájmu 

vytvoření návrhů na zlepšení vzhledem k dotazníkovému šetření (návrh informační podpory 

při rozhodování studentů), které dále vyústí v návrh zlepšení procesů výběru studentů a 

realizace zahraničních pobytů. Rozsáhlá analýza spolu s výsledky dotazníkového šetření se 

stane základním předpokladem pro obsah Návrhové části práce. V této třetí části se práce 

bude zabývat východisky pro vlastní návrhy a doporučeními ke zjištěným skutečnostem. 

Přínos návrhu bude hodnocen. Poslední částí je Závěr, kde proběhne stručná rekapitulace 

diplomové práce s odkazem na konkrétní zjištění ve vztahu ke stanoveným cílům v Úvodu.  
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1 Teorie vzdělávací politiky 

1.1 Vymezení vzdělávací politiky 

 V literatuře se setkáváme s celou řadou vymezení, která definují vzdělávací politiku. 

Jedná se například o tyto definice: 

 

1. „Vzdělávací politika je odvětví pedagogického zkoumání zabývající se řízením 

vzdělávacího systému nebo vzdělávací instituce a politickým myšlením 

ovlivňujícím jejich vývoj.“1 

2. „Vzdělávací politikou státu rozumíme principy, priority a metody rozhodování o 

vzdělávacích institucích. Toto rozhodování zahrnuje strategické cíle rozvoje 

vzdělání, legislativní rámec vzdělávacích institucí, způsob financování, 

stanovení cílů a obsahu výchovy, ovlivňování podmínek činnosti vzdělávacích 

zařízení a způsob kontroly. Vzdělávací politika je začleněna do 

celospolečenských a skupinových priorit. Působí na instituce školské, v nichž je 

uplatněn vliv státního aparátu, na mimoškolské vzdělávací instituce (kulturní, 

duchovní, tělovýchovné, výrobní a zájmové pro volný čas), na výchovu v rodině 

a neformálních skupinách. Působení je přímé a nepřímé.“2 

3. „Vzdělávací politikou rozumíme principy, priority a metody rozhodování 

vztahující se k uplatňování společenského vlivu na vzdělávání. Toto rozhodování 

zahrnuje strategické záměry rozvoje vzdělávání, legislativní rámce činnosti 

vzdělávacích a vzdělávaných subjektů. Dále pak jde i o způsob financování, 

vymezování vzdělávacích cílů a obsahů, stimulování a ovlivňování činnosti 

vzdělávacích subjektů a způsob jejich kontroly.“3 

4. „Vzdělávací politika je odborná činnost vytvářející základní strategie pro 

plánování, hodnocení, budoucí rozvoj vzdělávací soustavy na celostátní úrovni. 

Zahrnuje též rozhodnutí o financování vzdělávací soustavy, skladbě a pluralitě 

školství, přístupnosti vzdělání, legislativních základech vzdělávací soustavy.“4 

                                                 
1 KALOUS, J. Teorie vzdělávací politiky. Ústav pro informace ve vzdělávání. 1997. s. 6. 
2 tamtéž, str. 6. 
3 tamtéž, str. 7. 
4 PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník. 1995. s. 272. 
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5. „Vzdělávací politiku lze vymezit jako souhrn konkrétních činností a opatření, 

kterými zejména stát, ale i další subjekty ovlivňují celou vzdělávací oblast.“5 

 

Vzdělávací politika by měla představovat nalezení společného řešení zásadních přístupů 

k problematice vzdělávání a výchovy. Z těchto přístupů je účelné vycházet při řešení 

problémů vzdělávací politiky a měly by se zároveň uplatňovat nezávisle na tom, která vláda 

má ve státě současně moc. Měli bychom si uvědomit, že pokud mluvíme o vzdělávací 

politice, není nutné si ji spojovat přímo s koncepcí ministerstva či programem politických 

stran. 

 Vzdělávací politika ve výše navrženém pojetí směřuje k zabezpečení plynulosti vývoje 

vzdělání a vyhnutí se nečekaným výkyvům při změně vlády nebo jen ministra školství. 

Značnou pozornost je potřeba věnovat její tvorbě a to z hlediska celospolečenského. Vedle 

ministrů a jejich úředníků by se na tvorbě vzdělávací politiky měli podílet také pedagogičtí 

odborníci, vzdělávací instituce na všech jeho stupních, zájmové, profesní organizace i široká 

veřejnost. (1) 

 

 Vzdělávací politika se zabývá celou řadou problémů, které musí řešit. Následující 

okruhy, které budu představovat, by měly být součástí vzdělávací politiky. Nejedná se však o 

úplný uzavřený výčet těchto oblastí. Uvádím především ty nejdůležitější, mezi které patří: 

 

1. Vymezení vazby mezi vzděláváním, pracovní silou a ekonomickými faktory – 

příležitosti ve vzdělávání by měly být v souladu s potřebami společnosti a vyžadovat 

kvalifikované odborníky. 

2. Zohlednění sociálního aspektu vzdělávacího systému – do této oblasti se zahrnují 

otázky řešící péči o děti předškolního i školního věku v době mimo vyučování, 

problémy ve vzdělávání romské komunity a postižených dětí. 

3. Vztah mezi všeobecným přístupem ke vzdělání a kvalitou výuky – státní vzdělávací 

politika zde řeší dilema mezi růstem vzdělanosti a snížením úrovně kvality vzdělání. 

Na straně jedné je zainteresována na nárůstu počtu žáků a studentů přispívajících k 

růstu vzdělanosti, na straně druhé nároky a požadavky se již nepřizpůsobují těm 

nejlepším, ale vlastně slabším a tím klesá úroveň kvality vzdělání.    

                                                 
5 KREBS, V., DURDISOVÁ, J., POLÁKOVÁ, O., ŽIŽKOVÁ, J. Sociální politika. 1997. s. 297.  
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4. Hodnocení pedagogického procesu. Evaluační systém slouží k porovnání kvality 

procesu vzdělávání nejen mezi školami v rámci České republiky, ale i mezi 

jednotlivými státy. Komparace a její výsledky by se daly využít mimo jiné například 

při vytváření školské reformy. 

5. Problematika učitele a jeho vzdělávání – velmi důležitou roli hraje v dnešní rychle se 

měnící době úloha, postavení a autorita učitele. Zejména na něm je závislá poptávka a 

přitažlivost oboru učitelství. Státní vzdělávací politika by měla v tomto ohledu řešit 

profesionalizaci práce pedagoga, jeho profesní odborný růst, systém odměňování. 

V neposlední řadě je potřeba zaměřit pozornost na dostatečnou možnost regenerace sil 

a předcházet tak vzniku tzv. syndromu vyhoření („burning effect“). 

6. Problematika řízení školství a školního managementu. V tomto okruhu vzdělávací 

politiky jde především o navrhnutí nejefektivnějšího způsobu řízení školského 

systému. 

7. Financování školství – je velmi opodstatněnou problematikou vzdělávací politiky. Řeší 

se nejen objem vynakládaných finančních prostředků, ale také stanovení priorit ve 

financování vzdělání.6 

 

1.2 Principy vzdělávací politiky 

 

Důležitými principy vzdělávací politiky v EU rozumíme myšlenková pojetí, ze kterých 

vzdělávací politika vychází. V zásadě se jedná o následující principy: 

 

1. Princip rovnosti a příležitosti ke vzdělání  

Tento princip je založen na rovných šancích příležitosti ke vzdělání. Poskytuje každému 

občanovi tytéž možnosti v přístupu ke studiu. Zda jich občané využijí či ne, závisí jen na nich. 

Aby byl tento princip dosažen, podniká státní vzdělávací politika pro tento účel řadu kroků. 

Mezi takové kroky či opatření můžeme zařadit programy na podporu znevýhodněných skupin 

obyvatelstva (handicapované osoby, národnostní menšiny atd.), kvóty, rozšíření nabídky 

možností studia, možnost studijních půjček, podpor, zvýšení studijních míst na školách apod. 

 

 

                                                 
6 BRDEK, M., VYCHOVÁ, H. Evropská vzdělávací politika. Programy, principy a cíle. 2004. s. 17. 



 

15 
 

 

2. Princip celoživotního vzdělávání  

Vzdělávací politika založená na tomto principu reaguje na stále se zvyšující význam 

informačních a komunikačních technologií v dnešním světě. Současná společnost přímo či 

nepřímo vyžaduje neustálou obnovu informací, znalostí, dovedností a celoživotní vzdělávání 

(„lifelong learning"). Zmíněné celoživotní učení znázorňuje v současné době rozhodující 

vzdělávací strategii, která vede k získání a udržení kvalifikací a schopností nutných pro 

přizpůsobení se neustálým změnám především v pracovním životě. Nové principy ve 

vzdělávání by měly umožnit, podpořit či probudit zájem o prohlubování znalostí, získávání 

nových kvalifikací a schopností po celý život. Cenné kvalifikované lidské zdroje jsou dle 

mého názoru nejdůležitějším faktorem konkurenceschopnosti ekonomiky, její hnací silou, 

projevem demokracie a sociální tolerance. 

 

3.  Princip individualizace a diferenciace 

Princip individualizace a diferenciace jako třetí princip vzdělávací politiky vyjadřuje přístup 

ke vzdělání na základě odlišných potřeb, představ, schopností a možností jednotlivých žáků. 

Každý z žáků by měl mít možnost zvolit si vzdělání dle formy studia, zaměření oboru, délky 

studia, stupně vzdělání apod., které mu nejvíce vyhovuje a odpovídá nejlépe jeho představám.  

 Tento princip na straně druhé zakládá na odlišných schopnostech a možnostech 

jednotlivých žáků, které je třeba respektovat a posuzovat vždy individuálně. Učitelé by měli 

tedy principu individualizace a diferenciace věnovat náležitou pozornost při poznávání svých 

žáků a hodnocení jejich výsledků. 

 

4.  Princip internacionalizace 

Vzdělání se stává stále významnějším elementem mezinárodní spolupráce i nadnárodní 

kooperace a koordinace. Především od vstupu České republiky do Evropské unie vzniká 

mnoho programů mobility podporující rozvoj mezinárodního vzdělávání. Úroveň vzdělání na 

všech stupních je pokládána za klíčový předpoklad stability společnosti a nejen 

ekonomického rozvoje země. Princip internacionalizace klade důraz mimo jiné na všechny 

aspekty soužití a spolupráce lidí odlišných kultur, náboženského vyznání, původu. Snaží se o 

nalezení efektivní komunikace a konsensu v týmové spolupráci mezi kulturami. Princip 

napomáhá vzájemnému porozumění a kooperaci výměnnými studijními pobyty, odbornými 

stážemi či školeními profesorů. Východiskem vzdělání v mezinárodním měřítku se stala 
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předně spolupráce evropských zemí v oblasti zahájení poskytování vzdělávacích programů, 

které budou předmětem zkoumání mé diplomové práce. 

 Nesmíme však zapomínat, že stát není jediným a posledním poskytovatelem vzdělávání. 

Např. princip diferenciace vzdělávacích aktivit apeluje na kvalitu vzdělávání poskytovaného 

vzdělávacími subjekty typu církví, soukromých škol, atd. (1)    
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2 Vzdělávací politika Evropské unie 

 

Podle Brdka a Vychové (2004) se vzdělávací politika Evropské unie obvykle chápe jako 

„souhrn činností a iniciativ Evropské unie v oblasti vzdělávání a odborné přípravy“. (1) 

 

 Je však důležité si uvědomit, že vzdělávací politika není zahrnuta mezi společné 

politiky Evropské unie. Pravomoci ve vzdělávací politice mají samotné členské země a 

většina podnětů Evropské unie v oblasti vzdělávání není pro členské státy závazná.    

 Vzdělávací politika je vlastně obrazem kooperace mezi orgány EU a členskými 

zeměmi. Mezi hlavní iniciativy Evropské unie se řadí především programy na podporu 

mobility studentů a učitelů, zásadní zprávy, které definují oblast vzdělávání a jeho další 

rozvoj, stanovení zásad a norem strukturálních fondů a další.   

 Vzdělání hraje v Evropské unii významnou roli jako faktor zvyšování 

konkurenceschopnosti, ekonomického rozvoje, životní úrovně, snižování nezaměstnanosti, 

sociálních nerovností apod.  

 Vzdělávací politika Evropské unie prošla značným vývojem. V dnešní době stále více 

získává na váze. Z Římské smlouvy z roku 1957 zakládající Evropské hospodářské 

společenství vyplývá, že problematikou vzdělání se fakticky nezabývala. Článek 128 smlouvy 

se zmiňuje pouze o zajištění odborné přípravy, která se tak stává z hlediska historie EU starší 

než vzdělávání všeobecné. Během následujících dvaceti let uplynulých od podepsání Římské 

smlouvy nedošlo k nějakým významným událostem ve sféře vzdělávání v rámci Evropského 

společenství. (24) 

 Jako počátek změn v oblasti vzdělávání v EU se uvádí rok 1976, kdy došlo ke schválení 

akčního programu ve vzdělávání Radou společenství. Tento program pojednával o důležitosti 

evropské mobility studentů, učitelů a výzkumných pracovníků, stejně jako o nutném 

zdokonalení dokumentace a statistik v oblasti vzdělávání.   

 Společenství nejprve přijalo takové směrnice mající vliv i na oblast vzdělávání, týkající 

se vzájemného uznávání dosažené úrovně kvalifikace. Uznávání kvalifikace přispělo nejen 

k formulaci jednotného trhu, ale i k volnému pohybu služeb a pracovních sil. 

 Ke vzniku spojené Evropy občanů přispěli i samotní mladí lidé mající zájem o výměnné 

pobyty, důraz na výuku dvou cizích jazyků před koncem povinné školní docházky, uznávání 

odborných kvalifikací v rámci Společenství a jiné faktory. 
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 Dalším milníkem na cestě k Evropě občanů byl únor 1985, kdy Nejvyšší evropský soud 

verifikoval, že i vysoké školství je považované za odborné vzdělávání. To bylo podnětem pro 

vznik vzdělávacích programů jako např. Erasmus, Lingua, Petra, Comett. Evropské 

společenství tak konečně dosáhlo legislativního základu pro své iniciativy ve sféře 

vzdělávání. (24) 

 Zásadní význam pro vzdělávání v Evropské unii přinesla až Maastrichtská smlouva7, 

která položila právní základ pro oblast vzdělávání. V neposlední řadě tato smlouva přispěla 

k rozšíření činnosti Evropského společenství na oblast vzdělávání a odborné přípravy. 

Maastrichtská smlouva uznává vzdělávání jako jedinečnou součást řadící se do kompetencí 

Evropské unie. Je zde rozlišena např. i odpovědnost Unie a odpovědnost členských zemí. 

Posláním Unie je podle smlouvy doplňovat národní vzdělávací politiky, podporovat výměnu 

informací mezi institucemi vzdělání a rozvíjet evropskou dimenzi vzdělávání. 8 

 Následující Amsterodamská smlouva9 stanovila kompetence EU v oblasti vzdělávání a 

ustanovení výrazně nepozměnila. Kompetence EU jsou pojednány ve třetí kapitole Smlouvy o 

založení ES v konsolidovaném znění, po Amsterodamské smlouvě. Název kapitoly zní 

Všeobecné a odborné vzdělávání a mládež. (17) 

 

 Článek 149 třetí kapitoly nese titulek Spolupráce ve vzdělávací politice a sděluje: 

1. „Společenství přispívá k rozvoji kvalitního vzdělávání podporou spolupráce mezi 

členskými státy a je-li to nezbytné, podporováním a doplňováním činnosti členských 

států při plném respektování jejich odpovědnosti za obsah výuky a za organizaci 

vzdělávacích systémů a jejich kulturní a jazykovou rozmanitost.  

2.   Činnost společenství je zaměřena na: 

� rozvoj evropské dimenze ve vzdělávání, zvláště výukou a šířením jazyků členských 

 států, 

� podporu mobility studentů a učitelů, mimo jiné podporou uznávání akademických  

 diplomů a započítávání doby studia, 

� podporu spolupráce mezi vzdělávacími orgány, 

� rozvoj výměny informací a zkušeností týkajících se otázek společných vzdělávacím 

 systémům členských států, 

� podporu rozvoje výměn mládeže a učitelů a vychovatelů, 

                                                 
7 Smlouva o Evropské unii podepsaná v Maastrichtu 7. února 1992 vstoupila v platnost 1. listopadu 1993. 
Maastrichtská smlouva změnila název Evropského společenství na „Evropskou unii“. 
8 BRDEK, M., VYCHOVÁ, H. Evropská vzdělávací politika. Programy, principy a cíle. 2004. s. 26. 
9Amsterodamská smlouva byla podepsána 2. října 1997 a vstoupila v platnost 1. května 1999. 
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� podporu rozvoje dálkového vzdělávání. 

 

3. Společenství a členské státy podporují spolupráci v oblasti vzdělávání s třetími zeměmi 

a s příslušnými mezinárodními organizacemi, zejména s Radou Evropy.   

4.  Aby přispěla k dosažení cílů uvedených v tomto článku, Rada postupem podle článku 

251 a po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů přijímá 

podpůrná opatření, aniž by jimi harmonizovala zákony a ostatní předpisy členských 

států; kvalifikovanou většinou na návrh Komise přijímá doporučení.“10 

 

Z článku 149 vyplývá, že školství je vyloučeno z harmonizace zákonů a ostatních předpisů 

členských států a oblast vzdělávání je orientována na spolupráci mezi členskými státy. Jsou to 

členské státy, které jsou odpovědné za úpravu systému vzdělávání a to jak po jeho obsahové, 

organizační, kulturní a jazykové stránce. Ustanovení, která mohou mít vliv na fungování a 

rozvoj jednotného trhu, však podléhají harmonizaci v oblasti vzdělávání. 

 Jako příklad ustanovení, ve kterém ES harmonizuje činnost, která je jinak v kompetenci 

členské země Unie, může posloužit Směrnice Rady 77/486/EEC, kterou uvádí Brdek ve své 

publikaci (2004). Tato směrnice pojednává o vzdělávání dětí migrujících pracovníků a 

zmiňuje se o volném pohybu osob. Směrnice nařizuje členským zemím povinnost umožnit 

dětem osob migrujících za prací stejně kvalitní vzdělání jako dětem státních příslušníků 

daného státu. (1) 

 

2.1 Instituce a organizace EU působící v oblasti vzdělávací politiky 

V dnešní době existuje mnoho institucí a organizací EU, které operují na poli vzdělávání. 

Těmi nejvýznamnějšími jsou Evropská rada a Rada Evropské unie. Evropská rada přijímá 

rozhodnutí, která jsou nepostradatelná pro vývoj Společenství. Zároveň působí i na vývoj 

oblasti vzdělávání a kultury. Evropská rada je tvořena hlavami států a předsedy vlád 

členských zemí.   

 Druhou nejdůležitější institucí působící v oblasti vzdělávání a mládeže je Rada 

Evropské unie, která se zpravidla označuje jako Rada ministrů. Z názvu vyplývá, že jsou zde 

jednotlivé členské státy zastoupeny ministry vlády podle projednávaných otázek. Otázky 

všeobecného vzdělání a profesní přípravy řeší ministři práce a sociálních věcí. Za preparaci a 

                                                 
10 Amsterodamská smlouva, jíž se pozměňují Smlouva o Evropské unii, Smlouvy o založení Evropských 
společenství a některé související akty 
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provedení rozhodnutí a ustanovení Rady ministrů je zodpovědná Evropská komise, tvořená 

dvaceti sedmi komisaři. Komise se dále rozpadá na 25 generálních ředitelství (DG) a 15 

dalších specializovaných služeb. Obor vzdělání a mládeže je zařazen do pravomoci 

generálního ředitelství XXII – vzdělávání, odborný výcvik a mládež. 

 Pokud mluvíme o rozložení rozhodovací pravomoci, jedná se o spolurozhodovací 

pravomoc a je rovnoměrné mezi Radou a Evropským parlamentem. Tento proces modifikuje 

článek 251 Smlouvy ES. Rada a Parlament spolurozhodují nejen o problematice vzdělávání, 

ale například i o ochraně spotřebitele, zdravotnictví, zaměstnanosti a volném pohybu 

pracovních sil. Parlament tvoří výdajové rozpočty a ovlivňuje tak finanční zabezpečení oblasti 

vzdělání a péče o mládež 

 Do oblasti vzdělávání a mládeže však zasahují i jiné instituce a agentury. Mezi těmito 

agenturami EU funguje nejstarší: Evropské centrum pro rozvoj odborného školství (známá 

pod zkratkou CEDEFOP). Agentura CEDEFOP byla založena v roce 1975 Radou ES. 

Centrum slouží k poradenství pro Komisi při rozhodování. (1) 

 Jinou agenturou působící ve výše uvedené oblasti je Evropská nadace pro odbornou 

praxi. Byla založena v roce 1995 a v současné době sídlí v Turíně. Nadace se zabývá 

reformou systémů odborného vzdělávání. V neposlední řadě uvádím Evropský univerzitní 

institut  (Florencie) a informační síť EURYDICE, která podporuje spolupráci v oblasti 

vzdělávání mezi jednotlivými členskými státy EU a informuje o národních vzdělávacích 

systémech. NARIC (národní informační střediska pro uznávání akademického vzdělání) 

jsou součástí každé členské země. (26) 

 

2.2 Dokumenty EU ve vzdělávací politice 

Ve vzdělávací politice rozlišujeme právní úpravy, které jsou nebo nejsou pro členské státy 

závazné.  

 Opatření závazná (zákonná) v oblasti vzdělávací politiky EU se člení do tří skupin: 

1. Primární právní dokumenty 

2.  Sekundární právní dokumenty 

3.  Právní rozhodnutí Evropského soudního dvora 

Primární právní dokumenty představuje Smlouva o založení EHS, Maastrichtská a 

Amsterodamská smlouva. Do sekundárních právních dokumentů zařazujeme např. nařízení a 
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směrnice, které byly vydané orgány Evropské unie a zpřesňují či rozvádí ustanovení 

primárních právních dokumentů (např. Závěry rady k výměně vyučujících a studujících). 

 Zvláštní pozornost je věnována směrnicím, které se vztahují k procesu uznávání 

diplomů a certifikátů na výkon povolání, která jsou regulována EU. U takových povolání 

Unie jednotně předepisuje obsah a kvalitu přípravy a jsou jimi povolání profilu lékaře, 

zdravotní sestry, porodní asistentky, architekta. Ve srovnání s tradičním systémem 

mezinárodního uznávání diplomů, který je založen více méně na podrobném srovnání obsahu 

diplomů a kritérií, nový systém staví především na vzájemné důvěře. Platí zde, že pokud 

jedna univerzita EU umožní držiteli diplomu vykonávat povolání jako oprávněnému k této 

činnosti, toto uznání se stane platné ve všech ostatních státech Evropské unie. 

 Posledními závaznými opatřeními EU v oblasti vzdělávací politiky jsou právní 

rozhodnutí Evropského soudního dvora. Ten vydává také některá rozhodnutí týkající se práv 

v oblasti výchovy a vzdělání, např. rozhodnutí o studijních poplatcích. (3) 

 

2.2.1 Dokumenty a memoranda 

Velký význam mají dokumenty, které vzniknou na základě diskusí uvnitř Evropské unie, 

orgány EU a členskými zeměmi. Tyto dokumenty se zabývají problematikou hlavních témat 

vzdělávací politiky EU. Dokumenty jsou často veřejnosti známy jako Zelená nebo Bílá 

kniha. (3) 

Tyto knihy pojednávají o předpokládaném vývoji vzdělávání, který je určen směrnicemi. 

Stanovují i konkrétní kroky a opatření, která by měla vést k rozvoji vzdělávání a realizaci 

směrnic. Dokumenty sice nejsou pro členské státy závazné, ale měla by jim být věnována 

dostatečná pozornost, protože, jak již bylo řečeno, jsou významným základem pro rozvoj 

vzdělávací politiky. V Zelené knize Evropská komise např. apeluje na nutnost mobility 

studentů a pedagogů mezi vzdělávacími institucemi v různých členských státech EU a také na 

vytvoření jednotného hodnotícího systému vzdělávání. (26)  

 Memoranda jsou dalšími nezávaznými dokumenty Evropské vzdělávací politiky. 

Memorandum (z lat. „na paměť“, „to, co se má pamatovat“) je vlastně neformální záznam 

nějaké skutečnosti, jednání nebo stanoviska. V právní praxi představuje psané stanovisko 

nebo rozbor nějaké záležitosti, předběžné dohody i záměry do budoucnosti. V roce 1991 bylo 

vydáno memorandum s názvem Odborné vzdělávání v Evropském společenství a o tři roky 

později memorandum Odborné vzdělávání v Evropském společenství, výzvy a 
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perspektivy. Obě memoranda si kladla za cíl definování společné odborné vzdělávací 

politiky, zvýšení mobility pracovních sil, rozšíření odborné přípravy žen, podpořit vzděláním 

malé a střední podnikání, odborné vzdělávání dospělých atd.  

 Další memorandum pochází také z roku 1991 a nese název Memorandum o vysokém 

školství v Evropském společenství. Vymezilo pět oblastí pro budoucí rozvoj: celoživotní 

vzdělávání, dálkové vzdělávání, evropská dimenze ve vysokém školství, partnerství 

s hospodářským sektorem a vyšší účast na diverzifikovaném vysokém školství. 

 Ve stejném roce bylo vydáno další memorandum, Memorandum o otevřeném a 

dálkovém vzdělávání v Evropském společenství. Toto memorandum přineslo do debat 

otázku dálkového vzdělání a vytvoření dálkové univerzity. Zdůraznilo výhody dálkového 

vzdělání a doporučilo podpořit a posílit spolupráci již existujících dálkových univerzit. (1)  

 

V roce 1993 vyšla Zelená kniha o evropské dimenzi ve vzdělávání, která navázala na 

Maastrichtskou smlouvu. Kniha rozebírá oblasti, kde jsou dosud ve vzdělání rezervy a kde je 

potřeba posílit vzdělávací činnosti.  

 Jiný významný dokument tentokrát Evropské komise představuje Vyučování a učení 

na cestě k učící se společnosti. Tento dokument vznikl v roce 1995 jako reakce na výzvy 

budoucnosti (informační společnost, růst know-how, internacionalizace). Předlohu si vzal 

z Bílé knihy – Růst, konkurenceschopnost a zaměstnanost, ze které čerpal a na kterou 

navázal. (3) 

 Mezi další dokumenty EU řadíme například Zelenou knihu Vzdělávání, odborné 

přípravy, výzkum: překážky nadnárodní mobility nebo akční plán Učení v informační 

společnosti v letech 1996 – 1998. Zelená kniha se zabývá např. jazykovými problémy, 

nutností jejich řešení před začátkem pobytu. Pokud jde o plán Učení v informační společnosti, 

jeho hlavním cílem je prosadit vybavenost škol informačními technologiemi. (26) 

 V roce 1997 publikovala Evropská komise dokument Na cestě k Evropě vědění. 

Dokument praví, že Evropská unie bude působit v šesti oblastech: 

1. mobilita učitelů a studentů, 

2. virtuální mobilita tvořená novými ICT (informační a komunikační technologie), 

3. kooperativní sítě na celoevropské úrovni, 

4. výuka cizích jazyků a rozvoj kulturních znalostí, 

5. rozvoj inovací na základě pilotních projektů, 
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6. zdokonalování informačních zdrojů o evropských záležitostech.11 

 

Zásadním impulsem pro rozvoj vzdělávání v celoevropském měřítku přinesla 

mobilita informačních technologií. Na informační a komunikační bázi vznikl významný 

projekt iniciovaný předsedou Evropské komise Romanem Prodim „eEurope“ . Projekt 

naplňuje poslání nastolit informační gramotnost Evropanů. „eLearning“ je v dnešní době 

pojem mnoha studentům již povědomý. Většina vysokých škol využívá eLearning jako 

možnost absolvovat příslušné předměty a kurzy prostřednictvím internetu. Pro členské státy 

však iniciativa eLearning představuje vážný politický závazek z hlediska přesného plnění 

kalendářních požadavků. Elektronické učení je považováno za jeden z nejdůležitějších 

prostředků formálního i neformálního celoživotního vzdělávání.  

 Na zasedání Evropské rady v Barceloně 2002 předložila Evropská komise a Rada EU 

Plán konkrétních budoucích cílů evropských vzdělávacích systémů.  

Mezi hlavními strategickými cíly dominovalo zdokonalení kvality evropských systémů 

vzdělávání a přípravy, celoživotní vzdělávání a přístup ke vzdělání celému světu.(1) 

2.2.2 Celoživotní vzdělávání  

Idea a koncept celoživotního vzdělávání se stává nejen stále častěji diskutovaným tématem 

vzdělávací politiky, vzdělávacích institucí a organizací, ale nabývá na významu i u široké 

veřejnosti. Jedná se o plynulý proces získávání vědomostí, schopností a dovedností.  

 Bylo prokázáno, že některé prvky flexibilních forem vzdělávání existují ve 

většině zemí, ale systematičtější rozvoj flexibilních forem učení, který by podporoval 

koncept celoživotního učení je v raném stadiu. (19)  

 Pro přesnější vysvětlení pojmu celoživotní vzdělání použiji definici mezinárodní 

organizace OECD z roku 2000: „Jedná se o systémový přístup: zaměřuje se na standardy 

vědomostí a dovedností, které platí pro všechny děti od nejútlejšího věku k učení po celý život 

a koordinovat snahy o zajištění příslušných možností pro všechny dospělé, bez ohledu na 

zaměstnané usilující o postoupení na vyšší kvalifikační stupeň či nezaměstnané, kteří se 

potřebují rekvalifikovat.“  

  Fakt, že princip celoživotního učení nabývá na důležitosti, stvrzuje rok 1996, který byl 

vyhlášen Evropskou unií rokem celoživotního vzdělávání. Měli bychom vědět, že koncept 

celoživotního učení neprobíhá pouze formálně na univerzitách, školách, ve vzdělávacích 

                                                 
11 BRDEK, M., VYCHOVÁ, H. Evropská vzdělávací politika. Programy, principy a cíle. 2004. s. 34. 
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institucích, ale například i doma, na pracovišti, ve městě, kterém žijeme a všude jinde ve 

světě. Koncept klade značný důraz na zajištění vysoké kvality vzdělání, a to už od 

počátečního stupně, aby byl vytvořen dobrý základ pro celoživotní učení a především zájem a 

motivace, vzdělávat se celý život. Zmiňované snahy o zabezpečení přístupu ke vzdělání všem 

občanům jsou zde samozřejmostí, navíc by měla nastoupit podpora ze stran nejrůznějších 

vzdělávacích a kulturních organizací či jednotlivců.  

 V březnu roku 2000 proběhlo zasedání Evropské rady v Lisabonu, kde byl stanoven 

hlavní strategický cíl, a sice ten, aby se z Evropské unie stalo společenství celosvětově nejvíce 

konkurenceschopné. Celoživotní učení mělo být východiskem této strategie. 

 Je tedy nutné neustálé soustředění na prosazení konceptu celoživotního učení do reality. 

To by měly zajistit dílčí kroky, kterými by měly být vyšší investice do vzdělávání, prostor pro 

inovace, flexibilní formy vzdělávání, podpora získávání dovedností, digitální gramotnosti, 

přístup k vysoce kvalifikovaným vzdělávacím příležitostem a zkušenostem, potřeba reformy 

vzdělávacích systémů, prolínání oblasti učení a práce apod. (1)    
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3 Programy EU na podporu vzdělávání 

V současné době je studentům nejen vysokých škol k dispozici celá řada možností 

stipendijních studijních programů v zahraničí. Jedná se o nástroj podpory spolupráce nejen 

mezi jednotlivými státy, ale i mezi sektorem vzdělání a podnikání, výzkumem a vývojem. 

(26) 

 V této kapitole usiluji alespoň o stručný popis a představení stipendijních programů, 

pomocí kterých studenti realizují krátkodobé studijní pobyty v zahraničí (jednosemestrální 

nebo celoroční). Jde o programy známé a méně známé, více či méně využívané. Zvláštní 

pozornost bude věnována programům Erasmus a Free mover, tedy možnosti výjezdu do 

zahraničí prostřednictvím Fakulty podnikatelské. Zmíním mimo jiné i ne tak známé 

eventuality jak v současné době studovat na zahraniční univerzitě.  

 

3.1 Sokrates 

Program Sokrates vznikl v roce 1995 a byl schválen Evropskou unií s platností do konce roku 

1999. V letech 2000 – 2006 se tento program dál vyvíjel pod názvem Sokrates II. Od roku 

2006 byl program Sokrates II nahrazen programy LLP. Spolu se Sokratem II nahradil LLP 

programy Leonardo da Vinci a eLearning, jejichž platnost vypršela ke konci roku 2006.  

Lifelong Learning Programme neboli program celoživotního učení (dále jen„LLP“) byl 

vytvořen na základě rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15. 

11. 2006, které vstoupilo v platnost dne 14.12. 2006. Platnost programu LPP byla nastavena 

na období od 1.1.2007 do 31.12.2013. (1) 

 Pod program Sokrates, nově LPP, zahrnula Evropská unie celou řadu aktivit v oblasti 

vzdělávání. Mezi tři hlavní východiska vzdělávací politiky programu Sokrates se řadí: 

1. COMENIUS 

2. ERASMUS 

3. GRUNDTVIG 

4. nově po přechodu programu Sokrates v LPP program se do skupiny těchto významných 

aktivit přidává LEONARDO DA VINCI. 

 

Mezi další aktivity vzdělávacího programu Sokrates zařazujeme například programy: 

5. LINGUA 

6. MINERVA 
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7. PRŮZKUM A INOVACE 

8. SPOLEČNÉ AKCE – cílem je spolupráce s dalšími programy EU  

9. DOPLŇKOVÉ AKTIVITY – podporují cíle a plány aktivit programu (26) 

3.1.1 Comenius 

Program Comenius se podle Akademického informačního centra stal pro období 2001 – 2006 

jedním z nejdůležitějších vzdělávacích programů EU. Tento program zahrnuje širokou škálu 

způsobů vzdělávání (od předškolních zařízení přes vyšší odborné a vysoké školy až 

k pedagogickým pracovníkům). Program Comenius si klade za svůj hlavní cíl podporu 

evropské dimenze ve vzdělávání, výuku jazyků a interkulturní výchovu. Program zůstává 

nadále nejdůležitější součástí programu Sokrates. (2) 

 Do programu Comenius přísluší tři významné aktivity: 

 COMENIUS 1 – Partnerství škol 

 COMENIUS 2 – Vzdělávání pedagogických pracovníků 

 COMENIUS 3 – Tematické sítě      

V rámci aktivity Comenius 1 se může škola ucházet o některý ze tří projektů: 

1.  Projekt spolupráce škol 

2.  Jazykový projekt 

3.  Projekt rozvoje školy (2) 

 

3.1.1.1 Projekt spolupráce škol 
 

Tyto projekty zakládají na samotném procesu spolupráce mezi školami. Školy si samy volí 

společnou tematickou oblast projektu. Tou může být umění, životní prostředí, kulturní 

dědictví, evropské občanství, informační a komunikační technologie, apod. Podstatný je zde 

prvek motivace na zlepšení jazykových schopností a dovedností v různých oborech. Současně 

dochází k poznávání odlišných kultur, ke vzájemné spolupráci a pochopení. Nutno 

podotknout, že ve zmiňovaném projektu se jedná o spolupráci alespoň tří škol ze tří různých 

zemí, přičemž minimálně jedna z nich musí být členem Evropské unie. (2) 
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3.1.1.2 Jazykový projekt 
 
Do obsahu jazykového projektu zahrnujeme zlepšení komunikačních schopností v cizím 

jazyce, prohlubování jazykových znalostí a v neposlední řadě poznávání odlišných kultur. Je 

zde patrná snaha o prezentaci méně užívaných a vyučovaných jazyků. Těmi jsou např. 

dánština, irština, řečtina, švédština, portugalština. Pokud se některý z těchto jazyků partnera 

na škole nevyučuje, mělo by dojít k zařazení tohoto jazyka do přípravné fáze projektu 20-40 

hodinami jazykové přípravy. Součástí jazykového projektu je mimo jiné i výměna studentů na 

minimálně 14 dní v hostitelských rodinách. Tito studenti musí být starší čtrnácti let. Projekt je 

stanoven na délku jednoho roku. (2) 

 

3.1.1.3 Projekt rozvoje školy 
 

Projekt rozvoje školy je adresován zejména vedení školy, managementu a pedagogickým 

pracovníkům. Tematická oblast, na které budou partnerské školy spolupracovat, záleží čistě 

na jejich vzájemném rozhodnutí. Může se jednat o prevenci násilí na školách, vývoj nových 

učebních metod, posilování uplatnění žáků na trhu práce, problematika začlenění etnických 

menšin do systému vzdělávání apod. Jednoznačný přínos projektu přináší školám nové 

zkušenosti v různých oblastech. (1) 

 

Program Comenius 2 se zaměřuje na vzdělávání současných a budoucích pedagogických 

pracovníků. Jeho náplní je poskytovat celou řadu grantů: individuální granty pro učitele a 

ostatní pedagogické pracovníky, stáže pro studenty pedagogických fakult, program Asistent 

při výuce jazyka atd.  

 Comenius 2 se zabývá v podstatě přípravou a realizací nadnárodních projektů plynulého 

vzdělávání pedagogických pracovníků a umožňuje financování účasti učitelů a studentů-

budoucích učitelů na zahraničních kurzech a stážích.  

 V rámci programu Comenius 2 mají studenti vysokých škol příležitost absolvovat tzv. 

asistentský program. Tato aktivita by měla napomoci k získání praktických dovedností ve 

výuce, ke zlepšení znalosti cizích jazyků a v neposlední řadě vede k poznání odlišných 

evropských vzdělávacích systémů. Asistent při výuce jazyka je určen zejména studentům 

cizích jazyků, kteří budou jazyky v budoucnosti vyučovat. Hlavním cílem asistentů je 

motivovat žáky a studenty hostitelských škol ke studiu cizích jazyků. Asistentské pobyty se 
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pořádají v zemi, kde se cílový jazyk nepoužívá jako oficiální. To znamená, že se například 

vyučuje matematika v angličtině v Estonsku, němčina v Itálii apod.   

 Další významnou součástí programu Comenius 2 jsou kurzy stálé profesní přípravy 

pedagogů a jazykové kurzy. Účastníci takových vzdělávacích kurzů jsou motivováni k 

vylepšení jejich znalostí a praktických dovedností a zároveň je jim přiblížen charakter 

vzdělávacích systémů v Evropě. Náplň těchto kurzů může být situována do různých oblastí.  

V některých případech mohou mít podobu stáže v komerční sféře nebo průmyslu, ve veřejné 

nebo nevládní organizaci za předpokladu patrného zisku pro jejich profesní růst.  

Jazykové kurzy se konají v zemi, kde se cílovým jazykem mluví a vyučuje. 

Comenius 2 rozeznává následující typy kurzů: 

- kurzy zaměřené na jazyk 

- nejazykové odborné kurzy 

Délka kurzu je jeden až čtyři týdny. Nejazykových kurzů se zúčastňují nejčastěji učitelé, 

ředitelé, školní inspektoři, pracovníci s mezikulturními skupinami obyvatel apod. Na kurzy 

jazyka se zpravidla přihlašují kvalifikovaní učitelé učící oficiální jazyk EU – jako cizí jazyk, 

učitelé, kteří se rekvalifikují na učitele cizích jazyků, učitelé učící odborný předmět v cizím 

jazyce, učitelé na základních školách připravující se na výuku cizích jazyků a další. (1) 

 

Poslední dobou došlo na evropských školách k citelnému rozšíření projektových aktivit. 

Mnoho vzdělávacích organizací se zasloužilo o rozvoj těchto aktivit, nejvíce však vzhledem 

ke značné finanční podpoře program Sokrates Comenius. Již však v roce 2000 se ukázalo, že 

kvalita vzdělávacích aktivit, které jsou podporovány finančními granty, neodpovídá 

představám odborníků a mělo by dojít k jejímu zvýšení. Z této pohnutky vznikly snahy o 

zavedení jakýchsi podpůrných metodických a technických služeb, které by posilovaly 

vzdělávací aktivity. Tím by mělo dojít ke zvýšení kvality nejen Comenius projektů, ale i 

vzdělávání v celém evropském kontextu. Do programu Comenius byla tak v rámci Socrates II 

začleněna nová aktivita - Tematické sítě (Comenius Networks). Předmětem těchto na začátku 

celkem deseti projektů byla obecná podpora jiných Comenius projektů. Tematické sítě 

vychází ze vzájemného propojení projektů. Jejich cílem je především propojování projektů 

programu Comenius 1 nebo Comenius 2, ať už současných nebo minulých. Jedná se o 

aktivity, které podporují vzdělávání, posilují zainteresovanost žáků a studentů na studiu, 

reprezentují moderní metody ve výuce, usilují o rozšíření využití informačních a 

komunikačních technologií, východisko vzdělávání evropské dimenze spatřují ve výuce 
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cizích jazyků a výuce v prostředí, kde dochází ke střetu nejrůznějších kultur a sociálních 

skupin. 

 Na tematické sítě jsou kladeny různé požadavky. Například se předpokládá, že každá 

tematická síť bude vytvářet webové stránky, prostřednictvím kterých budou k dispozici 

potřebné informace, výsledky prací, roční zprávy ke vzájemné výměně apod. 12 

3.1.2 Erasmus 

Program Erasmus je největší a dle mého soudu nejznámější a nejpopulárnější program 

evropské spolupráce mezi studenty vysokých škol. Cílem programu bylo od jeho založení 

především šířit ve světě vysokou kvalitu evropského vzdělávání. Na jeho významnost 

poukazuje též fakt, že představuje spotřebu více než 50% celkového objemu finančních 

prostředků programu SOKRATES. (22) 

 Program se zaměřuje na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě. 

Snaží se o sblížení vzdělávacích systémů v jednotlivých zemích a odstraňování bariér mezi 

národy.   

Program Erasmus je určen pro: 

• vysokoškolské studenty, kteří chtějí studovat a pracovat v zahraničí; 

• vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí; 

• vysokoškolské pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí. (1) 

 

Ke spolupráci je potřeba navázat kontakt a uzavřít tzv. bilaterální dohody mezi vysokými 

školami EU, na jejichž základě potom spolupracují.   

 Národní agentura pro vzdělávací programy NAEP stanovuje následující hlavní cíle 

programu ERASMUS: 

•   „zlepšit kvalitu a zvýšit objem mobility studentů a zaměstnanců v rámci Evropy, a 

přispět tak k dosažení toho, aby se do roku 2012 zúčastnily mobility studentů v rámci 

programu Erasmus a programů, které mu předcházely, alespoň 3 miliony osob; 

• zlepšit kvalitu a zvýšit objem multilaterální spolupráce mezi vysokoškolskými 

institucemi v Evropě; 

• zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v 

Evropě; 

                                                 
12 BRDEK, M., VYCHOVÁ, H. Evropská vzdělávací politika. Programy, principy a cíle. 2004. s. 41. 
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• zlepšit kvalitu a zvýšit objem multilaterální spolupráce mezi vysokoškolskými 

institucemi a podniky v Evropě.“ 13 

 

Aby se VŠ/VOŠ mohla zapojit do programu Erasmus, musí obdržet tzv. Erasmus University 

Charter (EUC) od Evropské komise. Analogií EUC pro zprostředkovatelské organizace je 

Erasmus Consortium Placement Certificate. Zprostředkovatelské organizace jsou v tomto 

směru kompetentní pouze k zajišťování pracovní stáže studentů. 

 Nejvýznamnější součástí programu Erasmus je právě mobilita studentů. Studenti 

vyjíždějí na stipendijní zahraniční pobyt obvykle v délce 3 – 12 měsíců. Období studia v 

zahraničí se studentovi započítává díky existujícímu uznávání kreditů vysílající fakultou. 14 

 

3.1.3 Grundtvig 

Program Grundtvig je dalším programem, který se orientuje na koncept celoživotního 

vzdělávání ve všech jeho formách, především zakládá na vzdělávání dospělých, kteří pociťují 

potřebu rozšiřovat a doplňovat si své vzdělání. Podporuje nejen osoby, které působí ve 

vzdělávání, ale také instituce toto vzdělávání nabízející. (26) 

 Do programu se zapojují jak klasické vzdělávací instituce, tak např. muzea, média, 

neziskové organizace, knihovny. Je určen osobám ve věku 16 – 24 let, které již skončili 

vzdělávací proces, dále osobám starším 25 let. Zvláštní pozornost je věnována osobám bez 

základního vzdělávání a kvalifikace, osobám sociálně slabým i handicapovaným.  

Program sleduje hlavní cíle, ze kterých uvádím například: 

� zvýšení kvality a dostupnosti mobility dospělých v celé Evropě a zvýšení objemu této 

mobility; 

� zvýšení objemu spolupráce mezi organizacemi vzdělávající dospělé; 

� podpora rozvoje inovačních postupů ve vzdělávání dospělých, dále metod a praxe 

založených na informačních a komunikačních technologií v oblasti celoživotního 

učení; 

� zlepšení pedagogických přístupů a řízení institucí vzdělávajících dospělé. (1) 

                                                 
13 www.naep.cz. 
14 BRDEK, M., VYCHOVÁ, H. Evropská vzdělávací politika. Programy, principy a cíle. 2004. s. 42. 
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3.1.4 Lingua 

Program Lingua byl vytvořen pro silnější podporu jazykové přípravy a za cílem vylepšení a 

rozšíření jazykových schopností na všech stupních vzdělávání. Velký důraz je kladen i na 

podporu méně užívaných a vyučovaných jazyků EU.  

 Program je rozdělen do dvou částí: 

1.  Jazykové vzdělávání 

2.  Vývoj učebních pomůcek 

Podpora jazykového vzdělávání je zaměřena na pěstování jazykové různorodosti v rámci 

EU, na zkvalitňování výuky cizích jazyků, na snahy ke zvýšení motivace ke studiu jazyků, 

rozšiřování nových poznatků v oblasti metodologie, didaktiky, výzkumu.  

 Vývoj učebních pomůcek žádá zvýšit kvalitu vzdělávacích nástrojů a pomůcek. Vyvíjí 

pomůcky nové a ty stávající inovuje a zdokonaluje. Tvoří i speciální pomůcky pro určité 

skupiny osob. (1) 

3.1.5 Minerva 

V nedávné době se stalo fenoménem pracovat a studovat současně. Tento jev byl umožněn 

existencí a podporou otevřené a distanční formy vzdělávání, která v dnešní době obsadila své 

pevné místo ve vzdělávací politice EU.  

 Právě program Minerva vyjadřuje velkou podporu a přízeň tomuto charakteru studia. 

Vedle toho je zaměřen na uplatňování a vývoj informačních a komunikačních technologií ve 

vzdělání.   

 Minerva je založena na podpoře poznání mezi učiteli, řídícími pracovníky ve vzdělávání 

a veřejností. Jejím cílem je rozvoj ICT a vzdělávacích produktů založených na multimédiích.  

Zaměření projektů se může lišit. Mohou se zabývat rozvojem vzdělávacích zdrojů, analýzami 

a komparativními studiemi, využitím vzdělávacích technologií apod. (1) 

3.1.6 Průzkum a inovace 

Program Průzkum a inovace řeší a podporuje dialog na témata základních otázek a problémů 

v oblasti vzdělávání a vzdělávací politiky. Zahrnuje aktivity ARION, NARIC a EURYDICE. 

ARION – je zaměřen na podporu evropské spolupráce prostřednictvím studijních 

návštěv. Cílem těchto návštěv a seminářů je výměna zkušeností, seznámení se s vzdělávací 

praxí v jiných zemích, náhled do vzdělávacího procesu a jeho problémů a získání nových 

informací v oblasti vzdělávání. Program je určený všem řídícím pracovníkům, kteří se přímo 
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podílejí nebo mají vliv na utváření vzdělávací politiky a vzdělávacího systému v České 

republice. Jsou jimi např. ředitelé a zástupci základních a středních škol, inspektoři, úředníci, 

odborníci z oblasti vzdělávání apod. Program obsahuje dvě aktivity:  

ARION 1 – účastna týdenních studijních návštěvách v zemích EU, EFTA a v 

kandidátských zemích 

ARION 2 – organizace studijních návštěv ARION v České republice pro zahraniční 

účastníky  

 

NARIC (National Academic Recognition Information Centre) – je síť národních center zemí 

zapojených do programu koordinovaná Evropskou komisí. Národní centra poučují o uznávání 

kvalifikace a diplomů pro akademické a profesní účely. 

 EURYDICE – je informační síť shromažďující a šířící informace o vzdělávacích 

systémech v zemích, které se zapojily do programu Socrates. (1) 

3.1.7 Společné akce 

Program Společné akce podmiňuje úzkou spolupráci mezi programy SOCRATES a dalšími 

programy EU. V rámci programu se spolupracuje na projektu na společné téma. 

3.1.8 Doplňkové aktivity 

Doplňkové aktivity hrají významnou roli při dosahování cílů stanovených programem 

SOKRATES. Za doplňkovou aktivitu se považuje například organizování seminářů a 

konferencí, příprava projektových manažerů, realizace případových studií nebo zavádění 

výsledků do praxe.  

3.2 Leonardo da Vinci 

Leonardo da Vinci je zvláštní program, který byl vytvořen za účelem výměnné odborné praxe.  

Program je určen absolventům učňovských, středních, vyšších a vysokých škol.   

Cíle programu: 

•   „zlepšovat dovednosti a kompetence osob procházejících počátečním odborným 

vzděláváním na středních, vyšších a vysokých školách se záměrem zlepšovat 

zaměstnatelnost a usnadňovat uplatnění mladých lidí na evropském trhu práce; 
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• zdokonalovat kvalitu a přístup k dalšímu odbornému vzdělávání a k celoročnímu 

osvojování znalostí a schopností s cílem zlepšovat adaptabilitu lidí na technologické a 

organizační změny; 

• zdůrazňovat význam a posilovat úlohu odborného vzdělávání v procesu inovací se 

záměrem zvyšovat konkurenceschopnost a rozvíjet podnikání prostřednictvím 

zlepšování spolupráce institucí odborného vzdělávání a podniků.“ (2) 

 

V rámci programu Leonardo da Vinci rozlišujeme několik projektů. Program zahrnuje stáže, 

pilotní projekty, výměny, projekty databází, sítí organizací, průzkumů a analýz, cizojazyčné 

kompetence. Pro názornost představím obsah stáží a pilotních projektů.  

Projekt stáže   

Projektem stáže se rozumí odborné praxe v zahraničí. Tento projekt mohou využít studenti 

vysokých škol, osoby v procesu počátečního odborného vzdělávání, mladí pracovníci, 

absolventi škol a mladí nezaměstnaní. Stáž trvá od 3 týdnů do 12 měsíců.  

Pilotní projekt  

Cílem pilotního projektu je v prvé řadě zlepšení kvality a podpora inovací odborného 

vzdělávání. Inovace mají být rozvíjeny v obsahu, metodách nebo učebních materiálech a 

pomůckách odborného vzdělávání. Výsledkem projektu musí být nějaký hmotný produkt, 

jako učební text, software, osnova kurzu. Projektu se účastní odborné střední a vyšší školy, 

podniky, úřady, vysoké školy, komory, profesní asociace, neziskové organizace a další. (26)  

 

3.3 Mládež 

Program Mládež Evropské unie byl vytvořen pro oblast neformální výchovy a vzdělávání. 

Tento program umožňuje vyjet do zahraničí i mimo rámec vzdělávacího cyklu, a to všem 

mladým lidem ve věku 15 – 25 let. (2) 

Po roce 2006 byl tento program nahrazen programem Mládež v akci, který probíhá od roku 

2007 do roku 2013, je zatím nejnovějším z programů Evropské unie zaměřených 

na volnočasové aktivity mladých lidí. Mládež v akci navázal na předešlý program Mládež 

(2000–2006). Program podporuje ta opatření, která se osvědčila programu Mládež: 

mezinárodních výměny mládeže, Evropské dobrovolné služby, iniciativy mládeže a aktivity 

zaměřené na rozvoj kvalifikace pracovníků s mládeží.  



 

34 
 

 Věkové rozpětí následovník programu Mládež rozšířil na 13 až 30 let. Hlavní cílovou 

skupinou programu jsou, jak již bylo uvedeno výše, mladí lidé ve věku 15 až 28 let. Program 

je příležitostí pro všechny mladé lidi bez ohledu na úroveň jejich vzdělání či sociální 

nebo kulturní původ. Program je také určen pracovníkům s mládeží, organizacím pracujícím 

s mládeží, místním úřadům mimoškolního vzdělávání apod. (1) 

 Cílem programu je podpořit a podat pomocnou ruku mladým lidem při: 

• získávání nových vědomostí, dovedností, kvalifikací a zkušeností, 

• integraci do společnosti, 

• rozvoji vlastní iniciativy, 

• překonávání bariér přístupu ke vzdělání a předsudků vůči odlišným kulturám, 

• rozvoji a podpoře tolerance, solidarity a přispění tak ke zvýšení sociální soudržnosti 

EU. 

Struktura programu: 

Program je rozčleněn do pěti akcí.  

 

Akce 1: Mládež pro Evropu  

Jedná se o příležitost výměnných pobytů pro mladé lidi získat nové přátele, rozvíjet 

spolupráci, diskutovat o různých tématech (kultura sport, ekologie), poznat země Evropské 

unie a jejich národy, kultury.   

Akce 2: Evropská dobrovolná služba 

Zakládá na možnosti dobrovolné práce ve veřejném sektoru v některém ze zúčastněných států 

po dobu 3 týdnů až 1 roku. Jde o aktivitu, která je naplacená a zaměřena např. na ekologii, 

umění, práci s dětmi a mládeží. 

Akce 3: Iniciativy mládeže 

Dávají mladým lidem šanci podílet se na tvorbě svých vlastních projektů všeobecně 

prospěšného, podnikatelského nebo vzdělávacího charakteru.  

Akce 4: Společné aktivity 

Společné aktivity spojují různé oblasti vzdělání, výchovy, školení, volného času. Aktivity 

proplétají strukturu programů Socrates II, Leonardo II i Mládež.  

Akce 5: Podpůrná opatření 

Podpůrná opatření se věnují oblasti školení, spolupráci partnerů, informováním mládeže a 

průzkumy.  
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V současné době dochází k rozšíření těchto programů i za hranice EU. Programy se uplatňují 

v zemích zapojených do Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, 

Lichtenštejnsko) a je snaha rozšířit je do zemí, které vedou jednání o přistoupení do EU. (1) 
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4 Procesní problematika ve zkratce 

Abychom porozuměli procesnímu řízení i optimalizaci procesů, je nutné nejprve definovat 

proces, co tento pojem vlastně vystihuje.  

4.1 Definice a struktura procesu 

V odborné literatuře existuje mnoho definic pojmu proces, pro lepší pochopení uvádím 

alespoň některé: 

Basl, J., Tůma, M., Glasl, V., 2002: „Proces je tok práce, postupující od jednoho 

člověka k druhému, a v případě větších procesů pravděpodobně z jednoho útvaru 

do druhého“.  

Grasseová, M. a kol. 2008: „Proces chápeme jako strukturovaný sled navazujících 

činností popisujících tok práce – postup tvorby přidané hodnoty – postupující od jednoho 

pracovníka ke druhému (v případě složitých procesů z jednoho útvaru do druhého), 

poskytující měřitelnou službu / výrobek internímu nebo externímu zákazníkovi za předpokladu 

přeměny vstupů na výstupy a využívání zdrojů.“ 

 

Nenadál, J. a kol., 2005: „Proces je ohraničená skupina vzájemně provázaných 

pracovních činností s předem definovanými vstupy a výstupy. Má jasně a přesně definovaný 

začátek a konec“. 

Řepa definuje proces jako souhrn činností, které transformují souhrn vstupů na souhrn 

výstupů pro jiné lidi nebo procesy, a používající přitom lidi nebo nástroje. (13) 

Zjednodušeně lze tedy vyjádřit pojem proces jako souhrn jednotlivých podnikových 

aktivit, které v konečném důsledku jako konkrétní produkt nebo služba přinášejí užitek 

zákazníkovi. Definice se shodují, když popisují proces jako souhrn činností, probíhajících 

napříč organizací, na jejichž konci vzniká z transformovaných vstupů konečný produkt. Filip 

Šmída jako jediný poukazuje ve své definici kromě toho na skutečnost, že proces se může 

skládat i z několika subprocesů a může probíhat i napříč odděleními nebo i celými 

organizacemi. Proces definuje následovně: „Proces je organizovaná skupina vzájemně 

souvisejících činností a/nebo subprocesů, které procházejí jedním nebo více organizačními 

útvary či jednou (podnikový proces) nebo více spolupracujícími organizacemi (mezipodnikový 



 

 

proces), které spotřebovávají materiální, lidské, finan

výstupem je produkt, který má hodnotu pro externího nebo interního zákazníka.“

 

Obrázek 1: Schéma procesu 

Pramen: M. Grasseová: Procesní řízení ve ve

 

Každému procesu náleží určité 

 
� cíl a důvod vytvoření, 

� zákazník, jemuž je určen výstup procesu

� vlastník procesu, zodpov

� vstupy nutné k jeho realizaci 

� subprocesy jako samostatné procesy, pokud je proces komplikovaný

� čas, náklady a kvalita.(5

 

4.2 Typy procesů 

Existuje mnoho hledisek dělení proces

rozdělení procesů může být nap

� působnost procesů, 

� druh zákazníka, 

� dlouhodobost prosperity

� přidaná hodnota, 

� složitost procesů apod.

 

                                                 
15ŠMÍDA, F. Zavádění a rozvoj procesního 
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ebovávají materiální, lidské, finanční a informační vst

výstupem je produkt, který má hodnotu pro externího nebo interního zákazníka.“

řízení ve veřejném i soukromém sektoru, 2008 

čité charakteristiky , kterými jsou například: 

 

ákazník, jemuž je určen výstup procesu, 

lastník procesu, zodpovědný za jeho samostatný průběh a výstupy,

jeho realizaci a zdroje spotřebovávané v několika různých procesech

ubprocesy jako samostatné procesy, pokud je proces komplikovaný

(5) 

ělení procesů a tím pádem i mnoho typů proces

že být například: 

louhodobost prosperity, 

apod. 

 
ní a rozvoj procesního řízení ve firmě.2007. str. 29 

ční vstupy a jejichž 

výstupem je produkt, který má hodnotu pro externího nebo interního zákazníka.“15 

 

, 

kolika různých procesech, 

ubprocesy jako samostatné procesy, pokud je proces komplikovaný, 

 procesů. Faktorem pro 
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Šmída doporučuje rozdělovat procesy na hlavní, podpůrné a řídící. Uvádí, že takové rozdělení 

je jednoduché a přehledné, poskytuje důležité informace o procesu i o tom, jak by měl být 

řízen. Navíc takové členění poukazuje na význam jednotlivých procesů a na jejich prioritu. 

Jedná se o praktické rozdělení.   

 
Hlavní (core) procesy 
 

Hlavní proces je charakteristický tím, že přidává hodnotu pro externího zákazníka, probíhá 

napříč organizací a generuje zisk. Takové procesy obvykle přispívají k naplňování 

strategických cílů společnosti a týkají se stěžejních oblastí. Příkladem je řízení zakázky, 

inovací nebo vývoj nových výrobků.   

 
Podpůrné (supply) procesy 
 
Tento proces sice hodnotu přidává, avšak negeneruje zisk, nemá externí zákazníky a 

neprobíhá napříč organizací. Podpůrné procesy slouží k zajištění optimálních podmínek pro 

chod procesů hlavních. Příkladem může být personalistika, účetnictví nebo provoz informační 

sítě.   

 
Řídící (control) procesy 
 
Řídící proces funguje jako průřezový článek napříč celou organizací k řízení jednotlivých 

činností. Zejména management provádí tyto procesy. Úkolem řídícího aparátu je vytvořit 

maximálně účinný a jednotný systém řízení. (14) 

 

4.3 Funkční a procesní přístup k řízení 

V následující části se budu zabývat popisem funkčního a procesního přístupu k řízení a jejich 

srovnáním. Je důležité si uvědomit, že tempo změn vnějšího prostředí se mění ze dne na den, 

z hodiny na hodinu, a proto je nutné být stále ve střehu, umět se tomuto tempu přizpůsobit, a 

to nejen ve formě změny způsobu řízení v organizacích, ale i např. ve formě vývoje nových 

výrobků splňujících nová očekávání různých typů zákazníků. Zjednodušeně řečeno, podniky 

by měly začít myslet procesně, pokud tak ještě neučinily.    
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4.3.1 Funkční řízení 

Funkční řízení bylo popsáno již v roce 1776 Adamem Smithem v knize O původu a bohatství 

národů. Základem takového přístupu bylo rozdělení práce na nejjednodušší činnosti, které 

mohli provádět i méně kvalifikovaní pracovníci.  

 

„Hlavním znakem funkčního přístupu k řízení je dělení práce mezi funkční jednotky vytvořené 

na základě jejich dovedností. Tomuto členění dále odpovídá organizační struktura, která je 

založena na útvarech vykonávajících dílčí části procesu, aniž by byl sledován celý tok činností 

jako celek.“16Organizační jednotky často pracují bez ohledu na další využití svých výstupů. 

 

Tímto přístupem se produktivita až několikanásobně zvyšovala, dělba práce umožňovala větší 

specializaci. Také vznikla časová úspora, došlo k zrychlení práce a zvýšení produkce. 

Příkladem tohoto přístupu byly automobilky Henryho Forda. (6) 

 

Takový přístup se však neobešel bez negativní stránky. Přes nepřízeň moderní doby k tomuto 

přístupu některé podniky zůstaly nadále u funkčního řízení. Důvody se mohou různit. Obávají 

se hrozby zániku své existence v rámci moderního prostředí, nejsou dostatečně flexibilní ke 

změnám či jen zrovna nedisponují dostatkem informací o procesním řízení podniku.    

 

Nevýhody byly popsány Monikou Grasseovou a daly by se shrnout následovně: 

• Sdružování činností do funkčních celků znamená zřizování velkého množství 

• kontrolních a koordinačních míst, což zvedá náklady na řídící činnosti. 

• Pracovníci nemají zájem na fungování organizace jako celku, pouze plní úkoly v rámci   

svého střediska/útvaru. 

• Pracovníci neznají procesy, které činnostem, které provádějí, předcházejí nebo na ně 

navazují. 

• Funkčně uspořádaná struktura způsobuje zakonzervování činností v jednotlivých 

útvarech, a to vyúsťuje v nemožnost provést jakékoliv změny. (6) 

 

 

                                                 
16 GRASSEOVÁ, M. Procesní řízení ve veřejném sektoru:teoretická východiska a praktické příklady. 2008. s. 40 



 

40 
 

4.3.2 Procesní řízení 

 

„Na podniky působí odděleně i integrovaně tři síly, které jsme si zvykli vyjadřovat jako 3“C“: 

customers (zákazníci), competition (konkurence) a change (změna). Tyto síly nejsou 

pochopitelně nové, ale v současné době se svými charakteristikami výrazně odlišují od těch 

minulých.“17 

 

V procesním řízení hraje důležitou roli zákazník. Podle jeho individuálních přání a požadavků 

se nyní orientuje produkce, přičemž v globálním konkurenčním prostředí za neustálých změn 

okolí není lehké obstát. Takovou situaci dokáže řešit model procesního řízení založený na 

řízení ucelených podnikových procesů. Proces je v takovém přístupu základní jednotka, která 

má jasně definovaný cíl, začátek, průběh a konec, jednotlivé dílčí kroky, vstupy a výstupy, 

zdroje i vlastníka, který je za proces zodpovědný. Procesní řízení je orientováno na vytvoření 

přidané hodnoty pro zákazníka, důraz je kladen na týmovou spolupráci a zároveň kvalitní 

samostatnou práci v rozhodování. Stěžejní je orientace na výsledek, která se stává motivací a 

umožňuje eliminovat činnosti, které žádnou hodnotu nevytváří. (15)  

 

Strategie pro zlepšení procesů byla definována v druhé polovině osmdesátých let minulého 

století v Software Engineering Institutu na Carnegie Mellon University v Pittsburgu 

prostřednictvím tzv. Capability Maturity Model Integration (CMMI), v překladu Stupňovitý 

model zralosti. Tento model byl vyvinut za účelem zvyšování kvality práce vývojových týmů 

v organizacích. Postupy a praktiky, které model uvádí, vedou ke kvalitnímu řízení prací a 

plánování s kvalitním výstupem. Stupňovitý model CMMI určuje5 úrovní procesní vyspělosti. 

Tyto úrovně by měly určit dosaženou úroveň, odhalit kritické problémy a navrhnout strategii, 

která by zajistila posunutí na vyšší úroveň vyspělosti.  

 

 

Model definuje následujících 5 úrovní: 

 

1. Initial (Počáteční) level – Úspěch celého procesu závisí víceméně na individuálních 

snahách, procesy nejsou organizovány a není možné proces opakovat, protože procesy nejsou 

dostatečně definovány a zdokumentovány, aby mohly být opětovně kopírovány. 
                                                 
17 TRUNEČEK, J. Systémy podnikového řízení ve společnosti znalostí : učební texty pro předmět Management 
změny. 1999. s. 40 
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2. Repetable (Opakovatelný) level – Klíčové procesy jsou jasně definovány a 

zdokumentovány, úspěch je možné opakovat a jsou již definovány základní techniky 

projektového řízení   

3.  Defined (Definovaný) level – Organizace si již vytvořila svůj vlastní standard pro procesy, 

prostřednictvím jejich dokumentace, standardizace a integrace. 

4. Managed (Řízený) level – Monitorování a kontrolování vlastních procesů organizací 

prostřednictvím sběru údajů a analýz. 

5. Optimizing (Optimalizující) level – V této úrovni jsou procesy neustále zdokonalovány 

pomocí sledování zpětné vazby od současných procesů, a zavádějí se nové inovační procesy    

s cílem lépe sloužit konkrétním potřebám organizace. (23) 

 

4.4 Srovnání funkčního a procesního managementu 

 
Největší rozdíl mezi oběma postupy představuje orientace - na výsledky u funkčního postupu 

a orientace na postup u procesního řízení. Procesní řízení se snaží vymanit z rutinních 

pracovních činností orientovaných na výsledek a usiluje o zapojení a motivaci zaměstnanců 

jako součástí celé organizace a celého procesu. V rámci funkčního řízení jsou manažeři 

odpovědní pouze za své útvary a pracovní jednotky. Procesní řízení naproti tomu převezme 

odpovědnost za celý proces činnost organizace jako celku. Procesní přístup k řízení v případě 

vzniknutých problémů hledá příčinu uvnitř procesů a mění je v efektivnější. Zlepšení procesů 

probíhá např. formou optimalizace nebo zjednodušení toku práce. (6) 
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Tabulka 1: Srovnání funkčního a procesního přístupu v řízení podle Grasseové 

 

Zdroj: Grasseová M. a kolektiv (2008) str. 46 
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4.5 Optimalizace procesů 

 
Abychom mohli procesy optimalizovat, je nezbytné nejprve zmapovat a analyzovat činnosti 

v podniku. Na základě analýzy je potřeba dále potom uvážit, které procesy je potřeba 

optimalizovat, zlepšovat nebo radikálně měnit. Zdokonalování procesů v určitém podniku 

může probíhat průběžně nebo tzv. skokově. Pokud zlepšování probíhá průběžně, hovoříme o 

Business process improvement, zatímco případem druhé varianty se zabývá Business process 

reengineering.   

 

4.5.1 Business Process Improvement 

Business Process Improvement (BPI) je průběžné zlepšování procesů po malých krocích, 

přičemž je zajištěn minimální dopad na zainteresované strany. Výstupem je v tomto případě 

nově optimalizovaný proces, zavedení nového prvku v procesu nebo odstranění nedostatků.  

BPI je podle Řepy v dnešní době „neodmyslitelnou součástí snad každého podniku.“18 

 Neustále zlepšování procesů, činností a metod v podniku se v dnešní době stalo 

přirozenou součástí života podniku. Boj o zákazníka, rostoucí silná konkurence, kvalitnější 

produkty, lepší služby, rychlejší vyřízení objednávky – to všechno jsou faktory, které nutí 

společnosti jít stále kupředu a vylepšovat své podnikové procesy k dokonalosti, aby na trhu 

uspěly. Průběžné optimalizace dosahují podniky i přirozeným vyplynutím požadavků na 

změnu stávajících procesů. Takovým příkladem mohou být „např. částečné úpravy firemních 

předpisů a vyhlášek.  

 
 

Průběžná optimalizace probíhá většinou v 5 fázích19
 

� popis současného stavu procesu, 

� stanovení sledovaných metrik, 

� sledování provozu procesu, 

� měření provozu procesu, 

� návrh a implementace zlepšení. 

 

 

 

                                                 
18
ŘEPA, V. Podnikové procesy : procesní řízení a modelování. 2007. s. 15, 16 

19 tamtéž, s. 16 
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Pramen: Řepa V. (2007), Podnikové procesy str. 16. 

4.5.2 Business Process Reengineering 

Business Process Reengineering(BPR) jako přístup zlepšování procesů se využije v případě, 

že objem vložených prostředků do zdokonalení procesů pomocí BPI je vyšší než výstupní 

efekt. BPR se aplikuje v případě, kdy se stávající proces stává nevyhovujícím. Jedná se o 

radikální rekonstrukci (redesign) podnikových procesu tak, aby bylo dosaženo dramatického 

zdokonalení v kritických parametrech výkonnosti, jako jsou kvalita, služby a rychlost. 

Tento postup je zároveň spojen s vysokým rizikem neúspěchu, a proto ho nelze 

uskutečnit ze dne na den, vyžaduje velmi náročnou přípravu a důslednou kontrolu 

realizovaného projektu pomocí BPR.20 

 

Obrázek 3: Model zásadního reengineeringu 

Pramen: Řepa V. (2007), Podnikové procesy str. 17.    

 
Při porovnání obou forem zlepšování procesů dospějeme k závěru, že se jedná o dva odlišné 

přístupy, které si avšak nekonkurují, nýbrž se často vzájemně doplňují.  

 

 

 

 

                                                 
20KUHN, M., MINISTR, J. Přístupy k optimalizaci procesů.[online]. 2007 [cit. 2010-12-28]. Dostupné z: 
http://moodle.vsb.cz/archiv/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=21125. 

Obrázek 2: Průběžné zlepšování procesů 



 

45 
 

4.6 Metody pro zlepšování procesů 

 
Je známa celá řada metod a způsobů ke zvyšování kvality nejen procesů, ale i projektů a celé 

firmy. Demingův cyklus (PDCA cyklus), novější DMAIC cyklus, ISO normy řady 9000, 

systémy managementu jakosti či metoda Balanced Scorecard, to všechno jsou známé metody 

zlepšování procesů. (6)  

Ve své diplomové práci představím metodu Demingův cyklus.  

 

4.6.1 Demingův cyklus (PDCA) 

 
Cyklus PDCA představuje základní model pro neustálé zlepšování procesů. Může být použit 

jako nedílná součást procesu, který je plánován, realizován, kontrolován a zlepšován. Cyklus 

PDCA má universální využití, lze ho využít nejenom pro proces neustálého zlepšování, ale i 

pro zavádění změn a procesního řízení. Cílem činností, které cyklus popisuje, je zlepšení a 

zdokonalení. Na začátku cyklu dochází k prostudování současné situace, shromažďují se data 

potřebná k formulaci plánu pro zlepšení. Plán je dále sledován a kontrolován, cílem je 

realizace jeho naplnění. Další fází je kontrola, zda byl plán dodržen a zjištění, jestli bylo 

dosaženo očekávaného zlepšení. Pokud dojde k naplnění plánu, následuje fáze standardizace 

použitých metod a jejich další použití. Celý princip cyklu spočívá v jeho neustálém otáčení. 

Jakmile dojde ke zlepšení, stane se z cyklu standard, tedy zdroj pro nová zlepšování. (6) 

 

� P – Plan – naplánování zamýšleného zlepšení (záměr), 

� D – Do – realizace plánu, 

� C – Check – ověření výsledku realizace oproti původnímu záměru, 

� A – Act – provedení úprav záměru i vlastního provedení na základě ověření a 

implementace zlepšení plošně do praxe.21 

 

 

 

 

                                                 
21Metody řízení - Cortis consulitng. [online]. 2010 [cit. 2010-12-28]. Dostupné z: 
http://www.metodyrizeni.cz/index.php/component/content/article/38-ostatni/146-deminguv-cyklus 
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Obrázek 4: Cyklus PDCA    

 
Pramen: autorka 
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II.  Analytická část 
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Analytická část mé diplomové práce vychází ze dvou základních okruhů. Prvním z nich je 

analýza procesů realizace vzdělávacích programů na zahraničním oddělení Fakulty 

podnikatelské VUT v Brně. V rámci analýzy procesů budu popisovat procesy, které řídí 

vzdělávací programy mobility v celém jejich „životním cyklu“. Jedná se o procesy určující 

výběrové řízení, výběr předmětů a dokumentaci, příjezd studenta a jeho začlenění do místní 

komunity, průběh programu a následné procesy po návratu ze studijního pobytu. S těmito 

procesy úzce souvisí i analýza bilaterálních smluv, kterou bychom mohli považovat za jakýsi 

prvotní článek celého procesu realizace programů, kdy dochází k tvorbě nabídky míst na 

jednotlivých univerzitách v zahraničí. Součástí analýzy je dále analýza mezinárodních aktivit 

fakulty podnikatelské, která má vypovídající charakter pro internacionalizaci fakulty. 

 Druhou, neméně důležitou část analýzy reprezentuje výzkum pomocí dotazníkového 

šetření se zacílením na vytipování problémů v oblasti realizace programů mobility. Větší 

pozornost jsem zde věnovala motivačním faktorům výjezdu do zahraničí a podpoře studentům 

(především té informační) v zahraničí a na Fakultě podnikatelské VUT v Brně.     

 S využitím definované metodologie objasním příčinu výběru zvoleného tématu 

diplomové práce, cíl výzkumu a cestu vedoucí k tomuto cíli. 
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5 Metodologie 

5.1 Cíl výzkumu 

 

V metodologii práce si dovolím zopakovat několik zásadních východisek. Moje diplomová 

práce řeší problematiku řízení, realizace a optimalizace vzdělávacích programů, přičemž se 

úzce zaměřuje na programy Erasmus a Free mover, o kterých mají studenti Fakulty 

podnikatelské největší povědomí. Znovu uvádím důvod, proč jsem si vybrala pro výzkum 

právě tuto oblast. Absolvovala jsem oba dva pobyty ve zcela odlišných zemích a dle mého 

soudu i „obyčejný“ Erasmus student dokáže nezaujatě zhodnotit a analyzovat řízení daného 

programu v cizí zemi. Nebyla to vždy jen pozitiva, která mi vyplnila překrásné chvíle 

studijního pobytu v zahraničí. Jak už to bývá, nic a nikdo není dokonalý, a tak jsem se i já 

setkala s některými negativy.  A právě ony nedostatky mne pobízely zamýšlet se nad tím, jak 

co usnadnit a udělat lépe. Z těchto pohnutek vzešel námět na mou diplomovou práci. 

 Jedním z cílů mé práce bylo analyzovat tyto „zkušenostní“ pobyty a pokusit se nastolit 

návrhy na zlepšení, zkvalitnění, a v neposlední řadě zdokonalení tohoto zdlouhavého procesu 

studia v zahraničí. Je více oblastí, které jsem se snažila ve své práci obsáhnout, analyzovat a 

řešit jejich pozitivní změnu. V první řadě patří moje pozornost vyjíždějícím studentům. 

Předmětem mého zkoumání zde nejsou jen motivační faktory, které studenty podněcují ke 

studiu v zahraničí, ale i podpora, která je studentům poskytnuta v místě pobytu, zejména 

dostatečná informační podpora.    

 V průběhu posledních let dochází na Fakultě podnikatelské ke stálému nárůstu míst 

daných bilaterálními smlouvami. Avšak počet studentů, kteří reálně vyjíždějí na pobyty 

v zahraničí, neodpovídá počtu míst v bilaterálních smlouvách. Pokud budu chtít analyzovat 

současnou situaci vyjíždějících studentů na FP, neodmyslitelně k tomu patří analýza 

bilaterálních smluv, které se budu věnovat dále, jako třetí části mého výzkumu. Tou čtvrtou 

bude dotazníkové šetření.  

Cílem mého výzkumu tedy bude podat odpověď na několik významných otázek:„Zda, a 

pokud ano, z jakých důvodů dochází k nenaplňování míst na zahraniční pobyty v bilaterálních 

smlouvách Erasmus/Free mover?“ 

 

Z této otázky se dostanu k jádru věci pomocí dalších podotázek, které vedou k zodpovězení 

výše uvedené. Abych obsáhla a odhalila všechny možné příčiny, vedoucí k výše uvedenému 

negativnímu trendu, budu využívat pomoci dvou již zmiňovaných nástrojů, a sice 
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dotazníkového šetření, analýzy bilaterálních smluv a dále analýzy mezinárodních aktivit 

Fakulty podnikatelské. Důvody úplného nevyužití kapacity bilaterálních smluv se mohou 

různit a mohou pramenit ze strany: 

1) Jednotlivých fakult, resp. koordinátorů programu 

„Je patrné ze strany zahraničního oddělení přeceňování zájmu studentů o zahraniční studijní 

pobyty?“ 

„Jsou studenti o možnosti studia v zahraniční pod programem Erasmus a Free mover 

dostatečně informováni?“ 

„Jak atraktivní jsou nabízené studijní pobyty pro studenty a jak jsou hodnoceny?“ 

2) Na straně studentů 

„Jsou studenti zainteresovaní na studiu v zahraničí?“ 

„Jaké jsou hlavní důvody, proč mají studenti obavy ze studia v zahraničí?“ 

 Z hlediska vypovídací schopnosti považuji výzkum zaměřený na vytipování problémů 

za neodmyslitelnou součást analýzy. 

 Jádrem analýzy však bude výše zmiňovaná analýza procesů realizace vzdělávacích 

programů. Tyto procesy, jejich řízení a změny tvoří základní kámen programů mobility. 

Protože představují východisko, od kterého se postupně odvíjí jednotlivé kroky a stavy celého 

systému vzdělávacích programů mobility, budu jimi zabývat ještě před samotnou analýzou 

mezinárodních aktivit, bilaterálních smluv a dotazníkového šetření.    

5.2 Analýza procesů výjezdu studentů 

V následující analýze procesů při výjezdu studentů do zahraničí budu popisovat postupy a 

procesy před výjezdem na studijní stáž, dále během studia v zahraničí, a nakonec po návratu 

domů. Procesy budou rozděleny na výjezdy pod záštitou programu Erasmus a Free mover. 

Jednotlivé procesy a kroky, které musí student během celé realizace projít, budou znázorněny 

pro ilustraci pomocí procesních a vývojových diagramů. Závěrem k této kapitole bude 

srovnání odlišností, výhod a nevýhod obou programů.     

5.3 Analýza mezinárodních aktivit 

Tato kapitola bude pojednávat o analýze všech mezinárodních aktivit Fakulty podnikatelské. 

Bude se zabývat zahraničními aktivitami v jednotlivých letech a dále se úzce zaměří na tři 

oblasti:  

1) Výjezdy studentů a pedagogů do zahraničí 
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2) Příjezdy zahraničních studentů a pedagogů na fakultu 

3) Studentské soutěže 

5.4 Analýza bilaterálních smluv 

5.4.1 Analýza procesu uzavírání a plnění bilaterálních smluv 

V další části se budu věnovat procesu uzavírání bilaterálních smluv a jejich vývoji. 

 Při analýze programu Erasmus z hlediska plnění jeho funkce přikládám vypovídací 

schopnost právě bilaterálním smlouvám. Neuvádím zde program Free mover, kde pro studijní 

výjezd do zahraničí není nutné vybírat z partnerských univerzit. Východiskem při analýze 

budou tedy všechny bilaterální smlouvy, které jsou na Fakultě podnikatelské v současné době 

uzavřeny. Jedná se o jednotný přehled bilaterálních smluv k určitému datu (viz tabulka 3), 

kdy s uzavřením smluv nových dochází vždy k aktualizaci tohoto přehledu. Od roku 2003 

jsou k dispozici na webu Fakulty podnikatelské výroční zprávy obsahující mimo jiné mezníky 

v zahraničních stycích, které dokládají existenci bilaterálních smluv a ze kterých budu čerpat 

další cenné informace.  

 Pomocí pojednané výzkumné metody se budu snažit nalézt odpověď na problém 

nenaplňování bilaterálních smluv. Zároveň rozborem těchto smluv získám větší porozumění 

vývoje realizace programu na FP a hlubší znalost problematiky.     

5.5 Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření bude cíleno na vyjíždějící studenty v rámci programů Erasmus a Free 

mover. Bude zkoumat motivační faktory výjezdu, faktory volby zahraniční univerzity, činnost 

zahraničního oddělení, podporu formou organizace v místě pobytu, hodnocení osobního, 

odborného a celkového přínosu pobytu atd. Významná část šetření je zaměřena formou 

otevřené otázky na vytipování problémů spojených s pobytem v zahraničí. Cílem šetření je 

tedy odhalení problémů s následným návrhem řešení v Návrhové části. 
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6 Analýza procesů výjezdu studentů na zahraniční pobyt 
Erasmus 

6.1 Analýza procesů před výjezdem na pobyt Erasmus 

Před výjezdem do zahraničí je nutno projít hned několika důležitými procesy. Jedním z nich a 

dovoluji si tvrdit, že zároveň nejdůležitějším je vyřízení potřebných podkladů na vysílající a 

přijímající fakultě.  

Ještě než se budu zabývat tímto procesem, chtěla bych podotknout, že vůbec prvním 

procesem při výjezdu do zahraničí je volba partnerské univerzity (dotazníkové šetření viz graf 

15 a graf 16). Tato volba je podmíněna především přitažlivostí země, do které chce student 

vycestovat a jazykovými schopnostmi, kterými disponuje. Jiným faktorem výběru může být 

reputace univerzity, blízkost studijního programu, reference ostatních studentů či profesorů 

apod.    

 Před výběrovým řízením student obvykle absolvuje informační schůzku pořádanou 

zahraničním oddělením. Na ní se dozvídá všechny potřebné informace týkající se nabídky 

stipendií, výše grantů, délky studia, potřebné dokumentace, ale i podmínek výjezdu do 

zahraničí. Existuje několik podmínek, které musí student splnit, aby se mohl na zahraniční 

pobyt Erasmus přihlásit. Tyto podmínky jsou následující:  

• „Student, který vyjíždí na studijní pobyt do zahraničí, musí být zapsán do 

akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu. 

• Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. 

• Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v 

akreditovaném studijním programu. 

• Student musí být zapsán minimálně ve druhém ročníku bakalářského studia.“22 

 
Jsou stanoveny i podmínky studijního pobytu: 
 

• „Délka studijního pobytu je minimálně 3 měsíce a maximálně 12 měsíců. 

• Studijní pobyt se musí realizovat na základě bilaterální smlouvy mezi institucemi, 

které vlastní Erasmus University Charter. 

• Student nesmí před nebo během pobytu v zahraničí studium na domácí vysokoškolské 

instituci přerušit nebo ukončit.  

                                                 
22 www.naep.cz 
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• Student neplatí žádné poplatky zahraniční instituci za výuku, zkoušky, přístup do 

knihoven nebo laboratoří, nicméně zahraniční instituce může požadovat zaplacení 

malých částek stejně jako od domácích studentů např. za členství ve studentských 

uniích, či za fotokopie. 

• Splní-li student předepsané povinnosti, pak mu musí být studijní pobyt Erasmus 

domácí institucí plně uznán.“23 

 

Splňuje-li student výše uvedené předpoklady, přihlásí se do výběrového řízení.   

6.1.1 Výběrové řízení Erasmus 

Výběrové řízení probíhá na základě několika kritérií. Studenti jsou vybíráni s ohledem na 

jazykové znalosti, studijní výsledky, odborné zaměření studia a další odborné aktivity.  

Prvním krokem je podání Přihlášky do výběrového řízení ke studijnímu pobytu v zahraničí.  

Tato přihláška obsahuje pořadí třech univerzit, podle kterého by se účastník rozhodoval. Dále 

žadatel uvádí, na jak dlouhou dobu (jeden nebo dva semestry) by chtěl v zahraničí studovat. 

Další náležitostí přihlášky je uvedení zaměření zahraničního pobytu, a to buď na studium 

vybraných předmětů, psaní bakalářské/diplomové práce anebo výzkumná vědecká činnost. Na 

přihlášce musí být rovněž uvedeny studijní výsledky (vážený studijní průměr a počet 

zapsaných/splněných kreditů) potvrzené studijní referentkou a doklady o jazykové zkoušce. 

Někteří studenti uvádějí i další aktivity jako např. účast na studentských soutěžích a 

konferencích, reprezentace fakulty na Euroweeku, činnost v ISC (International Student Club). 

Přílohou k přihlášce je vždy motivační dopis a strukturovaný životopis v jazyce studia.            

Ve výběrovém řízení se rozhoduje podle třech kritérií: 

• Kritérium prospěchu 

• Kritérium jazykové 

• Kritérium aktivit24  

 

 

 

                                                 
23VUT v Brně. Studijní pobyt – obecné informace.[online]. [cit. 2010-09-22]. Dostupné z: 
http://www.vutbr.cz/studium/studium-v-zahranici/erasmus/studijni-pobyt. 
24 Videcká, Z. Prováděcí pokyny pro výběrové řízení a realizaci studijních pobytů. [online]. [cit. 2010-11-02]. 
Dostupné z: http://www.fbm.vutbr.cz/index.php/cs/studenti/studium-v-zahranici/formulare. 
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6.1.1.1 Kritérium prosp ěchu 
 

Jak jsem napsala výše, kritérium prospěchu je založeno na dvou ukazatelích:  

• na váženém studijním průměru dosaženém na FP ve studijním programu, ve kterém 

student v současnosti studuje, 

• na poměru splněných a zapsaných kreditů studenta.    

 

Následující rovnice určuje body za dosažený studijní průměr:   

(3 – Studijní průměr) x 25 = počet bodů 

Uchazeči se studijním průměrem 1,00 získají maximum (50 bodů).  

Studentům v 1. ročníku bakalářského studia se od bodů získaných výše uvedenou 

rovnicí odečítá 5 bodů.  

Za nesplněné kredity může být uchazeči odečteno maximálně 20 bodů. Při výpočtu 

bodů se vychází z následující rovnice:    

(Splněné/zapsané – 1) * 20= počet bodů 

6.1.1.2 Kritérium jazykové 
 

Uchazeči jsou hodnoceni dle úrovně jazykových znalostí. Ta je hodnocena doložením 

certifikátů, státních jazykových zkoušek nebo potvrzení o jazykové zkoušce. Samotné 

hodnocení probíhá na Ústavu jazyků FSI, přičemž je použito následující stupnice:   

Tabulka 2: Hodnotící stupnice jazykové úrovně při výběrovém řízení Erasmus 

Úroveň jazykových znalostí Počet bodů Příklad 

LOWER INTERMEDIATE (B1) 10 PET (Preliminary English Test) 
Goethe Institut Zertifikat Deutsch 

UPPER INTERMEDIATE (B2) 20 FCE (First Certificate in English) 
Státní jazyková zkouška základní 

LOWER ADVANCED (C1) 30 CAE (Certificate in Advanced English) 
Státní jazyková zkouška všeobecná 

UPPER ADVANCED (C2) 40 CPE (Certificate of Proficiency in English) 
Státní jazyková zkouška speciální (překladatelská, tlumočnická) 

Pramen: Interní zdroje fakulty 
 
Studenti získávají body i za splnění některých předmětů na Fakultě podnikatelské v Brně. 

Jedná se o předměty: Hospodářská angličtina/němčina 1 (úroveň B1) – 5 bodů 

Profesní angličtina/němčina 1 (úroveň B2) – 15 bodů 
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6.1.1.3 Kritérium aktivit 
 

V rámci kritéria aktivit se přidělují body za následující činnosti, kdy lze získat maximálně 10 

bodů: 

� Práce v Mezinárodním studentském klubu (ISC), BEST apod.  

� Reprezentace školy na mezinárodních soutěžích a konferencích (např. ETAP, 

Euroweek aj.) 

� Činnost v akademickém senátu aj. 

Pokud nastane situace, kdy více studentů dosáhnou stejnou bodovou hranici, přihlíží se 

k úrovni předložených dokumentů v příloze. 25 

 Proces výběrového řízení znázorňuje vývojový diagram 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                 
25 Videcká, Z. Prováděcí pokyny pro výběrové řízení a realizaci studijních pobytů. [online]. [cit. 2010-11-02]. 
Dostupné z: http://www.fbm.vutbr.cz/index.php/cs/studenti/studium-v-zahranici/formulare. 
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57 
 

6.1.2 Získání stipendia na pobyt Erasmus 

Žadatelé, kteří byli ve výběrovém řízení úspěšní, podepíší s Fakultou podnikatelskou finanční 

smlouvu. Tato smlouva bude specifikovat výši uděleného grantu a další finanční podmínky. 

Výši finanční podpory určuje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP, 

viz www.naep.cz). Výše grantu je odstupňovaná podle finanční náročnosti jednotlivých zemí.  

U některých zemí, kde jsou náklady na studium zvýšené, přispívá VUT z mobilitního 

stipendijního fondu nad rámec finanční podpory částkou v korunách, která je určena pro 

pokrytí těchto nákladů. Podmínkou grantu je získání minimálně 20 kreditů (ECTS) za 

semestr, přičemž optimální počet je 30 ECTS. O grant žádá student nejpozději 2 týdny před 

odjezdem na Oddělení mobilitních programů na Rektorátu VUT v Brně (p. Renata Sátorová, 

Ing. Martina Matyášová). 

Je důležité vycházet z předpokladu, že se jedná o finanční podporu a nikoliv částku 

pokrývající veškeré životní náklady na zahraniční pobyt včetně nákladů na zábavu a 

cestování. Má se za to, že student se podílí na úhradě nákladů takovou částkou, kterou by 

jinak vynaložil při studiu v České Republice (cca 5000 Kč na měsíc). (29)     

 Stipendium je přidělováno jako paušální částka na měsíc pobytu v zahraničí. Pokud 

není dodrženo trvání pobytu v délce celých měsíců, je stipendium na poslední měsíc 

vyměřováno podle počtu dnů posledního měsíce strávených v zahraničí: 

• 1 až 7 dnů: nulová finanční podpora 

• 8 až 20 dnů: 1/2 finanční podpory na měsíc 

• 21 až 30 dnů: celá finanční podpora 

 

Pro názornost uvádím jednoduchý příklad: 

Student je v zahraničí od 20. 9. 2009 do 15. 2. 2010. 

Výpočet doby pobytu: 

• do 20.10. = 1 měsíc 

• do 20.11. = 2 měsíce 

• do 20.12. = 3 měsíce 

• do 20.1. = 4 měsíce 

• od 21. 1. do 15.2. = 26 dní = celý měsíc 

Student obdrží finanční prostředky na 5 měsíců. (27) 

Student musí nahlásit, kterou formu získání stipendia žádá. Existují dvě alternativy: 



 

58 
 

• převodem na účet v CZK nebo v EUR u kterékoli banky v ČR (poplatek za převod 

hradí VUT)  

• převodem na účet zřízený v místě partnerské univerzity (poplatky za převody jdou na 

vrub studenta VUT)  

6.1.3 Dokumentace při výjezdu na Erasmus 

Po úspěšném absolvování výběrového řízení nastává další fáze realizace programu Erasmus, a 

sice vyřizování dokumentů před odjezdem. Každá zahraniční univerzita má jistá svá specifika 

a ne všechny vyžadují vždy např. potvrzení o studiu vydané příslušnou fakultou nebo 

schválený individuální plán studia na FP VUT.  

 Zahraniční referentka komunikuje s univerzitami v zahraničí a informuje je o tom, 

kteří studenti k nim přijedou absolvovat studium v daném semestru. Zahraniční koordinátoři 

obratem zasílají studentům základní informace na email, a to především o nabídce předmětů, 

možnostech ubytování, důležitých termínech apod.  

 Není v silách všech zahraničních univerzit udržovat s Erasmus studenty vždy 

excelentní komunikaci. Proto by měli především studenti vyvíjet iniciativu a pomocí 

webových stránek univerzit zjistit informace, které jim chybí, stáhnout si formuláře a zjistit 

termíny pro podání přihlášek.  

Hostitelská univerzita vydává tzv. Letter of Acceptance (oficiální dopis o přijetí). 

 Za stěžejní dokument výjezdu do zahraničí považuji Application form , tedy 

přihlášku, kterou student (v případě Erasmus studentů zahraniční oddělení) odesílá na 

partnerskou univerzitu. Tento dokument si student stáhne z webu partnerské univerzity. 

 Základní stavební kámen celé dokumentace je tzv. studijní smlouva, Learning 

Agreement (LA). Tato smlouva musí obsahovat přehled kurzů, které hodlá student 

v zahraničí absolvovat. Pokud student vyjíždí do zahraničí za jiným účelem než studiem 

předmětů, je v LA uveden název semestrálního, ročníkového, bakalářského, diplomového 

projektu nebo výzkumné práce studenta na zahraniční univerzitě. LA musí být potvrzen 

oběma stranami, jak vysílající, tak přijímající institucí, obvykle fakultním (Ing. Gabriela 

Kořanová, zahraniční referentka) a institucionálním koordinátorem (Ing. Vojtěch Bartoš, 

Ph.D., proděkan pro studijní záležitosti FP). (29) 

Pokud dojde ve studijním plánu během pobytu ke změně, je nutné potvrdit přílohu LA, 

tzv. změnový list zástupci obou univerzit. K této části se ještě vrátím v analýze procesů 

během pobytu v zahraničí. Na základě potvrzeného LA žádá student o finanční podporu. 
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V dokumentaci došlo k novým povinnostem dle Rozhodnutí rektora č. 25/2009: „Student si 

musí před odjezdem na studijní pobyt zapsat v Learning Agreement povinně předměty v 

hodnotě minimálně 18kreditů za 1 semestr. Pokud student bude v rámci studijního pobytu 

zpracovávat bakalářskou nebo diplomovou práci, musí mít v Learning Agreement stanoveno 

minimálně 11 kreditů za jeden semestr. Podmínka minimálního počtu kreditů se netýká 

doktorandů. Studentovi nebude povolen výjezd na studijní pobyt, pokud nebude mít před 

výjezdem podepsán Learning Agreement jak vysílající tak přijímající institucí a nebude 

splňovat stanovený min. počet kreditů.“ 26 

Dalším dokumentem, který je většinou univerzit vyžadován, je Transcript of 

Records, přehled studovaných předmětů a výsledků na vysílající univerzitě. Vydává ho 

studijní oddělení. 

 Univerzity v zahraničí chtějí často vidět také finanční dohodu. Tu student podepisuje 

na oddělení mobilitních programů rektorátu 2 týdny před odjezdem. Zároveň předkládá 

Learning Agreement potvrzený oběma univerzitami. Já jsem se nad rámec dokumentů setkala 

na FH Brandenburg v Německu např. i s nutností prokázání dostatečných finančních 

prostředků formou výpisu z účtu.  

 Hostitelská univerzita vyžaduje také: 

• Motivation Letter  (motivační dopis) 

• Curriculum Vitae  (životopis)  

• Accommodation Form(formulář ubytování) 

• fotku  pasového formátu 

Na Studijním oddělení je potřeba před výjezdem odevzdat tři formuláře: 

• Návrh individuálního studijního plánu  

• Studijní plán pro studium v zahraničí 

• Studijní plán předmětů na FP (29) 

 

Je důležité dostavit se s vyplněnými dokumenty Application form, LA, Transcript of Records, 

Motivation letter a Curriculum Vitae, Accomodation form a fotkou pasového formátu do 

kanceláře zahraničních styků FP nejpozději 14 dní před termínem pro podání přihlášky na  

Erasmus pobyt zahraniční univerzitou. Administrativní postup před výjezdem znázorňuje 

procesní diagram 1. 

                                                 
26 Rais, K. Upřesňující pravidla pro studijní pobyty. [online]. 2009 [cit. 2010-11-06]. Dostupné z: 
http://www.vutbr.cz/studium/studium-v-zahranici/erasmus/studijni-pobyt/10196-rozh25-pdf-p38387 
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Procesní diagram 1: Administrativní postup procesu před výjezdem do zahraničí 
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6.1.4 Ostatní aktivity před výjezdem do zahraničí 

Student by si měl mimo jiné zajistit způsob dopravy do zahraničí. Dále je důležité sjednat si 

před cestou cestovní pojištění, protože některé univerzity po příjezdu studenta požadují 

doklad, že je student pojištěn. Povinné je pojištění léčebných výloh a odpovědnosti za škodu. 

Neméně důležité je zabezpečit před odjezdem ubytování, a to buď v univerzitním kampusu, 

nebo na vlastní pěst. Student je kontaktován tzv. buddy studentem ze zahraničí, který pomáhá 

se všemi náležitostmi běžného života v cizí zemi. Mezi další důležité kroky přípravy před 

výjezdem patří:  

• Jazyková příprava (např. intenzivní jazykový kurz EILC) 

• Kulturní příprava 

• Povolení k pobytu/víza 

• Bankovní účet pro přístup k financím v zahraničí, platební karta apod. 

 V posledním roce jsem se setkala na Fakultě podnikatelské s  možností zjistit si 

předem, které předměty studované v zahraničí budou po příjezdu uznány za předměty 

vyučované na FP a které ne. S tímto dotazem se může student obrátit na proděkana pro 

studijní záležitosti, Ing. Vojtěcha Bartoše, Ph.D. Student je povinen předložit proděkanovi pro 

studijní záležitosti seznam předmětů, které si vybral ke studiu na zahraniční univerzitě, pro 

schválení jeho výběru předmětů na FP. Předměty zvolené v zahraničí by se měly shodovat s 

příslušným studijnímu plánem FP v semestru, ve kterém vyjíždí. V případě, že budou úspěšně 

absolvovány schválené předměty na zahraniční univerzitě, budou poté uznány na FP.   

6.2 Analýza procesů během pobytu Erasmus 

6.2.1 Po příjezdu do zahraničí 

Jakmile student přijede do zahraničí, proces administrace pokračuje. Zpravidla přijíždějí 

studenti na Erasmus pobyt do zahraničí o týden dříve. Tento týden je věnovaný seznamování 

se s novým prostředím, školou, studenty a vyřizování studijních a jiných záležitostí.  

 Jak jsem již poznamenala, každá univerzita má svá specifika a tak proces vyřizování 

náležitostí pobytu po příjezdu probíhá ve dvou zcela odlišných zemích naprosto jinak. V mém 

případě mohu srovnat odlišný byrokratický či školský systém v Itálii a v Německu. Na mém 

pobytu Free mover v německém Brandenburgu nám byl v den příjezdu vytvořen rozvrh, který 

značil, kterou instituci který den s naším buddy navštívíme. Naproti tomu v Itálii jsme obíhaly 

veškeré úřady samy a to samé platilo pro hledání ubytování.  
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 V den příjezdu je student ubytován. Na každé zahraniční univerzitě je zřízen klub 

místních studentů (International Student Club), kteří se starají o přijíždějící „Erasmáky“. 

Spolky takových místních studentů mohou být nazývání buddies, tutoři apod. V Evropě se 

tyto spolky začaly sjednocovat do Erasmus student network. Zajišťují veškeré služby péče o 

Erasmus studenty počínaje vyzvednutím na letišti nebo nádraží, přes organizaci výletů, 

zábavy, vysvětlení fungování školského systému, menzy, knihovny až po společnost při 

návštěvě příslušných úřadů. Díky těmto obvykle neziskovým organizacím se tak stává 

podpora studentů v zahraničí mnohem účinnější a kvalitnější, než kdyby musel student bez 

pomoci a vysvětlení na místě tápat a vyřizovat si vše na vlastní pěst.  

 S pomocí buddy studenta je tedy student vyzvednut v místě příjezdu a ubytován. 

Buddy student může asistovat při návštěvě úřadů, zahraniční kanceláře, menzy, knihovny, 

počítačové učebny, při zapsání předmětů, nahlášení do sportovních aktivit atd.  

 V seznamovacím týdnu je uspořádána informační schůzka, kde se studenti dozvědí 

např., jak se zapisují předměty, co se od nich očekává, jak funguje ubytování a jeho platba, 

stravování, na jaký úřad se musí zaregistrovat a jiné. Opět má v tomto každá univerzita 

volnou ruku. V Německu nám byla uspořádána úvodní přednáška„Das Leben und Studium 

in Deutschland“(Život a Studium v Německu). Německá lektorka nám dávala cenné rady, jak 

jednat s profesory, základem přednášky byly různé tipy: např. první hodinu se každému 

profesorovi osobně představit, v průběhu semestru být aktivní, plnit včasně zadané termíny. 

Především aktivita byla hodně vyzdvihována. Bylo nám řečeno, že Němci přijímají kritiku, na 

rozdíl od ostatních národů. A tak jsme se neměli bát projevit vlastní názor na pojednávané 

téma, ačkoli náš názor nesouhlasil s tvrzením profesora.  

Studenti jsou na začátku pobytu dále rozřazeni pomocí jazykového testu do 

jednotlivých skupin podle dosažené úrovně na začátečníky, mírně pokročilí, pokročilí. Každá 

univerzita nabízí jinak široké spektrum jazykových kurzů a volba kurzu na míru je vždy na 

rozhodnutí studenta.       

6.2.2 V průběhu pobytu v zahraničí 

 Na začátku semestru navštěvují studenti vybrané předměty ve studijní smlouvě. Někdy 

se však může očekávání přínosu a náročnosti předmětu od reality lišit, jindy zase nepasuje 

předmět do rozvrhu nebo se student z jiných důvodů rozhodne některý předmět nenavštěvovat 

a vybere si na místě jiný. Pokud dojde ke změně vybraných předmětů, je nutné vyplnit druhou 

stranu formuláře Learning Agreement („Changes … - added and deleted courses), nechat ji 
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potvrdit hostitelskou univerzitou a zaslat na Oddělení mobilitních programů. Změny ve 

studijním plánu v zahraničí může student činit podle nových nařízení Národní agentury pro 

vzdělávací programy do 30 dnů od započetí studia na zahraniční univerzitě.27  

Na konci semestru popřípadě po individuální domluvě s profesory dříve skládají studenti 

zkoušky. V závislosti na univerzitě/fakultě jsou předměty ukončeny prezentací, projektem, 

písemnou nebo ústní zkouškou. 

Během studijní zahraniční stáže kontaktuje student zahraniční oddělení na FP. Může 

podávat průběžný reporting, má povinnost informovat o případných problémech a 

změnách/odchylkách od ustanovení Finanční dohody, resp. studijního plánu stáže (např. 

zkrácení nebo prodloužení délky pobytu, změny v programu stáže apod.). 

6.2.3 Prodloužení studijního pobytu Erasmus 

Pokud se student během stáže rozhodne prodloužit si studium o další semestr, musí se nejprve 

na tuto možnost informovat na zahraničním oddělení FP. Podmínky programu Erasmus 

vyžadují, aby byl studijní pobyt v zahraničí realizován v rámci jednoho akademického roku, a 

proto lze tedy prodloužit pobyt pouze ze zimního semestru do letního. Pokud dá fakultní 

koordinátor (Ing. Gabriela Kořanová) souhlas k prodloužení pobytu, je nutné uvést datum, do 

kterého si lze pobyt v zahraničí prodloužit a následně zaslat tyto dokumenty:  

• souhlas s prodloužením pobytu, potvrzený přijímající institucí (akceptační dopis pro 

další období)  

• vlastní žádost o prodloužení   

• podepsaný dodatek k finanční dohodě (bude poskytnut Evropské Komisi po obdržení 

akceptačního dopisu)   

V posledních letech však častěji dochází k neprodloužení stipendijních pobytů Erasmus a Free 

mover v zahraničí, a to kvůli omezení finančních prostředků od Evropské unie. NAEP 

(Národní agentura evropských vzdělávacích programů) uděluje finanční prostředky pouze na 

předem nasmlouvané pobyty dle bilaterálních smluv, a proto nelze v akademickém roce 

2010/2011 navýšit účelové stipendium po podepsání Finanční dohody nebo během studijního 

pobytu v zahraničí. V akademickém roce 2009/2010 nebylo jednoduché vyplatit stipendium 

studentům, kteří již v přihlášce řádně uvedli dvousemestrální pobyt, natož pro ty, kteří měli 

                                                 
27 FP VUT v Brně. Program LLP/Erasmus – postup v průběhu.[online]. [cit. 2010-11-10]. Dostupné z: 
http://www.fbm.vutbr.cz/index.php/cs/studenti/studium-v-zahranici/erasmus/postup-v-prubehu. 
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uveden pouze jeden semestr studia v zahraničí a chtěli si pobyt prodloužit. Prodloužení studia 

se tak ve většině případů odehrávalo a bude odehrávat za podmínek bez nároku na finanční 

podporu (tzv. zero-grant students). Takový student může využívat všech výhod, které 

program Erasmus nabízí s výjimkou ustanovení o výši a platbě finanční podpory.  

6.2.4 Před návratem ze studijního pobytu Erasmus 

Před návratem domů proces nekončí. Student se musí odhlásit z ubytování, popřípadě 

z dalších úřadů a nechat si na zahraničním oddělení potvrdit všechny potřebné dokumenty. 

Nutné je odevzdat zahraniční koordinátorce na FP potvrzený "Confirmation of Erasmus 

Study Period" a nechat si vystavit tzv. Transcript of Records, tedy seznam výsledků a 

přidělených kreditů z absolvovaných předmětů v zahraničí. Ten se musí shodovat se 

seznamem předmětů uvedených na Learning Agreementu. (29)                                

Postup před návratem zachycuje procesní diagram 2. 
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Procesní diagram 2: Postup před návratem ze studijního pobytu 
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6.3 Analýza procesů po absolvování pobytu Erasmus 

Proces ukončení zahraniční stáže sestává z předložení tří stěžejních dokumentů. Tyto 

dokumenty odevzdává student na Oddělení mobilitních programů na Rektorátu VUT v Brně. 

Prvním z dokumentů je tzv. Confirmation of Erasmus Study Period. Jde o potvrzení 

odpovědnou osobou (obvykle zahraničním koordinátorem) o délce studia v zahraničí. Student 

si formulář pro toto potvrzení buď stáhne z webu FP a nechá potvrdit kompetentní osobou 

v místě pobytu, nebo si ho vyžádá před odjezdem na zahraničním oddělení hostitelské 

univerzity. Tento dokument je určující při rozhodování o výši grantu, případně vrácení či 

doplácení odpovídající částky. Originál potvrzení student odevzdá na Rektorátu VUT.  

Dalším dokumentem, jehož kopii je nutno po návratu odevzdat na Oddělení 

mobilitních programů je Transcript of Records (Datenabschrift, Relevé de notes) - tj. 

přehled o dosažených výsledcích a kreditech. Někdy může dojít k situaci, kdy hostitelská 

univerzita nedodá tento dokument včas po návratu studenta ze zahraničí, a vyhodnocení 

studovaných předmětů, popřípadě projektu, semestrální či diplomové práce může trvat déle 

než je obvyklé. V takovém případě odevzdá student pouze potvrzení o době a náplni studia 

v zahraničí.    

Třetím důležitým výstupem, který téměř uzavírá realizaci pobytu v zahraničí, je 

Závěrečná zpráva. Závěrečnou zprávu vyplňuje student na webových stránkách univerzity 

pod svým VUT loginem a VUT heslem. Závěrečná zpráva má nenahraditelnou funkci. Slouží 

především jako autentický zdroj informací pro další studenty, kteří zamýšlejí do konkrétního 

místa studia vyjet. 28  

Jak jsem zmínila výše, při vyřizování výše uvedených dokumentů se student může 

dostat do situace, kdy bude opakovaně žádat o vystavení těchto dokumentů. Proto je potřeba 

vyhradit si na závěrečnou administrativu v posledním měsíci pobytu čas, aby nebylo potom 

pozdě.  

Odevzdáním potřebných formulářů proces zahraničního studijního pobytu nekončí. 

Student se po návratu dostaví k proděkanovi pro studijní záležitosti, Ing. Vojtěchu Bartošovi, 

Ph.D., k procesu uznávání předmětů. Vyplní při tom formulář uznávání předmětů úspěšně 

absolvovaných v zahraničí za předměty vyučované na FP. Tento formulář musí být potvrzen 

panem proděkanem a zároveň na studijním oddělení příslušnou studijní referentkou, která 

                                                 
28 FP VUT v Brně. Program LLP/Erasmus – postup po návratu.[online]. [cit. 2010-11-13]. Dostupné z: 
http://www.fbm.vutbr.cz/index.php/cs/studenti/studium-v-zahranici/erasmus/postup-po-navratu 
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dále uznané předměty zapisuje do Informačního systému VUT.  Předměty jsou uznávány na 

základě dodaného dokumentu Transcript of Records vydaného hostující univerzitou. (29) 

Obvykle na začátku nového akademického roku je uspořádána informační schůzka o 

možnostech výjezdu do zahraničí pod záštitou zahraničního oddělení. Na této schůzce mohou 

být účastni studenti, kteří absolvovali zahraniční stáž a chtějí se podělit o své zkušenosti 

s ostatními. Např. na Fakultě informatiky a managementu UHK v Hradci Králové probíhá 

začátkem října přednáška nazvaná „Modrá fakulta – správná volba“ . Jedná se o velmi 

zajímavou přednášku Erasmus pobytů, pracovních stáží, ale i představení incoming 

(přijíždějících) zahraničních studentů. Každý student, popřípadě skupina studentů, kteří se 

zúčastnili stáže v zahraničí v jednom akademickém roce, si připraví prezentaci na 

problematiku země, ve které krátkodobě pobývali, pojednávají o univerzitě, způsobu výuky a 

studia, ubytovacích a stravovacích možnostech, dopravě, finančních nákladech, 

zajímavostech, které se vyplatí navštívit a podávají další cenné rady a odpovědi na otázky. 

Studenti, kteří na dané místo plánují vyjet, tak mají příležitost dozvědět se od svých 

zkušených kolegů maximum, co je při plánování pobytu v zahraničí zajímá. Dle mého soudu 

je taková přednáška nejen pro studenty, ale i pro širokou veřejnost přínosem a zajímavým 

pohledem na zemi a její kulturu z mnohem realističtějšího pohledu než mohou získat okem 

běžného turisty. Proces postupu po návratu ze studijní stáže udává vývojový diagram 2 a 

proces uznávání předmětů vývojový diagram 3.   
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Vývojový diagram 2: Postup po návratu ze zahraniční stáže 
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Vývojový diagram 3: Postup při uznání předmětů ze zahraniční stáže 
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7 Analýza procesů výjezdu studentů na zahraniční pobyt Free 
mover 

 

V následující části se budu snažit popsat procesy uskutečňování dalšího programu výjezdu do 

zahraničí. Jedná se o program Free mover. Free mover je program podpory mezinárodní 

mobility studentů veřejných vysokých škol. Je uskutečňován v rámci rozvojových programů 

MŠMT. Tento studijní pobyt se realizuje v rámci dvoustranných smluv o přímé spolupráci 

mezi vysokými školami. Pokud neexistuje mezi přijímající a vysílající institucí rámcová 

smlouva, musí se student individuálně domluvit s přijímající univerzitou na konkrétní studijní 

pobyt. V tomto případě je třeba doložit potvrzení vysílající a přijímající organizace (Free 

mover). Od roku 2007 došlo k přesunutí vyřizování těchto programů do kompetence 

jednotlivých fakult VUT v Brně. (33)  

Vzhledem k tomu, že mnoho procesů spojených s realizací programu Free mover je 

analogických k programu Erasmus, nebudu se již vracet k popisu postupů, které jsou pro 

program Erasmus a Free mover totožné. Budu poukazovat na odlišnosti a specifika programu 

Free mover . 

 

7.1 Analýza procesů před výjezdem na zahraniční stáž Free mover 

Program Free mover je určen pro studenty, kteří se již zúčastnili programu Erasmus a mají 

zájem strávit další semestr, popřípadě akademický rok na univerzitě v zahraničí.  

Mnoho lidí se domnívá, že program Free mover je výjezd do zahraničí na vlastní pěst. 

Nemusí tomu být vždy tak. Postup před výjezdem, během studia v zahraničí a po návratu je 

v mnohém usnadněn. Student získal již cenné zkušenosti v zahraničí a lépe se orientuje ve 

vyřizování potřebných záležitostí. Je „otrkanější“ a iniciativu bere do vlastních rukou. 

Kontaktuje univerzitu, kde by chtěl strávit svůj pobyt, sám si zjišťuje veškeré informace 

týkající se nabídky předmětů, termínu podání přihlášek a začátku semestru, zajištění 

ubytování, dopravy apod. Přijímací instituci si student hledá sám. Tato instituce může a 

nemusí disponovat přímou spoluprácí s FP. Pokud bilaterální smlouva není, musí se student 

individuálně domluvit s přijímající univerzitou. Dovolím si však poznamenat, že 

administrativní proces je jednodušší, pokud oboustranná smlouva existuje.  
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Není vyloučeno, že všechny informace si zjišťuje sám i Erasmus student, pokud 

komunikace se zahraniční univerzitou vázne (většinou zahraniční univerzita zasílá všechny 

důležité informace Erasmus studentům)  

Informační schůzka pro Free mover zatím není na FP pořádána. Schůzka probíhá 

obvykle individuálně formou konzultací se zahraniční referentkou. 

 Výhodou Free movera je nezávislost při výběru univerzity a délky pobytu, na druhou 

stranu chybí plný servis pomoci jako u programu Erasmus. 

 

Výjezd studenta v rámci rozvojového projektu MŠMT může mít charakter: 

• účasti v krátkodobých i dlouhodobých odborných kurzech, 

• práce na projektu (semestrálním, ročníkovém), 

• práce na bakalářské, diplomové nebo disertační práci, 

• odborné stáže v rámci schváleného studijního programu. (29) 

 

Stejně jako pro program Erasmus existují i pro program Free mover určité podmínky, při 

jejichž splnění se mohou studenti do programu přihlásit.  

Podmínky realizace studijního pobytu jsou následující: 

• ukončený min. 1. ročník bakalářského studijního programu, 

• prokázání potřebné znalosti příslušného cizího jazyka (v kompetenci fakulty), 

• uznání výsledků studia v zahraničí vysílající fakultou (Learning Agreement), 

• existence rámcové nebo jiné smlouvy o přímé spolupráci mezi vysílající a přijímající 

univerzitou (odpovídá fakulta), 

• potvrzení vysílající a přijímající organizace (Free mover). (29) 

7.1.1 Výběrové řízení Free mover 

Pokud student splňuje všechny výše uvedené podmínky, může si dát přihlášku do 

výběrového řízení. Výběrové řízení na pobyt Free mover probíhá stejným způsobem jako 

výběrové řízení na pobyt Erasmus. O pořadí uchazečů rozhodují tři kritéria, která byla 

podrobně vylíčena v předchozí kapitole Analýze studijního pobytu Erasmus. Jde o 

kritérium prospěchu, kritérium jazykové a kritérium aktivit. Jediný rozdíl, který je patrný 

oproti procesu výběrového řízení na pobyt Erasmus, je přidání dalšího hodnotícího 

kritéria, tzv. kritérium dřívějších zahraničních pobytů. Za každý semestr strávený 

v zahraničí se odečítá 5 bodů. Na základě těchto kritérií je sestaven celkový dosažený 
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počet bodů ve výběrovém řízení jednotlivých uchazečů a jejich pořadí, podle kterého se 

rozhoduje. O tom, kolik studentů bude přijato na studijní pobyt, se vždy rozhoduje podle 

objemu přidělených prostředků od MŠMT nebo Mobilitního stipendijního fondu.  

7.1.2 Získání grantu na pobyt Free mover 

V kapitole Analýza bilaterálních smluv programu Free mover je vysvětleno, odkud získává 

finanční podporu student vyjíždějící na Free movera. Může být financován buď z prostředků 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo z Mobilitního stipendijního fondu VUT. 

Aby mohl získat grant, je nezbytné (oproti programu Erasmus) sepsat žádost o přidělení 

finančních prostředků. Žádost musí být podepsána příslušnou odpovědnou osobou na ústavu, 

a předána minimálně dva týdny před plánovaným výjezdem řešiteli rozvojového projektu 

(nebo jiné pověřené osobě na fakultě). V případě Free mover je třeba přiložit k žádosti 

formulář potvrzený přijímající organizací a „Akceptační dopis“.    

Poskytnuté finanční prostředky dosahují v průměru 10 tis. Kč na studenta na měsíc. 

Vysílající fakulta se zřetelem na své finanční možnosti může studentům přispět v případě 

výjezdu do země s vyššími náklady a nároky částkou z mobilitního stipendijního fondu. (29) 

7.1.3 Dokumentace při výjezdu na Free mover 

Při výjezdu na studijní pobyt Free mover vyplňuje student téměř tytéž dokumenty jako při 

výjezdu na Erasmus. Dokumenty plní stejnou úlohu, jakou jsem objasnila v předchozí 

kapitole u Dokumentace při výjezdu na Erasmus. Student potřebuje před výjezdem vyplnit tři 

klíčové dokumenty: 

Application form (přihláška pro Free mover na studijní pobyt) 

Žádost o finanční podporu 

Learning Agreement 

 

Student (po domluvě se zahraniční koordinátorkou to může být zahraniční oddělení) odesílá 

na zahraniční univerzitu formuláře: Application form, LA, Transcript of Records (přehled 

dosažených výsledků na domácí fakultě), Motivační dopis, Životopis, Formulář ubytování, 

pasovou fotku. 

 Univerzita v zahraničí vydá studentovi tzv. Letter of Acceptance, který student 

předloží při žádosti o grant (spolu s potvrzeným Application form).  
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 Dále student na studijním oddělení nechává potvrdit ty tři samé formuláře o návrhu 

individuálního studijního plánu jako při výjezdu na Erasmus. (29) 

 

Samozřejmostí ze strany studenta je zajištění ubytování, dopravy, jazykových kurzů, 

zdravotního pojištění, víza pokud je potřeba, založení bankovního účtu pokud to vyžadují 

mobility pro zaslání grantu, a v neposlední řadě informování se na předměty, které by mohly 

být eventuelně uznány po příjezdu za předměty úspěšně složené v zahraničí.  

7.2 Analýza procesů během zahraniční stáže Free mover 

V místě pobytu jsou zajištěny veškeré informace prostřednictvím zahraničního oddělení 

(zahraničního koordinátora), kterého student po příjezdu kontaktuje a smluví si s ním 

schůzku. Obvykle nemá přiřazeného „buddy“ studenta, který mu ve všem pomáhá v prvních 

chvílích po příjezdu do nového místa, ale většina univerzit pořádající úvodní informační 

schůzku k ní pozve všechny zahraniční studenty bez ohledu na to, v rámci kterého programu 

k nim přijeli studovat.  

Po příjezdu na místo pobytu a to nejlépe v den příjezdu by měl student nechat na 

zahraničním oddělení potvrdit formulář Certificate of Arrival (potvrzení příjezdu studenta). 

Originál bude odevzdávat na zahraničním oddělení FP. 

Do 30 dnů od příjezdu na vybranou univerzitu má Free mover povinnost zaslat již 

zmiňovaný Learning agreement (studijní plán) – pokud ho neposlal před výjezdem. 

V případě, že LA byl zaslán na přijímací univerzitu před výjezdem, zasílá student do 30 dnů 

změny ve studijní smlouvě (zrušené a přidané kurzy).  

LA musí potvrdit vždy obě strany. Do seznamu je potřeba vyplnit vždy název předmětu 

s kódem, semestr a také počet kreditů, které budou za jeho úspěšné absolvování připsány.  

V případě prodloužení pobytu musí student doručit zahraniční referentce na FP VUT 

v Brně dodatek o prodloužení, v případě zkrácení dodatek o zkrácení. Podmínky a 

dokumenty, které je k tomu potřeba zaslat byly popsány v kapitole Prodloužení studijního 

pobytu Erasmus. Pokud se student rozhodne neprodloužit pobyt, musí si před odjezdem ze 

zahraničí opět na zahraničním oddělení fakulty nechat vyhotovit Transcript of Records a 

potvrdit Conformation of Study Period. Transkript se stejně jako u Erasmu musí shodovat se 

studijním plánem v zahraničí. (29)   
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7.3 Analýza procesů po absolvování zahraniční stáže Free mover 

Po návratu ze stáže Free mover je student povinen odevzdat do 30 dnů po skončení pobytu 

potvrzení o délce pobytu v zahraničí, potvrzení o absolvování předmětů a stručnou 

závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu. Tyto dokumenty dodá řešiteli rozvojového 

projektu (nebo jiné pověřené osobě na fakultě). Závěrečná zpráva obvykle není tak podrobná 

ve srovnání s programem Erasmus. Obsahuje zpravidla informace o dopravě do zahraničí, 

cestovném, o potřebě víza, o sjednaném pojištění a  jeho ceně. Student vyplňuje také údaje o 

ubytování na zahraniční univerzitě – typ ubytování, vybavení a cena. Stranou nezůstává ani 

samotné studium – součástí dotazníku jsou otázky na systém studia na zahraniční univerzitě, 

na způsob registrace do kurzů, na vybavení školy počítači a přístup k internetu, ukončování 

předmětů a systém hodnocení. Důležitou otázkou je, jaké byly průměrné měsíční náklady 

studenta, tzn., jaká byla výše přiznaného stipendia a kolik musel doplácet ze svého. (29) 

 

7.4 Shrnutí srovnání procesů programů Erasmus a Free mover 

Na odlišnosti programů jsem se snažila poukázat již v Analýze procesů výjezdu studentů na 

zahraniční pobyt Free mover. Vzhledem k tomu, že jsem absolvovala oba dva pobyty, mohu 

si dovolit komparaci. O procesu administrace jsem se již zmínila. Dle mého názoru nejvíce 

záleží na přijímající univerzitě, jaké si stanoví podmínky a formuláře. Erasmus pobyt je 

realizován pomocí prostředníka, kterým se stává zahraniční oddělení (ZO) fakulty. Zahraniční 

oddělení spolu se zahraniční univerzitou předá Erasmus studentům veškeré informace a 

pokyny, jak postupovat před výjezdem, v průběhu a po návratu ze studijního pobytu. Ve 

srovnání s Free moverem tento prostřední článek by teoreticky měl vymizet nebo být 

minimální (při odevzdání příslušných dokumentů). Záleží však na tom, jak je tento článek 

silný. Celý můj „Free moverský“ pobyt v Německu byl provázen maximální podporou ze 

strany zahraničního oddělení FP. Nikde mi nechyběly informace během celého pobytu 

v zahraničí. Administrativní postup (vyřizování dokumentů) tak shledávám téměř totožný 

s postupem při Erasmu. Rozdílností bylo odeslání dokumentu Certificate of Arrival po 

příjezdu do zahraničí. Nemůžu tedy zastávat názor některých studentů, kteří vyjeli na program 

Free mover, že příprava na něj trvala rok a půl a byla velmi náročná. Mně osobně stačil na 

vyřízení jeden semestr.  

 Odlišností byla dále komunikace během přípravy k pobytu. Asi nejvíce času mi 

zabralo studování příslušné nabídky předmětů na zahraničních univerzitách, sylabů apod. Při 
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přípravě na Erasmus pobyt mi tyto veškeré informace byly zaslány bez toho, abych musela 

kontaktovat univerzity sama. Vrátím se však k tomu, co jsem uvedla na začátku, že nejvíce 

záleží na přijímající univerzitě. Po příjezdu na pobyt Free mover bylo za nás, zahraniční 

studenty, vše zajištěno. Byl nám vytvořen rozvrh, jaký den, v kolik hodin, kterou instituci 

navštívíme a co tam vyřídíme. Těmito procedurami nás provázel náš buddy opatrovník. Co se 

týče nejen úřadů, ale všech náležitostí ohledně přihlášení do kurzů, ubytování, menzy, 

knihovny, univerzitní počítačové sítě a informačního systému atd., vše proběhlo bez jediného 

zádrhelu s pomocí německého studenta. Paradoxně na mém Erasmus pobytu v Itálii to 

fungovalo naopak. Určité činnosti jsme s mou kolegyní musely vyřídit samy (od registrace na 

úřadech, do kurzů, hledání ubytování apod.). Sice tam existovala organizace podporující 

zahraniční studenty, ale ta se soustřeďovala spíše na zábavu a organizaci výletů. Co se týká 

postupu před výjezdem na Erasmus, ten proběhl hladce se zajištěním potřebných informací na 

zahraničním oddělení. 

 Velkou výhodou Free movera oproti Erasmu je to, že student může vycestovat i poté, 

co už v zahraničí byl. Další výhodou je také, že nabídka standardních programů je omezená 

jen na ty fakulty, se kterými má VUT uzavřené smlouvy – díky Free moveru je možnost 

kontaktovat jakoukoliv univerzitu. 

 Na druhou stranu má pobyt Free mover i nedostatky. Ve srovnání s Erasmem 

poskytuje Free mover nižší finanční krytí – Ministerstvo školství může udělit v rámci 

Transformačních a rozvojových programů stipendium v maximální výši 10 000 Kč na měsíc – 

to může bohatě stačit pro chudší země, ale např. v Americe to už stačit nebude. Nevýhodu 

vidí studenti často v daleko více papírování a vyřizování, které vyplývá z nutnosti dohodnout 

si pobyt vlastním přičiněním. To je ale dle mého názoru závislé i od toho, zda si zvolí student 

partnerskou univerzitu. Jinak bude proces realizace mobilitních programů vypadat v zemi, kde 

vládne neuvěřitelná byrokracie a tam, kde jsou jasné metody a pravidla.  

 Oba dva programy mají dle mého názoru k sobě nanejvýš blízko, vždyť samotný 

program Free mover je často nazýván „Erasmus pobyt podruhé“. Shrnula bych to tak, že 

program Erasmus je výjezd do zahraničí poprvé, výjezd do neznáma, proto se předpokládá 

větší podpora a asistence zahraničního oddělení, koordinátorů a přijímací univerzity. Zatímco 

program Free mover vyžaduje od studenta vyšší přičinění, spolupráci a aktivní komunikaci. 

Student je po absolvování prvního pobytu v zahraničí jistější, zlepšil si jazykové dovednosti, a 

ví, na co má být během celého procesu pobytu v zahraničí připravený.  
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 Co se týká nedostatků programů, oba dva se vyznačují přílišnou administrativou. 

Mínus programu Free mover je, že není dostatečně známý. Chybí transparentnost ve 

výběrovém řízení, poskytování finanční podpory, uznávání předmětů.    

8 Mezinárodní aktivity Fakulty podnikatelské 

8.1 Zahraniční spolupráce 

 

Nyní bych chtěla podat stručný přehled významných aktivit v oblasti zahraniční spolupráce 

s cílem představit charakteristické mezníky a snahy na tomto poli působnosti v jednotlivých 

letech, odkdy se prakticky tato spolupráce vyvíjí. Dále, jak jsem již zmínila, budu analyzovat i 

plnění bilaterálních smluv. Zaměřím se na zahraniční aktivity od roku 2003, přičemž budu 

čerpat z výročních zpráv uveřejněných na webových stránkách Fakulty podnikatelské rokem 

2003 počínaje.  

V roce 2003 fakulta uzavřela nových 9 bilaterálních smluv se zahraničními univerzitami. 

Od začátku tohoto akademického roku získalo příležitost studovat v zahraničí formou 

mezinárodních výměnných studentských pobytů v rámci programu Sokrates/Erasmus celkem 

50 studentů.    

 Rok 2004 se nesl ve znamení obnovy nové spolupráce se zahraničními partnery. 

Studenti absolvovali zahraniční stáže pod programem Socrates/Erasmus a dále i studium na 

Univerzitě Whitewater ve Visconsinu. Co shledávám jako veliký přínos, je v tomto roce 

uskutečněná výuka v Angličtině pro zahraniční studenty z evropských partnerských universit 

a z USA. Docházelo i k výjezdu našich a partnerských akademických pracovníků a tím k 

prohloubení a posílení spolupráce s tradičními partnery ve Velké Británii, Španělsku, Finsku, 

SRN a Francii. Byla rozšířena spolupráce i s některými zeměmi střední a východní Evropy 

(Polsko, Rusko, Ukrajina). 

 Akademický rok 2004/2005 se stal dalším významným rokem zahraničních mobilit, kdy 

se projevily snahy zařadit tyto výměnné pobyty na pole nedílné součásti studia na vysoké 

škole. Mobility se staly významným záměrem fakulty a zvýšil se počet studentů všech 

studijních programů majících zájem ať už na osobním či studijním rozvoji prostřednictvím 

těchto pobytů. Můžeme tvrdit, že v tomto roce dochází k celkovému plnění bilaterálních 

smluv, kdy na zahraniční univerzity bylo vysláno 70 studentů Fakulty podnikatelské a 26 

studentů ze zahraničí přijelo na studijní pobyt na FP. Rok 2005 přináší uzavírání stále nových 
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bilaterálních smluv s univerzitami v zemích, které mají bezesporu co nabídnout, např. 

univerzity v USA a Rusku.     

Novým fenoménem se stává i mobilita pedagogických pracovníků přednášejících na 

evropských univerzitách.    

 Výroční zpráva za rok 2006 informovala o mnoho strategických oblastech v rámci 

mezinárodní spolupráce a stanovila významné priority. Fakulta na konci roku 2006 usiluje a 

bude usilovat o zapojení se do konceptu internacionalizace, a to nejen prostřednictvím 

výměnných programů studentů a pedagogů. Výzkum a důraz na kvalitní vzdělávací moderní 

proces se stává jednou ze zásadních priorit. FP se snaží nejen posílit zájem českých studentů 

na výjezdech do zahraničí, ale hledá i cesty, jak všemi prostředky nalákat zahraniční studenty 

ke studiu na FP, o čemž svědčí i vypracovaná strategie na toto téma.  

 V roce 2006 byl stanoven dílčí cíl přijímání většího počtu zahraničních studentů do 

všech stupňů i forem studijních programů. Bylo stanoveno, že ruku v ruce se zvyšováním 

počtu zahraničních studentů musí jít i výměna akademických pracovníků.  

 VUT jako celek dosáhlo v tomto roce významných úspěchů, např. 2. místo v českém 

hodnocení a 5. místo v mobilitě akademických pracovníků v evropském žebříčku 

(SOCRATES/ERASMUS). V roce 2006 disponuje VUT 43 aktivními smlouvami o 

spolupráci odborné i pedagogické činnosti s předními evropskými i mimoevropskými 

univerzitami a několik dalších smluv je ve stadiu přípravy.  

 Velký krok ke strategii internacionalizace můžeme spatřovat v zapojení VUT do 

mezinárodních vzdělávacích programů. Je mi známo, že VUT má plnohodnotně akreditovaný 

jeden joint degree navazující magisterský studijní program s názvem Economics and 

Management se studijním oborem European Business and Finance. Tento program je 

společným studijním programem The Nottingham Trent University, Velká Británie a 

Ekonomickou univerzitou Karole Adamieckoho, Katovice, Polsko.  V roce 2007 byla 

přichystána akreditace dalších těchto programů. Na ostatních se již pracuje. 

 Od roku 2007 nabírají snahy rozšířit nabídku studijních pobytů v zahraničí a zatraktivnit 

studium na Fakultě podnikatelské pro zahraniční studenty stále více na intenzitě. Vzhledem 

k tomu, že od roku 2007 nemám k dispozici výroční zprávy Fakulty podnikatelské, kde by 

byla část vyhrazena zahraničním stykům jako v letech minulých, bude při následné analýze 

mým dalším zdrojem dokumentace, kterou mi poskytla zahraniční referentka Ing. Gabriela 

Kořanová. Dokument, ze kterého vycházím, poukazuje na plynulý vývoj zahraničních aktivit 

se stále větším důrazem na internacionalizaci. (29) 
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8.2 Přehled zahraničních aktivit 

Je zřejmé, že zahraniční styky ve strategii Fakulty podnikatelské zaujímají své významné 

nezastupitelné místo. Na tento fakt poukazují aktivity vedení fakulty, které již několik let 

věnují zahraničním stykům systematickou pozornost. Ta se projevuje podporou různorodých 

činností. Všechny činnosti v konečném jejich důsledku přispívají k budování dobrého jména 

fakulty a svědčí o připravenosti studentů i pedagogů na konfrontaci s náročným 

mezinárodním prostředím.  

 

V současné době je Fakulta podnikatelská zapojena do celé řady aktivit zahraniční 

spolupráce. Pro názornost uvádím projev aktivit ve třech hlavních okruzích: 

 

1. Výjezdy studentů a pedagogů do zahraničí 

2. Příjezdy zahraničních studentů a pedagogů na fakultu 

3. Studentské soutěže29 

8.2.1 VÝJEZDY STUDENTŮ A PEDAGOGŮ DO ZAHRANI ČÍ  

a) Studijní pobyty studentů FP na zahraničních univerzitách: 

 

Typickým trendem posledních let, a to nejen na FP, ale i na ostatních fakultách a univerzitách 

v České republice, se stal výrazný nárůst počtu uzavřených bilaterálních smluv mezi fakultou 

a jejími zahraničními partnery. Tento fakt mne vede k zamyšlení. Pokud dochází k uzavírání 

nových míst studia v zahraničí, jsou tato místa studenty dostatečně využita? Jak jsem uvedla 

výše, výzkumu tohoto významného vypovídajícího faktoru se budu věnovat.  

Jak pramení z dokumentace zahraničního oddělení, nemusíme se nyní nenaplňování 

bilaterálních smluv obávat. Dokument uvádí, že v této oblasti maximálně využíváme 

možností, daných programem LLP/Erasmus. V současné době má FP uzavřeno 57 

bilaterálních smluv (viz tabulka 3), na základě nichž vyjíždí na jedno – dvou semestrová 

studia kolem 70 studentů ročně (viz tabulka 4). 
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Tabulka 3: Přehled bilaterálních smluv v rámci programu Erasmus v ak. roce 2010 

Univerzita Země Počet 
studentů 

Karel de Grote Hogeschool BELGIE 3 
Katho - Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen BELGIE 2 
University of EconomicsVarna BULHARSKO 3 
University of Aarhus DÁNSKO 3 
University of Southern Denmark DÁNSKO 5 
TallinnUniversity of Technology ESTONSKO 1 
Laurea Polytechnic-Business Studies FINSKO 2 
AaltoUniversity, School of Science and Technology FINSKO 1 
University of Jyvaskyla FINSKO 2 
Mikkeli Polytechnic FINSKO 2 
TampereUniversity of Applied Sciences FINSKO 2 
ECE Bordeaux FRANCIE 2 
Université d´Evry Val D´Essonne FRANCIE 2 
UST Lille FRANCIE 2 
E. M. Lyon FRANCIE 6 
IDRAC Lyon FRANCIE 4 
ECE Lyon FRANCIE 2 
Institut Supérieur du Commerce (ISC Paris) FRANCIE 2 
INSEEC Paris FRANCIE 2 
EPF Ecole D’Ingenieur FRANCIE 1 
Universita della Calabria Arcavacata di Rende ITÁLIE 2 
Universita degli Studi di Trento ITÁLIE 3 
KaunasUniversity of Technology LITVA 2 
VGTU Vilnius Gedimino Technikos Universita LITVA 2 
Banku Augstskola - BA School of Business and Finance LOTYŠSKO 2 
Riga Techniska Universitate LOTYŠSKO 2 
College for Modern Business Studies MAĎARSKO 2 
Fachhochschule Brandenburg NĚMECKO 1 
Fachhochschule Coburg NĚMECKO 2 
ChemnitzUniversity of Technology NĚMECKO 2 
Universität Passau, Philosophische Fakultät / Fach Psychologie NĚMECKO 2 
Fachhochschule Trier NĚMECKO 2 
Fachhochschule Wiesbaden NĚMECKO 2 
HanzeUniversityGroningen NIZOZEMÍ 2 
Hogskolen i TelemarkUniversityCollege NORSKO 2 
Hogskolen i OstfoldUniversityCollege NORSKO 2 
Academia Ekonomiczna im. Karola Adamieckego POLSKO 2 
NicolausCopernicusUniversity POLSKO 2 
Instituto Politécnico de Coimbra PORTUGALSKO 3 
Fachhochschule Joanneum RAKOUSKO 1 
Fachhochschule Oberosterreich Steyr RAKOUSKO 3 
FH Wien-Studiengänge der WKW RAKOUSKO 2 
ViennaUniversity of Economics and Business RAKOUSKO 0 
TEI Kavala ŘECKO 2 
TEI (Technological Educational Inst.) of Crete ŘECKO 2 
ComeniusUniversity in Bratislava SLOVENSKO 0 
Mondragon Unibertsitatea (FCE) ŠPANĚLSKO 4 
Universidad Alfonso X el Sabio ŠPANĚLSKO 2 
Universidad de Malaga ŠPANĚLSKO 4 
Universidad de Sevilla ŠPANĚLSKO 4 
Fachhochschule Nordwestschweiz ŠVÝCARSKO 3 
SuleymanDemirelUniversity TURECKO 2 
IstanbulArelUniversity TURECKO 1 
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MuglaUniversity TURECKO 3 
LeedsMetropolitanUniversity VELKÁ BRITÁNIE 1 
LiverpoolHopeUniversity College 
The Nottingham Trent University 

VELKÁ BRITÁNIE 
VELKÁ BRITÁNIE 

2 
2 

 
Pramen: interní zdroje fakulty 
 

  

 
Jak jsem již uvedla v kapitole zahraniční spolupráce, udržuje fakulta dlouhodobě výměnný 

program s University of Whitewater Wisconsin (USA). Jedná se o významný druh 

spolupráce, prostřednictvím kterého mělo možnost v akademickém období 2000/01 až 

2009/10 studovat v USA 23 studentů fakulty. Mimo to bych chtěla opět zdůraznit významnou 

spolupráci fakulty s univerzitami v Sankt Petěrsburgu, Izhevsku a Tomsku v Rusku a 

univerzitou v Ibagué v Kolumbii (viz tab. 4). 

 

 

Tabulka 4: Přehled počtu studentů FP, zapojených do mezinárodních studentských výměn ve šk. letech 
2000/01 – 2009/10 

 

Pramen: interní zdroje fakulty 
 

 

 

 

b) Výměnné pobyty pedagogických pracovníků na zahraničních univerzitách 

 

Oblast výměny pedagogických pracovníků je realizována analogicky jako u studentských 

výměn. Tyto pobyty jsou zajišťovány zpravidla pod záštitou programů evropské spolupráce 

LLP/Erasmus. Tabulka 5 poskytuje údaje o těchto typech pedagogických výměn. Jsou v ní 

shromážděny počty vyjíždějících pedagogů v jednotlivých letech období 2000/01 až 2009/10.  

 

 

Ak. rok 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 
Celkem 31 32 35 44 52 68 94 79 66 

Z toho: 
▪ Erasmus 
▪ Wisconsin 
▪ Ruská fed. 
▪ Kolumbie 

 
24 
7 
 
 

 
28 
4 
 
 

 
33 
3 
 
 

 
41 
3 
 
 

 
49 
3 
 
 

 
65 
3 
1 
 

 
90 

 
3 
1 

 
74 

 
3 
2 

 
51 

 
9 
6 
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Tabulka 5: Přehled počtu pedagogických pracovníků, vyjíždějících v rámci programu LLP/Erasmus 

 
Ak. rok Univerzita Počet 

učitelotýdnů 
2000/01 NĚMECKO –Wiesbaden 1 

ITÁLIE - University of Trento 1 

ŠPANĚLSKO - University of Sevilla 3 

2001/02 ISCAC Coimbra 1 

VELKÁ BRITÁNIE - Nottingham Trent University 1 

ŠPANĚLSKO - University of Sevilla 2 

2002/03 PORTUGALSKO - ISCAC Coimbra 1 

FINSKO - Tampere Polytechnic 2 

BELGIE - KDG Antwerpy 4 

ITÁLIE - University of Trento 1 

VELKÁ BRITÁNIE - Nottingham Trent University 1 

RAKOUSKO - FH Kapfenberg 1 

FRANCIE - IIWE Paris 2 

2003/04 RAKOUSKO - FH Kapfenberg 1 

VELKÁ BRITÁNIE - Nottingham Trent University 1 

ITÁLIE - University of Trento 1 

ŠPANĚLSKO - University of Sevilla 2 

ŠPANĚLSKO - University of Málaga 1 

ŘECKO - T.E.I. Kavala 1 

FINSKO - Tampere Polytechnic 1 

FRANCIE - IIWE Paris 2 

2004/05 VELKÁ BRITÁNIE - Nottingham Trent University 1 

NĚMECKO - FH Coburg 1 

ITÁLIE - University of Cosenza 1 

FINSKO - Tampere Polytechnic 1 

2005/06 RAKOUSKO - Fachhochschule Joanneum 1 

BELGIE - KATHO Katholike Hogeschool 2 

NĚMECKO - Fachhochschule Coburg 1 

NĚMECKO - Fachhochschule Brandenburg 1 

ŠPANĚLSKO - Universidad de Malaga 2 

ŠPANĚLSKO - Universidad de Sevilla 2 

ŘECKO - TEI Kavala 1 

2006/07 RAKOUSKO - Fachhochschule Joanneum 1 

BELGIE - KATHO Katholike Hogeschool 1 

ŠPANĚLSKO - Universidad de Malaga 2 

ŠPANĚLSKO - Universidad de Sevilla 2 

PORTUGALSKO - Institut Politechnico di Coimbra 2 

FRANCIE - Universite d Evry 1 

LITVA - Kaunas University of Economics 3 

LITVA – Vilnius Gediminos University 1 

ŘECKO - TEI Kavala 1 

2007/08 RAKOUSKO - Fachhochschule Steyr 2 

RAKOUSKO - Fachhochschule Wien 1 

ŠPANĚLSKO - Universidad de Malaga 2 

ŠPANĚLSKO - Universidad de Sevilla 2 

LOTYŠSKO - Banku augstskola 1 

FRANCIE - Universite d Evry 1 

LITVA - Kaunas University of Economics 3 
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LITVA - Vilnius Gediminos University 4 

ŘECKO - TEI Kavala 2 

BELGIE - KATHO Katholike Hogeschool 2 

FINSKO - Tampere University of Applied Sciences 2 

2008/09 FINSKO - Tampere University of Applied Sciences 1 

ŠPANĚLSKO - Universidad de Sevilla 1 

FINSKO - University of Applied Science Laurea 1 

FINSKO - University of Jyvaskyla 1 

RAKOUSKO - Fachhochschule Wien 1 

RAKOUSKO - Fachhochschule Steyr 2 

ŘECKO - TEI Kavala 2 

PORTUGALSKO - Institut Politechnico di Coimbra 2 

LOTYŠSKO - Riga Technical Univesity 3 

BELGIE - KATHO Katholike Hogeschool 3 

2009/10 BELGIE - KATHO Katholike Hogeschool 2 

FINSKO - TampereUniversity of Applied Sciences 1 

FRANCIE – UST Lille 3 

PORTUGALSKO - Instituto Politécnico de Coimbra 2 

RAKOUSKO - FH Wien-Studiengänge der WKW 1 

RAKOUSKO - Fachhochschule Oberosterreich Steyr 1 

ŠPANĚLSKO – Universidad de Málaga 2 

ŠPANĚLSKO – Universidad de Sevilla 
TURECKO - Suleyman Demirel University 

3 
1 

Pramen: interní zdroje fakulty 
 
 
 

 

8.2.2 Příjezdy zahraničních studentů a pedagogů na Fakultu podnikatelskou 

 

Je patrné, že nejen outgoing, ale i incoming se stal prioritou zahraničních vztahů fakulty. Pro 

kvalitní zahraniční spolupráci je samozřejmostí otevřeně přijímat zahraniční studenty a 

pedagogy ke studiu a působení na naší fakultě. Fakulta vytváří prostředí příznivé jejich 

působení zde, a to především prostřednictvím pořádání nejrůznějších seminářů, přednášek, 

prezentací s cílem konfrontace s jinými kulturami, nalezením vzájemné tolerance a 

spolupůsobení s poskytováním zpětné vazby. FP hledá maximální využití „prostoru“, který 

byl daný v rámci evropské spolupráce prostřednictvím programu LLP/Erasmus. Počty 

přijíždějících zahraničních studentů jsou uvedeny v následující tabulce č. 6. 
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Tabulka 6: Přehled počtu zahraničních studentů, přijíždějících na FP v rámci výměnných programů 

 
Ak. Rok 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Celkem 20 16 12 20 32 41 43 52 63 

Z toho: 
▪ Erasmus 
▪ Wisconsin 
▪ Ruská federace 
▪ Kolumbie 

 
10 
10 

 
 

 
14 
2 
 
 

 
10 
2 
 
 

 
16 
4 
 
 

 
30 
2 
 
 

 
38 
3 
 
 

 
43 

 
 
 

 
43 

 
9 
 

 
55 

 
7 
1 

Pramen: interní zdroje fakulty 
 

 

Přednášky zahraničních lektorů jsou přístupné všem studentům fakulty. Prostor pro ně je 

vyhrazen v době výuky. Výhodu mají studenti navazujících magisterských oborů Podnikové 

finance a obchod a Řízení a ekonomika podniku, v rámci nichž mají předepsaný (PFO) nebo 

mohou (ŘEP) navštěvovat ve dvou závěrečných semestrech tzv. Předmět v cizím jazyce.  

Tento předmět je do značné míry založen na působení zahraničních lektorů z anglosaské a 

německé jazykové oblasti (předmět je vyučován v angličtině a němčině). Velký přínos 

představuje účast na předmětu i pod garancí a výukou pana doktora Zicha, který jsem 

absolvovala ve čtvrtém ročníku. Jeho zkušenosti, přehled, působivá forma výuky, vědomosti a 

názory především na oblast marketingu zaujmou a strhnou nejednoho posluchače. I při jiných 

příležitostech, jako např. k odborným přednáškám a seminářům, jsou na fakultu zváni 

profesoři ze špičkových evropských a jiných univerzit, kteří pojednají přednášku zpravidla 

v přítomnosti tlumočníka.   

Přehled počtu přijíždějících pedagogů je uveden v následující tabulce č. 7. 
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Tabulka 7: Počty přijíždějících zahraničních pedagogů (tj. zapojených do výuky) 

Ak. rok Univerzita Počet 
učitelotýdnů 

2000/01 University Wiesbaden 2 
University of Sevilla 1 
University Whitewater, Visconsin 2 

2001/02 University Wiesbaden 2 
University of Sevilla 3030 
KDG Antverpy 2 
University of Abertay Dundee 2 

2002/03 University Wiesbaden 2 
University of Sevilla 1 
University of Abertay Dundee 2 
Tampere Polytechnic 1 

2003/04 University Wiesbaden 2 
Nottingham Trent University 2 
University of Málaga 2 
University of Sevilla 2 
Staffordshire Business Schoul 1 
University of Abertay Dundee 1 

2004/05 University Wiesbaden 2 
University of Jyväskylä 1 
University of Abertay Dundee 1 
Tampere Polytechnic 1 

2005/06 University Wiesbaden 1 
University of Sevilla 2 
Nottingham Trent University 1 
Tampere Polytechnic 2 

2006/07 University of Sevilla 1 
Tampere Polytechnic 1 
Fachhochschule Joanneum 1 
Nottingham Trent University 1 
TEI Crete 1 

2007/08 Banku Augstskola, Riga 1 
Riga Techniska Universitate 1 
University of Sevilla 1 
Tampere Polytechnic 1 
Instituto Politecnico de Coimbra 1 
Fachhochschule Steyr 1 
Fachhochschule Wien 1 

2008/09 
 
2009/10 

Tampere Polytechnic 1 
Banku Augstskola, Riga 
Riga Technical University 

3 
3 

 Pramen: interní zdroje fakulty 
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8.2.3 Studentské soutěže31 

V dalším textu jsou uvedeny soutěže, kterých se studenti Fakulty podnikatelské účastní. Pro 

každou soutěž je prováděno výběrové řízení. Procesem výběrového řízení těchto soutěží jsem 

se nezabývala, protože je natolik specifické, že závisí na typu soutěže. Pro úplnost uvádím 

v dalším textu přehled nejvýznamnějších soutěží, tj. Euroweek, ETAP a LLP intenzivní 

programy. 

 
a) Euroweek 
 

Studentská soutěž Euroweek se v posledních letech zařadila mezi významné zahraniční 

aktivity. Studenti FP se angažovali na mezinárodních studentských soutěžích v rámci projektu 

PRIME (Professional Inter-University Management for Educational Networking).  

Považuji za velký úspěch, že se týmy studentů Fakulty podnikatelské zúčastnili již 

šesti ročníků studentské soutěže, organizované pod názvem Euroweek. A nejen, že se 

zúčastnili, dokonce na všech těchto akcích dosáhli studenti FP výrazných úspěchů – přehled 

účasti studentských týmů a jejich umístění je uvedený v následujícím přehledu: 

 

Euroweek 2002 – Řecko, Kavala – duben 2002 

Téma Euroweeku 2002 -  „Tourism and the 4 C’ C’s s – Commer Commerce, Converergence, 

Communication, Change Change“ 

Projekt:  The Image of the Bank in the Mind of an Individual – the Issue of Feelings or 

Reason? 

Umístění: první místo v kategorii „Commerce“ 

 

 

Euroweek 2003 – Portugalsko, Coimbra - 27. 4. – 3. 5. 2003 

Téma Euroweeku 2003 – „Time for Knowledge Management“ 

Projekt: Knowledge Management in the Production Company 

Umístění: 3. místo v kategorii „ Content related to People and Processes“ po dvou 

mezinárodních týmech. Při hodnocení pouze národních týmů byl projekt na prvním 

místě. 
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Euroweek 2004 – Rakousko, Kapfenberg, 26. 4. – 1. 5. 2004 

Téma Euroweeku 2004 – „The Challenge of the EU Enlargement“ 

Projekt: Streamlining business culture through ICT: Harmonizing safety and profitability (e-

commerce,...) 

Projekt: The new entrepreneur landscape in Europe 

Umístění: 1. místo v kategorii „Economic and commercial challenges of the EU enlargement“  

Projekt: Business Ethics and the values of culture overview on 3 European countries 

 

Euroweek 2005 – Polsko, Katowice, duben 2005 

Projekt: Research-based business ideas. Understanding success factors 

Projekt: Strategy and innovation - two friends or two enemies 

Umístění: 3. místo v kategorii „How do we go about building an innovate organisation“ 

Projekt: Training and its efficiency. The power of training . 

Umístění: 3. místo v kategorii „How do we implement the innovation process?“ 

Cena za stánek: Training and its efficiency. The power of training . 

 

V roce 2006 byla fakulta pověřena organizací soutěže Euroweek, což lze považovat za vysoké  

ocenění a uznání fakulty evropskou akademickou komunitou: 

Euroweek 2006 – Česká republika, Brno, 2.4.-9.4. 2006 

Téma Euroweeku 2006 – „Innovation Management“ 

Projekt: Nanotechnologies 

Umístění: 1. místo v kategorii “Publication of Research Project” 

Projekt: To Undertake its Life: a Challenge for the Youth 

Umístění: 2. místo v kategorii „Publication of Research Project“ 

Projekt: To Undertake its Life: a Challenge for the Youth 

Umístění: 2. místo v kategorii “Project Stands” 

 

Euroweek 2007 – Norsko, Bo, 29.4.-6.5.2007 

Téma Euroweeku 2007 – „Innovation Management“ 

Oceněné projekty: 

Projekt Green Beer: Ecologists Know Why 

3. místo v kategorii Best Project Stand 

1. místo v kategorii Best Project Presentation 

Projekt vybraný pro publikaci 
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The Overall Best Presentation (nejlepší prezentace Euroweeku) 

Projekt Decision Making Tools for Innovative Company 

2. místo v kategorii Best Project Stand 

Projekt Branding in Innovative Companies 

Projekt vybraný pro publikaci 

2. místo v kategorii Best Project Presentation 

Projekt Languages and Innovation 

Projekt vybraný pro publikaci 

 

Euroweek 2008 – Španělsko, Girona 

Téma Euroweeku 2008 – „Innovation Management“ 

První cenu za stánek projektu (propagace projektu v části nazvané „Project Shopping“) získal projekt 

Corporate Governance as an Innovative Management, s účastí našeho studenta Marka Volavého, 

poradcem projektu byla Ing. Jitka Studeníková. 

Druhou cenu za metodický přístup, akademickou kvalitu projektu a kvalitu prezentace získal projekt 

KISS Those Old Good Fellows s účastí našeho studenta Michala Učně, poradcem projektu byl Ing. 

Vladimír Bartošek. 

Pro publikaci byly vybrány projekty Innovation's Value: a Price of H Innovation s účastí studenta 

Lubomíra Staša, kde poradcem byla Ing. Michaela Beranová, a opět Corporate Governance as an 

Innovative Management (student Marek Volavý, poradce Ing. Jitka Studeníková). 

 

Euroweek 2009 – Finsko, Mikkeli, 20. – 25. 4. 2009 

Téma Euroweeku 2009 – „Business and Environment“ 

 

Euroweek 2010 – Francie, Lille, 19. – 23. 4. 2010 

Téma Euroweeku 2010 – „New Perspectives on Sustainability“ 

 

b) ETAP (European Taxation and Accounting in Practise) 

 
Stejně jako Euroweek, tak i ETAP se stal plnohodnotnou součástí Evropského vzdělávacího 

systému a pyšní se stále větší oblíbeností ze strany studentů. Jedná se o mezinárodní projekt, 

kterého se účastní patnáct univerzit ze zemí Evropské unie a jedna partnerská univerzita mimo 

EU. Iniciátorem projektu je univerzita ve Francii, ve městě  Lille. Za dlouhá léta své existence 

trvající 13 let si projekt získal v rámci Evropy své místo.    
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ETAP si klade za prvořadý cíl seznámit studenty s různými specifiky jednotlivých 

národních účetních soustav a taktéž s účetnictvím mezinárodním. Nabádá a dává příležitost 

k prohloubení znalosti a dovednosti v těch oblastech účetnictví, s nimiž se v rámci výuky 

studenti setkávají jen okrajově. 

 Projekt ETAP v sobě zahrnuje tzv. European Accountancy Week (EAW). Tento 

Evropský týden účetnictví je pořádán každoročně a přináší s sebou mnoho pobídek ke 

zdokonalení v účetní oblasti. V rámci týdne probíhá bohatý intenzivní program, který skýtá 

poznání různorodých účetních aktivit. Studenti se např. mohou naučit, jak sestavovat 

konsolidovanou účetní závěrku, a se svými kolegy z ostatních zemí v týmu mohou 

zpracovávat případovou studii na dané téma. 

 V roce 2004 přistoupila do účasti na projektu Fakulta podnikatelská VUT.  Co je 

zajímavé, byla při vstupu zároveň první fakultou v ČR, která se do projektu zapojila. Tím si 

v soutěži získala dobré jméno. 

 Studenti fakulty jsou v rámci ETAP soutěže velmi úspěšní. Dokládají to mnohá 

ocenění studentských týmů, které získaly vždy alespoň jedno ze čtyř možných ocenění. 

Studenti 2. ročníků oboru Daňové poradenství hned v prvním roce své účasti získali druhé 

místo v celkovém pořadí sedmikolové soutěže. Studenti Fakulty podnikatelské se podíleli již 

na třech ročnících EAW. Podrobnější informace o počtu studentů a dosažených výsledcích 

jsou předloženy v tabulce 8. 

 

Tabulka 8: Shrnutí výsledů studentů FP v rámci EAW 

Rok Počet zúčastněných studentů 
Ocenění studentů FP 

Místo konání celkem z FP 
2005 
Lille 

Francie 

77 10 Studenti FP participovali ve čtyřech týmech, 
každý z těchto týmů získal ocenění 
(ČR, Litva) nejlepší prezentace;  
(ČR, Belgie) nejprofesionálnější tým;  
(ČR, Finsko) nejlepší prezentace;  
(ČR, Portugalsko) 
    tým s nejlepšími znalostmi 
    konsolidačních technik & 
    nejprofesionálnější tým. 

2006 
Girona 

Španělsko 

65 10 V rámci hodnocení práce studentů byly ve 
skupinách oceněny čtyři týmy, jejichž členy 
byly studenti FP: 
(1)  neprofesionálnější tým; 
(2)  tým s nejlepšími znalostmi 

konsolidačních technik; 
(3)  nejkreativnější tým (toto ocenění získaly 

2 týmy) 
2007 
Lille 

85 6 Studenti FP byly členy tří týmů; 
(ČR, Belgie) 1. místo 
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Francie (ČR, Rusko) 2. Místo 
2008 
Riga 

Lotyšsko 

74 5 Studenti FP byli členy dvou týmů; 
(ČR, Belgie, Španělsko) 
(ČR, Francie, Španělsko) 2. Místo 

2009 
Trier 

Německo 

80 6 Studenti FP byli členy šesti týmů; 
(ČR, Španělsko, Francie, Belgie) 
(ČR, Španělsko, Belgie, Francie) 2.místo 
(ČR, Španělsko, Belgie, Finsko) 
(ČR, Finsko, Belgie, Lotyšsko) 1.místo 
(ČR, Belgie, Španělsko, Lotyšsko) 
(ČR, Belgie, Španělsko, Lotyšsko) 

2010 
Tatabánya 
Maďarsko 

85 4 Studenti FP byli členy čtyř týmů; 
Martin Šalomon v týmu, který obsadil 2. 
Místo 

Pramen: interní zdroje fakulty 
 

 

Pokud jsou studenti v mezinárodní soutěži ETAP úspěšní, obdrží pozvání na International 

Students’ Olympiad. Olympiáda se koná pravidelně vždy v říjnu a je pod záštitou univerzity 

ENGECON v Petrohradu. Studenti FP se doposud zúčastnili tří ročníků této soutěže. 

Podrobnější informace o počtu studentů a dosažených výsledcích uvádím v následující tabulce 

č. 9. 

Tabulka 9: Shrnutí výsledů studentů FP v rámci International Students’ Olympiad 

Rok Počet zúčastněných studentů 
Nejlépe umístění studenti FP 

celkem v sekci z FP 
2005 269 36 6 2. místo v sekci: Petr Svoboda 

6. místo v sekci: Tomáš Procházka 
2006 342 34 6 10.místo v sekci: Aneta Hupková 

14.místo v sekci: Martin Pekár 
2007 397 59 4 1. místo v sekci: Kamila Růžičková 

2. místo v sekci: Andrea Valentová 
celkové 3.místo: Kamila Růžičková 

2008 478 65 4 8. místo v sekci: Radka Freudlová 
11.místo v sekci: Martin Blumenstein 

2009 496 70 6 2. místo v sekci: Jana Jandová 
Pramen: interní zdroje fakulty 

 

 

c) Intenzivní programy LLP/Erasmus 

 
Fakulta podnikatelská se může pochlubit účastí svých studentů v rámci dalších zahraničních 

aktivit, tentokrát zmiňuji intenzivní programy. Aktivní studenti vyhledávající tyto programy 

vytváří diskusní týmy a setkávají se nad řešením různorodých problematik, přičemž hledají 

východisko. Níže uvádím přehled týmů FP.  
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EOLE - Educational Objectives Linking Engineering, Economics in Environmental 

Issues 

 

EOLE 1   Obalový materiál na nápoje vzhledem k jejich vlivu a především nepříznivým 

dopadům na životní prostředí 

Garanti IP:  Leonard Hocks, Patricia Vanden Cruyse – ISIB, Belgie 

Organizátor: Universitat de Girona, Escola Politécnica Superior /EPS/, Španělsko 

 

EOLE 2  Dopady emisí dopravy na životní prostředí (nákladní a osobní doprava) 

Garanti IP:  Leonard Hocks, Patricia Vanden Cruyse – ISIB, Belgie 

Organizátor: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Česká republika 

 

EOLE 3  Environmentální dopady výroby pitné vody 

Garanti IP:  Leonard Hocks, Patricia Vanden Cruyse – ISIB, Belgie 

Organizátor: FH Joanneum, Kapfenberg, Rakousko 

 

Jinou oblastí internacionálních aktivit je podíl našich studentů na „WSU – Women Summer 

University“: 

 

WSU   Women Summer University 

Garant IP:  Margareth Greffer – FH Joanneum, Rakousko 

Organizátor: EPF Paříž, Francie 

 

DEMI consortium of universities, Brusel Lobbyism and private-public interaction 

in EU institutions 

Garant IP: Bernd Kleinheyer - Fachhochschule Bielefeld, Německo 

Organizátor: Fachhochschule Bielefeld, Německo 

 

IIP León  Competencies of SME's in the transforming environment of the enlarged 

Europe 

Garant IP: Jelly J. Offereins - Hogeschool Utrecht, Faculty of Economics & 

Management,Nizozemí 

Organizátor: Universidad de León, Španělsko 
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9 Analýza procesu uzavírání bilaterálních smluv 

 
Jako proces přípravy, průběhu a ukončení studijního pobytu v zahraničí, má i proces uzavírání 

bilaterálních smluv několik fází. Všechny aktivity v rámci programu Erasmus musí být podloženy 

Bilaterálními smlouvami.  

 Příprava na uzavírání nových bilaterálních smluv probíhá s předstihem, nejméně 4 měsíce 

před prvním předpokládaným pobytem v zahraničí.  

Platnost bilaterální smlouvy je minimálně 1 akademický rok. Z důvodu administrativní 

náročnosti se v poslední době projevují snahy uzavírat a potvrzovat smlouvy na více let, pokud 

s tím zahraniční partnerské univerzity souhlasí. Každý rok má fakultní koordinátorka možnost 

bilaterální smlouvu upravit a doplnit, pokud je potřeba.  

 Bilaterální smlouva musí mít určité náležitosti (viz příloha 5). Uvedou se v ní 

předpokládané počty akademických pracovníků i studentů, které by se meziročně měly mezi 

oběma institucemi vyměňovat. Zároveň musí být uvedena oblast, v rámci které budou univerzity 

vyměňovat své studenty. Existují tři možnosti spolupráce FP se zahraničními univerzitami:  

• SMS: student mobility for study (studijní stáž) 

• STA: staff mobility for teaching assignments (stáž pro vyučující) 

• STT: staff mobility for training  (školení)  

 

V rámci těchto oblastí je důležité stanovit studijní oblast, stupeň studia, počet studentů a 

studentoměsíců. U mobilit učitelů a podobně u aktivit školení se uvádí vyučovaná odborná oblast, 

jména profesorů, univerzita, na které bude učitel přednášet, kolik vyučovacích hodin týdně a kolik 

týdnů bude trvat stáž.    

 Výše uvedené informace a kritéria jsou tzv. minimální požadavky na bilaterální 

dohody.  Těmito požadavky jsou informace o institucích, o studentských mobilitách a 

školících mobilitách.  

Součástí těchto požadavků je konečné prohlášení, že instituce budou fungovat v souladu se 

zásadami Erasmus University Charter, a že budou usnadňovat informace o problémech, 

úlohách a celý proces, který může usnadnit mobilitu studentů a zaměstnanců. 

Bilaterální smlouva obsahuje kontakt na fakultního (Ing. Gabriela Kořanová, zahraniční 

oddělení FP) a univerzitního koordinátora (Ing. Michaela Fojtová, Studijní oddělení Rektorátu) 

Návrh smlouvy o spolupráci se předkládá ve dvojím provedení. Formulář BILATERAL 

AGREEMENT for the academic year ..../.... LLP programme: HIGHER EDUCATION 

(ERASMUS) musí obsahovat podpisovou doložku rektora a jeho odpovídajícího protějšku na 
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partnerské instituci. K návrhu smlouvy se dále zhotovuje důvodová zpráva, ve které se uvádějí 

skutečnosti, na jejichž základě se požaduje uzavření smlouvy s danou institucí. Je nutno uvést 

např., proč byla ke spolupráci zvolena právě vybraná instituce, jaký je očekávaný přínos pro 

Fakultu podnikatelskou jako celek a pro účastníky programu Erasmus, jedinečnost nabízených 

témat výuky apod.). Jakmile je bilaterální smlouva podepsána, obě vyhotovení návrhu jsou 

odeslána na partnerskou instituci.  Po podepsání obou vyhotovení návrhů smlouvy oprávněnou 

osobou partnerské instituce si partnerská instituce jedno vyhotovení smlouvy ponechá a druhé 

zasílá zpět na zahraniční oddělení FP. Jestli-že vznikne po uzavření smlouvy potřeba např. rozšířit 

bilaterální smlouvu z důvodu zájmu o vyslání vyššího počtu osob, nebo rozšířit okruh spolupráce, 

uzavře se dodatek k bilaterální smlouvě.  

 Na přelomu listopadu a prosince dochází k prodlužování smluv na příští akademický 

rok.  Jedná se o zdlouhavý proces, protože pro všechny univerzity neexistuje jednotné datum. 

Zahraniční koordinátoři jsou na podzim vyzváni, aby potvrdili zájem pokračovat ve 

spolupráci, popřípadě zaslali požadavky k prodloužení či doplnění smluv. Zahraniční oddělení 

se postará o administraci do určitého termínu. (33) 

 Proces uzavírání bilaterálních smluv je znázorněn pomocí vývojového diagramu 4. 
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ZO o spolupráci 

Ukončení 

Zdroj: autorka 
 

Vývojový diagram 4: Proces uzavírání bilaterálních smluv 
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10 Analýza procesu plnění bilaterálních smluv 

10.1 Erasmus 

Nyní budu pojednávat o tom, jakým způsobem dochází k naplňování míst na zahraniční 

stipendijní pobyty Erasmus a Free mover na Fakultě podnikatelské v Brně. K analýze jsem si 

od paní Ing. Kořanové vyžádala seznamy studentů, kteří vyjeli v rámci programu Erasmus a 

Free mover do zahraničí za období posledních tří akademických let. Dále jsem měla k 

dispozici seznam partnerských univerzit Fakulty podnikatelské k určitému datu, který jsem 

rovněž použila k analýze. Vzhledem k tomu, že neexistuje seznam bilaterálních smluv za 

jednotlivé akademické roky, vycházela jsem z jednotného seznamu (viz tabulka 3), kdy se 

předpokládá jeho relativní neměnnost za poslední tři akademické roky.  

 Na úvod si dovolím poznamenat, že za poslední tři sledované akademické roky dochází 

k převýšení nabídky studijních pobytů Erasmus nad poptávkou ze strany studentů.  

 V současné době kooperuje Fakulta podnikatelská s padesáti sedmi partnerskými 

univerzitami. Do zahraničí tak může každoročně vyjet celkem 126 studentů. V akademickém 

roce 2007/2008 tuto možnost využilo 73 studentů, tedy bilaterální smlouvy byly naplněny 

z 58 %.  

 V následujícím grafu č. 1 znázorňuji počty studentů, kteří vyjeli v rámci pobytu 

Erasmus v akademickém roce 2007/2008. Z celkového počtu 73 studentů, kteří vyjeli do 

zahraničí, jich nejvíce vyjelo právě do Finska, jak si lze povšimnout z grafu (15,1%). Druhou 

nejoblíbenější destinací v tomto roku se stala Francie, kam vyjelo v tomto akademickém roce 

8 studentů (celých 11% Erasmus studentů). Ostatní studenti upřednostnili jako cílovou zemi 

svého studijního pobytu Belgii (9,6 %), Paříž (8,2 %) a Řecko (8,2%). Méně oblíbenými 

zeměmi mezi studenty pro svoji stáž vybranými bylo Dánsko (6,8%), Velká Británie (6,8%), 

Španělsko (6,8%) a Německo (5,5%). Po jednom studentu vycestovalo do Turecka, Bulharska 

a Norska. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Graf 1: Počet studentů, kteří vyjeli na Erasmus v ak. roce 2007/2008

 

Graf 2: Počet vyjíždějících a reálně
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álně vyjíždějících studentů 2008/2009 

Akademický rok 2009/2010 přinesl pokles plnění bilaterálních smluv. Na studijní pobyt 

do zahraničí pouze 51 studentů. To znamená, že smlou

partnerskými univerzitami byly naplněny pouze ze 40 %. Nejvíce studentů zvolilo pro studijní 

Dánsku a Finsku (27,4 %). Necelých 24 % student

kterou z univerzit v Belgii nebo ve Francii.   Markantní je v

roce pokles zájmu o studijní pobyt v Německu a Rakousku. Nikdo v 

2009/2010 nevyjel na zahraniční studijní pobyt např. do Turecka, Slovinska a Polska.
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Graf 6: Počet vyjíždějících a reálně
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Graf 7: Komparace plnění bilaterálních smluv za poslední 3 akademické roky
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Co z výše uvedeného vyplývá? Plnění bilaterálních smluv každým rokem klesá. V 

akademickém roce 2007/2008 se zahraničního pobytu pod programem Erasmus zúčastnilo 73 

studentů a bilaterální smlouvy tak byly naplněny z 58 %. O rok později došlo k mírnému 

vzestupu zájmu a bylo naplněno 60 % míst. V akademickém roce 2009/2010 kleslo plnění 

smluv na pouhých 40 % a nabídka míst na studijní pobyty Erasmus již více než dvojnásobně 

převyšovala poptávku.  

 Výsledek mne vede k zamyšlení, zda se vyplatí udržovat partnerské smlouvy při tak 

nízkém počtu vyjíždějících studentů.  

 Jak ukázala analýza, na straně jedné se tedy nedaří naplňovat stávající smlouvy a na 

straně druhé došlo za několik let k velkému navýšení nových míst pro studenty, která 

zůstanou nevyužita. K uzavírání nových smluv dochází téměř každý rok, přičemž stávající 

smlouvy zůstávají zachovány. K rušení či lépe řečeno neobnovení bilaterálních smluv dochází 

skutečně zřídka.  

 Ze srovnávacího grafu je dobře patrné, na jakých univerzitách dochází k nenaplňování 

míst pro studenty. Týká se to zejména bilaterálních smluv uzavřených s Bulharskem, 

Estonskem, Nizozemím, Norskem, Polskem, ale i Lotyšskem nebo Maďarskem. Na Fakultě 

podnikatelské zůstaly tyto smlouvy v posledních třech akademických letech velmi zřídka 

využity.  

 Analýza bilaterálních smluv mimo jiné ukázala, že dlouhodobě nenaplněny zůstávají 

například také smlouvy s některými prestižními německými či rakouskými univerzitami, nebo 

s univerzitami ve Francii, Španělsku, Dánsku apod. 

 

10.2 Free movers 

Na celkem jiné bázi je založen program Free mover, který pro své uskutečnění nepotřebuje 

přítomnost bilaterálních smluv. Ze zkušenosti si dovolím poznamenat, že pokud si student 

vybere pro svůj Free moverský pobyt partnerskou univerzitu, leccos může být usnadněno 

(např. nemusí platit školné, jazykové kurzy apod.).  

 Free mover je každý student, který vyjede do zahraničí přes jakýkoliv jiný program než 

Erasmus program, ale nemusí být nutně placený z financí Rozvojového programu MŠMT32. 

Většina studentů je sice financována z finančních prostředků MŠMT, ale nemusí být tyto dva 

                                                 
32 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  



 

 

pojmy totožné (Free mover a MŠMT). 

Rozvojového programu MŠMT.
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Ing. Kořanové, je zjevné, jaké cílové z
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Je pozoruhodné, že téměř všichni studenti si zvolili stáž na univerzit

podnikatelská partnerskou kooperaci. Jedná se o programy významné spolupráce fakulty 

s univerzitami v Sankt Petěrsburgu

v Kolumbii. Pouze pět student

nespolupracuje (ve Velké Británii, Špan

 

Akademický rok 2008/2009 (graf 9) 

prostřednictvím programu Free mover. Na tento pobyt vyjelo celkem 22 student

zvolila většina z nich partnerskou univerzitu. Tu si nevybrali studenti, kte

Španělska, Brazílie a na Maltu.     

Graf 9: Reálně vyjíždějící studenti MŠMT 2008/2009
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 všichni studenti si zvolili stáž na univerzitě, se kterou vede Fakulta 

podnikatelská partnerskou kooperaci. Jedná se o programy významné spolupráce fakulty 

ěrsburgu, Izhevsku a Tomsku v Rusku a univerzitou v

t studentů si vybralo univerzity, se kterými Fakulta podnikatelská 

nespolupracuje (ve Velké Británii, Španělsku a Slovinsku). 

(graf 9) s sebou přinesl mírně větší zájem o studium v

ednictvím programu Free mover. Na tento pobyt vyjelo celkem 22 student

nich partnerskou univerzitu. Tu si nevybrali studenti, kte

lska, Brazílie a na Maltu.      

cí studenti MŠMT 2008/2009 

jící studenti MŠMT 2009/2010 

Reálně vyjíždějící studenti MŠMT 2008/2009

Počet studentů
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nich partnerskou univerzitu. Tu si nevybrali studenti, kteří cestovali do 
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V akademickém roce 2009/2010 (graf 10) všichni studenti, kteří se rozhodli pro absolvování 

zahraničního pobytu pod programem MŠMT, upřednostnilo některou z partnerských univerzit 

Fakulty podnikatelské.  

 

10.3 Shrnutí 

Dle mého soudu získala Fakulta podnikatelská v zahraniční spolupráci dobré postavení. 

Svědčí o tom nejenom počty studentů fakulty každoročně vyjíždějících na zahraniční pobyty 

prostřednictvím programů Erasmus, Free mover a ostatních, ale i viditelný zájem o studium 

na Fakultě podnikatelské ze strany zahraničních studentů, kterým je zde věnována dostatečná 

podpora a nabídka studovaných předmětů.  

 Ačkoliv plnění bilaterálních smluv v jednotlivých akademických letech nepoukazuje na 

enormní zájem studentů FP o zahraniční pobyty Erasmus, je realizace kompenzována 

nemalým počtem studentů, majících zájem o vícenásobný výjezd do zahraničí 

(prostřednictvím MŠMT). Například vezmeme-li jako celek realizované pobyty Erasmus i 

Free mover v akademickém roce 2007/2008, zjistíme, že celkový počet studentů, kteří 

absolvovali zahraniční stáž, je 93. To vede k 78 % plnění bilaterálních smluv. Podobně 

můžeme postupovat v analýze dalších akademických let a dojdeme k závěru, že zájem o 

studium v zahraničí a plnění partnerských smluv s univerzitami v Evropě a ve světě je 

významný.  

 Prioritou Fakulty podnikatelské je naplnit bilaterální smlouvy na program Erasmus na 

100 %, tedy využít všech 126 míst daných bilaterálními smlouvami. Pokud se to nepodaří, 

ideální je přiblížit se tomuto číslu, protože počet naplnění míst hraje roli pro další akademický 

rok.   

 Problém, jak naplnit nasmlouvaná místa na studijní pobyty, jaká opatření učinit v rámci 

plnění bilaterálních smluv a zvýšení zájmu studentů o zahraniční pobyty bude předmětem 

návrhové části mé diplomové práce.   
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11 Dotazníkové šetření 

Cílem dotazníkového šetření bylo zmapování faktorů, ze kterých studenti volí při výběru 

přijímací univerzity v zahraničí, dále motivačních faktorů výjezdu, stejně jako analýza 

organizací pomáhajících přijíždějícím zahraničním studentům. Dílčím cílem bylo zjistit, jaká 

je srozumitelnost informací poskytovaných zahraničním oddělením a na webu. Mimo jiné 

mne zajímal odborný a osobní přínos zahraničních pobytů, které zkoumaly předposlední tři 

otázky. Protože sama jsem si vědoma, že zahraniční pobyt se ne vždy obejde bez komplikací a 

větších či menších obtíží, sledovala jsem poslední otevřenou otázkou vytipování problémů, 

kterým museli studenti v zahraničí i doma před výjezdem čelit, kde jim chyběli informace a 

podobně. Celý dotazník byl cílen na odhalení nedostatků pobytu a vytvoření následného 

návrhu na zlepšení podpory studentům, na zkvalitnění procesu informovanost, informací a 

instrukcí na webu FP, a na celkové zjednodušení procesů spojených s pobytem v cizí zemi.   

 Pro výzkum jsem zvolila metodu dotazníkového šetření, kterou z hlediska charakteru 

výzkumu považuji za nejadekvátnější. Pro vyplnění dotazníku jsem oslovila všechny studenty 

Fakulty podnikatelské, kteří se účastnili v letech 2007 – 2010 zahraničních studijních pobytů 

Erasmus a Free mover. Kontakt na tyto studenty jsem obdržela od zahraniční referentky, Ing. 

Gabriely Kořanové.   

Dotazník byl rozeslán 29. 9., tedy 9 dní po začátku zimního semestru. Toto období jsem volila 

záměrně, jelikož většina studentů už má pevný rozvrh, vyřízeny administrativní záležitosti a 

pomalu se opět dostává do koloběhu studijního života. Zároveň ještě nemusí pracovat na 

seminárních pracích, projektech a jiných povinnostech. Po cca třech týdnech jsem 

shromáždila dostatečný vzorek respondentů, a sice 80 odpovědí. Chtěla jsem však docílit 

hranice alespoň sta respondentů, a tak jsem rozeslala koncem října dotazníky absolventům 

zahraničních pobytů v letech 2006/2007. Vzhledem k tomu, že většina studentů už na FP své 

studium ukončila, vrátilo se mi asi 17% automatických odpovědí s tím, že uživatelé již 

nedisponují daným emailovým účtem. V tomto roce byla také vzhledem k nejdelší uplynulé 

době po skončení pobytu nejmenší návratnost, ale mě odpovědělo ještě dalších 14 

respondentů, a tak jsem získala celkový počet 95 dotazovaných, s čímž jsem byla spokojena.   

 Dotazník jsem se snažila vytvořit tak, aby byl dostatečně zajímavý a motivující. 

Zároveň jsem se snažila o jeho přehlednost, srozumitelnost a časovou nenáročnost vyplnění. 

Dotazník byl vypracován ve formě dokumentu typu Microsoft Word. Vytvořila jsem dva 

podobné dotazníky pro absolventy pobytu Erasmus a Free mover. Dotazník pro absolventy 
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Erasmus pobytu obsahoval 14 uzavřených otázek a 2 otevřené, v případě absolventů Free 

movera 17 uzavřených otázek a 2 otevřené.  

 Největší procento studentů dotazník vyplnilo a odeslalo ještě první den. Většina 

studentů dotazník vyplnila během následujících tří dnů. 

 První dvě otázky zjišťovali motivační faktory studia v zahraničí a faktory, ze kterých 

studenti volí při výběru univerzity. Následující 4 otázky se zabývaly kontaktem vyjíždějících 

studentů se zahraničním oddělením FP a hodnocením srozumitelnosti informací 

poskytovaných tímto oddělením a na webu. V případě pobytu Free mover byly do dotazníku 

v této části zakomponovány tři otázky, které zkoumaly, zda studenti již absolvovali studijní 

pobyt, jestli si zvolili partnerskou universitu a dále míru samostatnosti procesu realizace 

pobytu v porovnání se stáží  Erasmus. Organizace, a služby jimi poskytované, pomáhající 

studentům v místě pobytu, přítomnost webových stránek pro postup a podporu zahraničním 

studentům a jejich hodnocení, studovalo následných pět otázek. Poslední pětice otázek se 

soustředila na odborný, osobní a celkový přínos studijní stáže, dále na možnost kam se obrátit 

v případě potíží a na problémy, které se během pobytu vyskytly.   

11.1 Způsob zpracování dat 

Jak jsem uvedla výše, dotazníky byly rozeslány všem absolventům studijních zahraničních 

pobytů FP za poslední čtyři akademické roky. Dotazovaní dotazník vyplnili pomocí 

zaškrtávacích a textových polí, uložili a zaslali zpět na mou emailovou adresu. Následně jsem 

sčítala odpovědi u jednotlivých otázek a ručně zapisovala výsledky. Data jsem dále přepsala 

do programu Microsoft Excel a zpracovala do grafů.    

 

11.2 Základní soubor 

Základní soubor byl tvořen všemi studenty, kteří se zúčastnili tzv. krátkodobého pobytu 

v zahraničí. Reprezentovali ho aktivní studenti, kteří byli v době výjezdu řádně zapsáni ke 

studiu, tj. museli mít statut studenta. Zároveň se nacházeli tito studenti v době výjezdu 

minimálně ve druhém roce studia.  

 Základní soubor tvoří podle interních zdrojů fakulty cca 500 studentů. Toto číslo však 

zahrnuje i studenty, kteří se zapojili do výjezdů mimo rámec bilaterálních smluv (Wisconsin, 

Kolumbie, Ruská federace apod.). Základní soubor není natolik velký, aby nebylo možné 

obeslat dotazníkem všechny jeho příslušníky, avšak nejsou k dispozici kontakty na všechny 
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tyto studenty. Proto jsem získala údaje za poslední čtyři akademické roky a tito studenti byli 

zároveň můj výzkumný vzorek. Dotazník byl rozeslán celkovému počtu 320 studentů FP, tedy 

64% základního souboru. Výzkumný vzorek z celkového počtu znázorňují grafy 11 a 12.  

 

 

Graf 11: Počet respondentů a počet studentů ve výběrovém souboru Free mover 

 

 

Graf 12: Počet respondentů a počet studentů ve výběrovém souboru Erasmus 

 

 

Návratnost dotazníků byla v případě programu Erasmus 29,3 % a u Free movera 31,5 %, 

téměř jedna třetina, tedy velmi uspokojivá. Tato návratnost znamenala dohromady téměř 100 

respondentů (95).  To je myslím dostatečné množství pro získání potřebných dat ke 

zkoumaným problémům. 

 Nejvyšší návratnost byla u studentů, kteří absolvovali pobyt Erasmus v roce 2008/2009, 

činila 36%. Naopak nejnižší byla pak u programu uskutečněného v letech 2006/2007, což se 

dá vzhledem k uplynulé době pochopit a překvapivě v roce 2009/2010. Co se týče programu 

Free mover, tam odpovědělo nejvíce respondentů, kteří vyjeli do zahraničí v posledních dvou 

letech.   
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Pohlaví respondentů zobrazuje graf 13 a 14. Více než

Celkem jich odpovědělo 54. Muž

v akademickém roce 2006/2007 a v

Naopak v roce 2008/2009 převládl podíl    

žen.  

Graf 13: Pohlaví respondentů  

 

11.3 Výsledky dotazníkového šet

Metodika zpracování a vyhodnocování dat byla popsána výše, proto jen p

jednotlivé odpovědi na otázky byly shromážd

v programu MS Excel. Dále pomocí téhož programu jsem výsledky zapracovala do graf

byla zjištěna následující fakta. 
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 zobrazuje graf 13 a 14. Více než polovinu respondentů

lo 54. Mužů je celkem 43 %. Nejrovnoměrnější podíl žen a muž

akademickém roce 2006/2007 a v roce 2007/2008, kdy se lišil pouze jedním respondentem. 

řevládl podíl     

  Graf 14: Pohlaví respondentů celkem FP

Výsledky dotazníkového šetření 

Metodika zpracování a vyhodnocování dat byla popsána výše, proto jen p

di na otázky byly shromážděny, sečteny a převedeny na procenta 

programu MS Excel. Dále pomocí téhož programu jsem výsledky zapracovala do graf

na následující fakta.  
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polovinu respondentů tvoří ženy (57%). 

jší podíl žen a mužů byl 

roce 2007/2008, kdy se lišil pouze jedním respondentem. 

 celkem FP 

 

Metodika zpracování a vyhodnocování dat byla popsána výše, proto jen připomenu, že 

řevedeny na procenta 

programu MS Excel. Dále pomocí téhož programu jsem výsledky zapracovala do grafů a 

Pohlaví respondentů celkem FP

muži

ženy



 

 

11.3.1 Faktory rozhodování p

 

Graf 15: Rozhodující faktory výb ě

 

Graf 15 uvádí faktory, které se staly rozhodujícími p

programu Erasmus. Z celkového hodnocení vyplývá, že t

kterých si volí Erasmus studenti svou univerzitu, jsou 

studijního pobytu a na třetím míst

studia jako rozhodující faktor zvolilo v

dotazovaných! O rok později tento faktor 

pro kterou hlasovalo 74 % respondent

roku 2007/2008 vždy více student

respondentů hlasoval pro jazyk studia a atraktivnost zem

 Zajímavým rozhodovacím faktorem byla nap

nebo chcete-li reputace univerzity. Pro více jak t

rozhodující v letech 2006/2007 a 2009/2010. 

 Ve všech letech kromě roku 2006/2007 se p

výběru univerzity v zahraničí podle nabídky p

podobné předmětům vyučovaným na FP, aby tak mohly být po jejich úsp

uznány. Překvapivě v roce 2006/2007 žádný studen
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Faktory rozhodování při výběru zahraniční univerzity 

faktory výb ěru univerzity v zahrani čí pobytu Erasmus 

uvádí faktory, které se staly rozhodujícími při výběru zahrani

celkového hodnocení vyplývá, že třemi nejrozhodnějšími faktory, podle 

kterých si volí Erasmus studenti svou univerzitu, jsou jazyk studia, atraktivnost zem

řetím místě potom přítomnost atraktivních míst k

studia jako rozhodující faktor zvolilo v akademickém roce 2006/2007 

ěji tento faktor mírně zastínila atraktivnost země

pro kterou hlasovalo 74 % respondentů. Pro cílovou zemi jako faktor výbě

roku 2007/2008 vždy více studentů než pro jazyk studia (v roce 2009/2010 stejný po

 hlasoval pro jazyk studia a atraktivnost země). 

vým rozhodovacím faktorem byla např. kvalita studia na přijímající univerzit

li reputace univerzity. Pro více jak třetinu studentů (36%) byl tento faktor 

letech 2006/2007 a 2009/2010.  

ě roku 2006/2007 se přibližně třetina studentů

zahraničí podle nabídky předmětů, které by byly shodné, pop

čovaným na FP, aby tak mohly být po jejich úsp

roce 2006/2007 žádný student neuvedl tento faktor jako rozhodující. 

Dle mého soudu je to dáno podmínkami a náročností programu Erasmus, který v

Rozhodující faktory výběru univerzity v zahraničí pobytu Erasmus

 

ru zahraniční univerzity na 

emi nejrozhodnějšími faktory, podle 
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ítomnost atraktivních míst k cestování. Jazyk 

akademickém roce 2006/2007 dokonce 100% 

zastínila atraktivnost země studijního pobytu, 

. Pro cílovou zemi jako faktor výběru univerzity je od 

 než pro jazyk studia (v roce 2009/2010 stejný počet 

. kvalita studia na přijímající univerzitě, 

 (36%) byl tento faktor 

etina studentů rozhodovala při 
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ještě nebyl součástí celoživotního vzd

nutné přivézt tolik ECTS kredit

 Na cenovou hladinu a výši stipendia do 

neohlížel žádný respondent. V

2009/2010.  

 Z ostatních faktorů vynikly ješt

pobyt absolvovali, ke kterým se p

studentů se rozhodovalo v roce 2006/2007 podle orientace univerzity na praxi, s

času tento faktor nepovažovali studenti za rozhodující. 

zanedbatelné rozhodovací faktory se za

15%), dále přítomnost organizace poskytující pomoc a podporu zahrani

(celkem 8%) a infrastruktura kampusu (celkem 4% dotazovaných).

celkem 5 % studentů, kteří volili univerzitu nap

případě se jim zrovna naskytla možnost vyjet do oné volné destinace. 

 

Graf 16: Rozhodující faktory výbě

V případě pobytu Free mover

atraktivnost země studijního pobytu

je to přítomnost atraktivních míst 

kvalita studia na přijímací univerzit

                                                 
33 V případě pobytu Free movers byl sjednocen rok 2006/2007 a 2007/2008, protože v
pobyt Free mover pouze 3 studenti. Z
pouze jeden respondent. Pro tak malý po
akademického roku výjezdu.  
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ástí celoživotního vzdělávání (Lifelong LearningProgramme

ivézt tolik ECTS kreditů jako dnes. 

Na cenovou hladinu a výši stipendia do cílové země se v akademickém roce 2006/2007 

neohlížel žádný respondent. V dalších letech už to bylo 26% respondent

 vynikly ještě kladné zkušenosti studentů, kteř

pobyt absolvovali, ke kterým se přiklánělo v roce 2007/2008 až 44 % respondent

roce 2006/2007 podle orientace univerzity na praxi, s

asu tento faktor nepovažovali studenti za rozhodující. Mezi dle 

zanedbatelné rozhodovací faktory se zařadily doporučení přátel/známých/vyu

ítomnost organizace poskytující pomoc a podporu zahrani

(celkem 8%) a infrastruktura kampusu (celkem 4% dotazovaných). Jiné faktory up

ří volili univerzitu např. na základě vzdálenosti od 

 se jim zrovna naskytla možnost vyjet do oné volné destinace.  

Rozhodující faktory výběru univerzity v zahraničí pobytu Free mover 

 pobytu Free mover33 (viz graf 16) pro nejvíce studentů je rozhodujícím faktorem 

 studijního pobytu, hned v závěsu je to jazyk studia a pro mén

ítomnost atraktivních míst k cestování. Na čtvrté nejčetněji uvedené místo se za

ijímací univerzitě (v případě pobytu Erasmus jsou to kladné zkušenosti) a 

 
 pobytu Free movers byl sjednocen rok 2006/2007 a 2007/2008, protože v

pobyt Free mover pouze 3 studenti. Z těchto byl pouze na dva z nich dostupný kontakt a na dot
pouze jeden respondent. Pro tak malý počet a lepší názornost jsem tento rok zahrnula do následujícího 

Rozhodující faktory výběru univerzity v zahraničí pobytu Free 
movers
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Programme) a nebylo např. 

akademickém roce 2006/2007 

dalších letech už to bylo 26% respondentů a 21% v roce 
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roce 2007/2008 až 44 % respondentů. 14% 

roce 2006/2007 podle orientace univerzity na praxi, s odstupem 
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átel/známých/vyučujících (celkem 
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iné faktory upřednostnilo 

 vzdálenosti od ČR, v jiném 
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hned za ním výše stipendia do cílové zem

na FP). Pro to se mi nabízí následující vysv

sebou semestr, popřípadě rok v

chtějí pro svůj další pobyt zvolit „kvalitní“ univerzitu, s dostate

již podruhé, a proto ne každý je op

pobytu Erasmus. Naproti tomu 

univerzity, a pokud jedou na delší dobu poprvé

daleko od domova. Proto se rozhodují 

přítomnosti podpory a pomoci v

studentů, kteří již mají tamní pobyt “ozkoušený“.

11.3.2 Motivační faktory studia v

 

Graf 17: Motivace ke studiu v zahrani

Graf 17: Pro celkem 82 % respondent

jazykových kompetencí. Druhým nejsiln

zkušenosti a nadhledu (71%). T

plány a vylepšení šance na kvalitní zam

lidi (58%). Hned v zápětí se cht

prostředí (56%). 29 % respondent

obzorů a osobnímu růstu. 21 % student
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hned za ním výše stipendia do cílové země (v případě Erasmu podobné př

o se mi nabízí následující vysvětlení. Studenti pobytu Free mover

 rok v zahraničí, jsou „otrkalejší“, zkušenější a vybírav

j další pobyt zvolit „kvalitní“ univerzitu, s dostatečnou finanční p

již podruhé, a proto ne každý je opět sponzorován rodiči, jak je tomu nej

Naproti tomu Erasmus studenti mají obavy z neznámého prost

univerzity, a pokud jedou na delší dobu poprvé, mají strach vlastně i z

daleko od domova. Proto se rozhodují více např. podle uznávání předmětů

ítomnosti podpory a pomoci v místě pobytu, podle kladných zkušeností kamarád

í již mají tamní pobyt “ozkoušený“. 

ní faktory studia v zahraničí 

: Motivace ke studiu v zahraničí program Erasmus 

% respondentů je motivací pro studium v zahrani

. Druhým nejsilnějším motivem je potom získání nové 

(71%). Třetím, stejně silnými motivem studia v zahrani

vylepšení šance na kvalitní zaměstnání a zároveň možnost cestovat a poznávat nové 

ětí se chtějí respondenti seznámit s cizí kulturou a poznat nové 

edí (56%). 29 % respondentů jede na zahraniční pobyt kvůli rozšíř

stu. 21 % studentů považuje studium v zahraničí za p

2007/2008 2008/2009 2009/2010 Celkem

Motivační faktory studia v zahraničí program Erasmus

 Erasmu podobné předměty studia jako 

i pobytu Free mover již mají za 

jší a vybíravější, a tak si 

nou finanční podporou. Jedou 

i, jak je tomu nejčastěji v případě 

neznámého prostředí, cizí 

ě i z celkového života 

ětů, popřípadě podle 

, podle kladných zkušeností kamarádů, nebo 

 

 je motivací pro studium v zahraničí zlepšení 

získání nové životní 

zahraničí jsou profesní 

možnost cestovat a poznávat nové 

cizí kulturou a poznat nové 

li rozšíření intelektuálních 

čí za přirozenou součást 
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studia na VŠ. Nejméně (14%) studentů zajímá, jakým způsobem se obor, který studují, 

vyučuje v zahraničí.  

 Zdokonalení se v cizích jazycích bylo nejčetnějším motivem v letech 2006/2007 a 

2008/2009. Ve zbylých letech motivovaly nejvíce studentů jiné faktory. Např. v roce 

2007/2008 motivovala většinu studentů životní zkušenost a nadhled a poznání nového 

prostředí a kultury. V akademickém roce 2009/2010 bylo pro 86 % studentů motivačním 

faktorem opět získání životních zkušeností a nadhledu a pro dalších 86 % studijní pobyt jako 

příležitost cestovat a poznávat nové lidi.   

 Z grafu 17 vyplývají některé další zajímavé skutečnosti. Například pokud si 

povšimneme kolísání motivačního faktoru profesních plánů na kvalitní zaměstnání. Zprvu se 

64 % respondentů rozhodlo odjet do zahraničí kvůli profesním plánům, o rok později to byla 

polovina, v roce 2008/2009 tento faktor zase vzrostl na 63 %a v posledním roce klesl opět na 

polovinu. Velmi mne dále zaujal motivační faktor cestování a poznávání nových lidí. Pro 

tento faktor vyjela v roce 2006/2007 necelá třetina respondentů, o rok později to byla už 

téměř polovina, v roce 2008/2009 vyjelo pro tento faktor skoro 70 % dotazovaných a 

v posledním roce to byla největší část respondentů (86%).    

 Studium v zahraničí jako seznámení se s novým prostředím a místní kulturou, již není 

důležitým motivem pro většinu studentů, jako tomu bylo v letech 2007-2009. V tomto roce 

vyjela jen třetina dotazovaných z této pohnutky.  

 Paradoxně v roce 2006/2007, kdy se program Erasmus ještě netěšil takové slávy a 

povědomí jako dnes, vyjelo celých 43 % respondentů do zahraničí mimo jiné i pro to, že 

považují studium v zahraničí za běžnou součást studia na vysoké škole. V následujících letech 

až do dnes si toto myslí maximálně 21 % respondentů.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Graf 18: Motivační faktory studia v zahrani

 

Graf 18: V případě programu Free mover celkem nejvíce respondent

aby získalo životní zkušenosti a nadhled

zdokonalení v cizích jazycích 

studijní pobyt, aby poznalo novou kulturu a prost

trhu a považuje pobyt za přirozenou sou

vzdělávacího programu dosáhnout osobního r

k přípravě na studium na zahrani

11.3.3 Informovanost student

Následující část se bude zabývat informa

oddělení. Můj výzkum byl cílen zejména na informa

na jejich účast, dále na informa

srozumitelnosti informací vztahujících s

a na webu FP.  

 Dva grafy níže (Graf 19 a 20) 

zahraničním oddělením pojednávající o možnostech studia v

účast absolventů programu Erasmus a graf vpravo ú

prostřednictvím programu Free mover
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udia v zahraničí program Free mover 

 programu Free mover celkem nejvíce respondentů vyjelo do zahrani

životní zkušenosti a nadhled. Druhým nejčastějším důvodem studia v

 a zároveň cestování a poznávání nových lidí

studijní pobyt, aby poznalo novou kulturu a prostředí, 41 % chce zvýšit šance na pracovním 

řirozenou součást studia VŠ. Téměř třetina touží prost

lávacího programu dosáhnout osobního růstu a jedné studentce pom

 na studium na zahraniční škole.     

Informovanost studentů ze strany zahraničního oddělení FP

ást se bude zabývat informační podporou studentů ze strany zahrani

j výzkum byl cílen zejména na informační schůzky o vzdělávacích programech a 

ast, dále na informační zátěž zahraničního oddělení, a koneč

srozumitelnosti informací vztahujících se k pobytům a poskytovaným zahrani

(Graf 19 a 20) znázorňují účast na informační sch

lením pojednávající o možnostech studia v zahraničí. Graf vlevo p

programu Erasmus a graf vpravo účast respondentů, kteří vyjeli do zahrani

ednictvím programu Free mover.  
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ů vyjelo do zahraničí, 

vodem studia v zahraničí je 

cestování a poznávání nových lidí. 59% cestuje na 

edí, 41 % chce zvýšit šance na pracovním 

na touží prostřednictvím 

stu a jedné studentce pomůže program 

lení FP 

 ze strany zahraničního 

ělávacích programech a 

lení, a konečně na hodnocení 

zahraničním oddělením 

ční schůzce pořádané 

í. Graf vlevo představuje 
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Graf 19: Účast na infoschůzce absolventi Free mover  Graf 20:Účast na infoschůzce absolventi Erasmus
  

 

 

Podle grafů byla prokázána nízká účast na infoschůzkách pořádaných zahraničním oddělením. 

K největší neúčasti došlo v letech 2006/7 a 2007/8, kdy na infoschůzku nepřišlo 86 % (2006) 

a 91 % (2007) respondentů Erasmus. Téměř poloviční byla účast v roce 2009/2010 ze strany 

respondentů – absolventů pobytu Erasmus.  

 Pro účastníky pobytu Free mover nejsou pořádány speciální schůzky. Schůzka na 

začátku zimního semestru je více zaměřena na program Erasmus, ačkoliv pozvánka platí i pro 

potenciální účastníky jinak zaměřených pobytů. Opět ale většina respondentů nevyužila 

takovou možnost získání informací. Celkové skóre účasti absolventů obou programů je téměř 

shodné. ANO odpovědělo 26 % respondentů Erasmus a 24 % respondentů Free mover. 

Neúčastnilo se celkem 74 % Erasmus studentů a 76 % Free mover.   

 

Graf 21a Graf 22: Frekvence kontaktování zahraniční referentky s dotazy ohledně zahr. pobytu

 

 

 

 

0 50 100

2007/2008

2008/2009

2009/2010

Celkem

Počet respondentů v %

Účast na infoschůzce zahraničních 
programů Free movers

ANO

NE

0 50 100

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

Celkem

Počet respondentů v %

Účast na infoschůzce zahraničních 
programů Erasmus 

ANO

NE

3%

28%

47%

19%

3%

Frekvence kontaktování zahraniční 
referentky s dotazy ohledně zahr. 

pobytu Erasmus

Vždy

Často

Někdy

Výjimečně

Nikdy

6%

30%

35%

29%

0%

Frekvence kontaktování 
zahraniční referentky s dotazy 

ohledně zahr. pobytu Free mover

Vždy

Často

Někdy

Výjimečně

Nikdy



 

113 
 

Rozhodnutí zařadit do dotazníku otázku častosti kontaktování zahraničního oddělení 

s prosbou o informace ohledně zahraničních pobytů jsem učinila po konzultaci se zahraniční 

referentkou (graf 21 a 22). Všeobecně platí, že většina studentů upřednostňuje informace 

sdělené a potvrzené přímo zahraničním oddělením a to nejlépe ústní formou. Tyto informace 

pak považují studenti za věrohodnější než ty, které musí zdlouhavě vyhledávat na webu FP, 

aniž by si byli jisti jejich aktuálností. Rozhodla jsem se tedy zjistit, jaký je stav a následně i 

navrhnout řešení, aby nedocházelo ke ztrácení času opakováním informací, které studenti 

snadno vyhledají na webu nebo si poslechnou na infoschůzce.        

 Dotazníkové šetření ukázalo, že třetina respondentů obou programů se obracela na 

referentku s dotazy často. Téměř polovina respondentů programu Erasmus a 35 % absolventů 

Free movera se obrátila na zahraniční oddělení fakulty někdy a 9% dohromady vždy. 19% 

Erasmus respondentů a 29% Free mover respondentů žádalo informace výjimečně a 3% 

dotazovaných nikdy.  

 

Otázky 5) a 6) byly zaměřeny na srozumitelnost poskytovaných informací vztahujících se ke 

studijním pobytům v zahraničí ze strany zahraničního oddělení a dále i jejich vyhledávání na 

webu Fakulty podnikatelské. Grafy 23 a 24 znázorňují průměrné hodnocení respondentů za 

jednotlivé akademické roky a celkové průměrné hodnocení, přičemž hodnotící škála byla 

stanovena od jedné do pěti, kdy 1 je výborné hodnocení a 5 nedostatečné.    

 

Graf 23 a Graf 24: Hodnocení srozumitelnosti informací poskytovaných zahraničním oddělením
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Z hodnocení vyplývá, že respondenti Erasmus hodnotí srozumitelnost poskytovaných 

informací na celkovou průměrnou známku 1,8. Respondenti Free mover klasifikují 

informační činnost zahraničního oddělení na 2,1. To odpovídá velmi dobré srozumitelnosti 

poskytovaných informací a tedy velmi dobrému hodnocení. 

 V roce 2009 došlo k personální změně na zahraničním oddělení a nástupu nové 

referentky. Jak vykazuje graf, nedošlo v hodnocení k žádným výrazným změnám, v případě 

programu Free mover hodnotili respondenti srozumitelnost informací shodně v letech 

2008/2009 (referentka Mgr. Reitspiesová) a 2009/2010 (referentka Ing. Kořanová), u 

programu Erasmus došlo k posunu hodnocení informací o pouhé dvě desetiny.  

 

Za důležité považuji srozumitelnost a přehlednost vyhledávání informací ohledně 

zahraničních pobytů na webu Fakulty podnikatelské. Jak tyto aspekty hodnotí absolventi 

jednotlivých programů, tím se zabývala otázka č. 6. Vyhodnocení prezentují opět dva grafy 

25 a 26: 

 

Graf 25 a Graf 26: Hodnocení informací týkajících se zahraničních pobytů na webu 

 
  Respondenti Erasmus    Respondenti Free mover 
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11.3.4 Doplňující otázky Free mover

 

Tři grafy (č. 27, 28, 29), které budou následovat, se týkají pouze programu Free mover. 

Otázky, na které grafy odpovídají, byly položeny pouze absolven

bylo zjistit, jak velká byla účast na pobytu Erasmus p

si studenti vybrali pro svůj zahrani

konečně, které části procesu realizace pobyt

bez pomoci ve srovnání s pobytem Erasmus. 

 

Graf 27: Absolvování předchozího studia v zahrani

 

Z výzkumu vyšlo najevo, že v

sebou jednosemestrální studijní pobyt v zahrani

mover strávilo dva semestry v

Erasmus. Z vlastního pohledu jako ú

konstatovat, že podobný výsledek jsem o

poznání úplně všeho, co studijní pobyt skýtá a ute

krásné vzpomínky a přetrvala touha vyjet do zahrani

kultury, studentského života a univerzity

pobyt v zahraničí natolik zalíbí, že cht

kteří od té doby, co vyjeli poprvé, po

Při strávení dvou semestrů v zahrani

 

 

 

23%

24%

Účast na pobytu Erasmus před výjezdem 
na Free mover

1 semestr    2 semestry  

115 
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Graf 28: Zvolení partnerské univerzity FP pro studijní pobyt Free mover
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: Zvolení partnerské univerzity FP pro studijní pobyt Free mover 
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oddělení FP, tak ze strany přijímající univerzity právě v té přípravné fázi a těsně po příjezdu 

do zahraničí, zajímalo mne, jestli to tak funguje ve většině případů. Dotazníkové šetření mělo 

za úkol nastínit úroveň samostatnosti jednotlivých kroků zejména přípravné fáze programu, 

které byly učiněny bez pomoci a zcela ve vlastní  režii respondentů. 

 Šetřením se prokázalo, že většina respondentů sama a na vlastní pěst: 

• kontaktuje jednotlivé univerzity a zjišťuje si nabídku předmětů, 

• zajišťuje si ubytování v zahraničí, 

• vyřizuje příslušné úřady a formality po příjezdu.  

 

Téměř dvě třetiny respondentů samostatně zasílají na přijímací instituci příslušné dokumenty 

(Application Form, Learning agreement). Více než polovina z nich absolvuje bez pomoci 

návštěvu knihovny, menzy apod. 47 % dotazovaných si obstarají přihlášení do jazykových 

kurzů v místě pobytu a 24 % zažádá o finanční podporu a následně zajistí příslušnou 

dokumentaci k získání stipendia.      

 Potvrdil se tak předpoklad, že program Free mover je individuální mobilita = 

vycestování na vlastní pěst. Stupeň samostatnosti této mobility závisí podle mého názoru na 

ochotě a možnostech zahraničního oddělení příslušné univerzity v zahraničí. Pokud dělá 

tamní univerzita, popřípadě dobrovolnický tým buddies pro orientaci a spokojenost 

přijíždějících studentů maximum, časová a organizační náročnost tohoto pobytu bude velmi 

zjednodušena. Chtěla bych však podotknout, že Free mover je student, který má ve většině 

případů zahraniční zkušenost již za sebou a je pro něj mnohem jednodušší orientovat se 

v tom, jak postupovat, kam co poslat, jaký formulář vyplnit. Vyžaduje to samozřejmě spoustu 

e-mailů, telefonátů či osobního vyřizování. 

11.3.5 Podpora vyjíždějících studentů v zahraničí 

Nyní se dostávám k vyhodnocení podpory, která je poskytnuta zahraničním studentům v místě 

jejich pobytu. V dotazníkovém šetření jsem zkoumala přítomnost organizace34 v zahraničí, 

která by se starala o přijíždějící studenty, s čím taková organizace pomáhala, jaké služby 

poskytovala a jak byla hodnocena ze strany studentů. Zjišťovala jsem následně přítomnost 

www stránek, které by byly vytvořeny speciálně pro pomoc a orientaci zahraničním 

studentům, hodnocení takových stránek, pokud byly vytvořeny a na závěr této části 

                                                 
34 Nemusí se nutně jednat o organizaci, jak jsem se přesvědčila v odpovědích respondentů. Formu podpory může 
poskytovat i zahraniční oddělení, jednotliví tutoři, buddy tým apod. 



 

 

respondenti odpovídali na otázku, zda existovala možnost, kam se obrátit v

nejasností apod. 

Graf 30: Přítomnost organizace podpory zahrani

Graf 30: Z celkového počtu 78 respondent
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Graf 31: Přítomnost organizace podpory zahrani
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Graf 32: Název organizace poskytující podporu zahrani
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ítomnost organizace podpory zahraničním studentům během studijního pobytu

 

 pobytu Free mover (graf 31) jen pouze dva respondenti zakřížkovali nep

organizace starající se o zahraniční studenty. Oba dva si vybrali ke svému pobytu univerzitu

(v Kolumbii, v Rusku), která nedisponuje bilaterální dohodou s FP v

rámci jiného programu.  

ěděli u přítomnosti organizace ano, byli následn

(graf 32). 

: Název organizace poskytující podporu zahraničním studentům Erasmus v míst

 

ji má taková organizace podobu zahraničního oddělení (International office)

 uvedlo, že na jejich studijním pobytu jim byla k dispozici IESN (International 

exchange; Erasmus Student Network)– asi nejznámější nezisková organizace reprezentující a 

ě pobytu až 150 000 výměnným studentům. 16 % organizací pat

buddy systému (zpravidla spadá buddy systém do kompetence organizace

Přítomnost organizace podpory 
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FP v rámci programu 

ítomnosti organizace ano, byli následně dotázáni na 

místě pobytu 

(International office). 29% 

spozici IESN (International 

jší nezisková organizace reprezentující a 

m. 16 % organizací patří 

etence organizace International 



 

 

Student Club). Buddies jsou kamarádi, kte

svém volném čase. 13 % tvoří jiné organizace, v

unií pod záštitou konkrétní univerzity 

Nejmenší část organizací představují jednotlivé osoby (místní student apod.).

Graf 33: Název organizace poskytující podpo

Taktéž u pobytu Free mover 

zahraniční oddělení přijímacích univerzit. Polovinu

(International Student Club), IASTE (

for Technical Experience ) a jiné organizace (CIEM FH Wien, studenti univerzity apod.). 16 

% organizací reprezentuje Buddy systém a výše zmín

Graf 34: Činnost pomáhající organizace v míst
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kamarádi, kteří se starají o zahraniční studenty individuáln

13 % tvoří jiné organizace, většinou jsou to organizace typu studentských 

konkrétní univerzity (Mamok, Tamko, Cosmopol, Laureamko atd.)

ředstavují jednotlivé osoby (místní student apod.).
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Graf 35: Činnost pomáhající organizace v míst

Graf 35: Více jak tři čtvrtiny organizací uvád

kulturních, sportovních a zábavných akcí. 

pořádá prohlídku města, univerzity, asistuje p

0

50

100

2007/2008

P
o

če
t 

re
sp

o
n

d
en

tů
 v

 %

Služby poskytované zahraniční organizací

Navázání kontaktu před příjezdem

Pick up servis (vyzvednutí po příjezdu)

Přidělení místního studenta (buddy, tutor, ..)

Pomoc při formalitách a administrativních záležitostech 

Vysvětlení fungování a možností stravování, knihovny, pc

Asistence při ubytování 

Pomoc/rada v

Prohlídka města, univerzity

Pořádání kulturních, sportovních, společenských akcí   

121 

uje následující skutečnosti: Pořádání kulturních, sportovních a
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naváže kontakt před příjezdem a p

Více jak polovina organizací zajistí pick up servis a vysv

Poskytování služeb v jednotlivých letech 

respondentů, kteří měli možnost setkat se na svém pobytu s

lepší orientovat se podle celkového p

Graf 36 a Graf 37:Vytvoření www stránek

 

19% respondentů Erasmus a 12 % respondent

Erasmus byly vytvořeny stránky pro usnadn

informace (o univerzitě, stravování, doprav
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íjezdem a přidělí místního opatrovníka (stejně jako u Erasmus pobyt

Více jak polovina organizací zajistí pick up servis a vysvětlí fungování knihovny, menzy atd. 

jednotlivých letech u tohoto programu je zkreslené malým množstvím 

li možnost setkat se na svém pobytu s pomáhající org

lepší orientovat se podle celkového poskytování služeb.  

ení www stránek speciálně pro pomoc a orientaci zahraničním student

Erasmus a 12 % respondentů Free mover uvedlo, že na jejich 

eny stránky pro usnadnění orientace a pomoc, které obsahovali užite

, stravování, dopravě, tipech na výlety apod.) viz grafy 36 a 37

ních univerzit má na svých stránkách sekci International Students a tam 

 vše potřebné co se týká studia na zahraniční univerzit
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, což byl jakýsi guide for international 
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pod záštitou organizace ESN (Erasmus Student 
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Network). Největší podíl těchto sítí naleznete v

se s touto sítí setkali i v Coimbř

službách, které organizace poskytuje, 

Chybí většinou informace o univerzit

jednotlivých univerzit a fakult. Pozvánky na nejr

případech na email. (28) 

 Jedné dotazované chyběly na stránkách aktuální události (pro studenty v

Co se týče zkušenosti se stránkami, v

našla vše potřebné. 

Graf 38: Hodnocení webových stránek vytvo
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vytvořené pro pomoc a lepší orientaci p

značí spokojenost. Naprosto spokojených je 12 % responde

stránky jako průměrné. Žádný z

nespokojenost a naprostá nespokojenost
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studentům. 45 % respondentů z
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ěchto sítí naleznete v Itálii (funguje na 39 univerzitách). Repondenti 

Coimbře (Portugalsko). Na stránkách jsou veškeré informace o m

službách, které organizace poskytuje, sportovních, společenských a kulturních aktivitách. 

tšinou informace o univerzitě a předmětech, které najdou studenti p

jednotlivých univerzit a fakult. Pozvánky na nejrůznější události jsou zasílány v

vané chyběly na stránkách aktuální události (pro studenty v

e zkušenosti se stránkami, většina respondentů má dobrou zkušenost, n

: Hodnocení webových stránek vytvořených pro zahraniční studenty 

 

Jak jsem podotkla výše, téměř polovina respondentů hodnotí webové stránky/blogy/sekce 

ené pro pomoc a lepší orientaci přijíždějícím studentům kladně -

í spokojenost. Naprosto spokojených je 12 % respondentů a 41 % klasifikuje internetové 

rné. Žádný z respondentů neoznačil v odpovědi 

nespokojenost a naprostá nespokojenost (graf 38).  

znázorňuje hodnocení organizace určené pro pomoc zahrani

m. 45 % respondentů z 56, bylo naprosto spokojených. Téměř třetina respondent

inností a poskytovanými službami organizace v zahraničí spokojena

rné hodnocení a pouze 1 respondent byl s činností nespokojen. Nespokojenost 

poskytovaných služeb, omezených na pořádání kulturních a spole

i hledání ubytování, které si hledala dotazovaná na vlastní pěst.  
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ly na stránkách aktuální události (pro studenty v Kapfenbergu).  

 má dobrou zkušenost, na stránkách 

 hodnotí webové stránky/blogy/sekce 

- známkou 2, která 

 a 41 % klasifikuje internetové 

ědi na otázku volbu 

ené pro pomoc zahraničním 

ěř třetina respondentů je 

spokojena. 25 % vyjádřilo 

inností nespokojen. Nespokojenost 

ádání kulturních a společenských akcí, a 



 

 

Graf 39: Hodnocení činnosti organizace respondenty Erasmus

 

Hodnocení organizací, se kterými se na svém pobytu setkali respondenti programu Free 

mover (graf 40), dopadlo taktéž pozitivn

organizace spokojeni. Zanedbatelná 

respondent ohodnotil působení

erasmové studenty a studenty z 

vše zjišťovala a zařizovala sama. Celkov

slabě, co se informací týká

nespokojenost.  

 

Graf 40: Hodnocení činnosti organizace respondenty Free mover
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innosti organizace respondenty Erasmus 

organizací, se kterými se na svém pobytu setkali respondenti programu Free 

, dopadlo taktéž pozitivně. Tři čtvrtiny respondentů

organizace spokojeni. Zanedbatelná část vyjadřuje průměrné hodnocení a 

sobení organizace známkou 4. Tato organizace se specializovala na 

erasmové studenty a studenty z Číny, s Free moverem si moc rady nevěděli, tudíž

izovala sama. Celkově Univerzitu v německém městě

co se informací týká. Žádný z respondentů nevyjádřil naprostou spokojenost a 

i organizace respondenty Free mover 
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organizací, se kterými se na svém pobytu setkali respondenti programu Free 

tvrtiny respondentů jsou s aktivitami 

rné hodnocení a znovu jeden 

rganizace se specializovala na 

ě ěli, tudíž si studentka 

tě Chemnitz hodnotí 

il naprostou spokojenost a 

 



 

 

 

Graf 41: Kam se obrátit v případě

 

Výsledky výzkumu ukázaly, že nej

zahraniční oddělení (International office) fakulty. 18 % respondent
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alternativou, kam je možné obrátit se, je ESN, organizace na bázi dobrovolnické 

poskytující podporu zahraničním student

(pomáhají zahraničním student

fakultní koordinátor a univerzita. Pouze jeden respondent uvedl, že postrádal možnost 

kamkoliv se obrátit v případě potíží. 

 Jak je vidět z výše uvedeného grafu, v

v místě pobytu, ať už v podobě
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Graf 43: Respondenti celkem, kteř
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 Do třetice: „Milá Lenko, co si pamatuju, tak problémy nebyly žádný, moc pěkně se o mě 

starali. Měl jsem štěstí, že jsem tam jel za spolužákem, který mi všechny otázky zodpověděl. 

Pokud tam ale někdo cestuje bez kontaktu na známou osobu, naše zahraniční oddělení pošle 

Erasmákovi mail s kontaktní osobou. Ta mu poskytne veškeré informace. Je zde zahraniční 

referentka, vedoucí ESN IP Gonzalo Baptista a pak jeho "děti" studenti, kteří mu vypomáhají. 

Na tyto osoby se Erasmák může obrátit. I pro studenty, kteří nekomunikují moc dobře, lidi v 

Portugalsku jsou velice zdvořilí a nápomocní + je tam tolik studentů, kteří jsou ve stejné 

situaci, že se nikdo jen tak neztratí.“ 

 

 V následující části se budu věnovat problémům, které vyvstaly při realizaci studijních 

pobytů v zahraničí. Při jejich zpracovávání jsem si povšimla, že některé problémy se týkají a 

váží k domácí fakultě (např. nedostatek poskytnutých informací o zahraniční univerzitě), jiné 

k problémům, které vznikly po příjezdu do hostitelské země (např. změna studijního plánu), 

další až po návratu do ČR (např. čekání na výsledky zkoušek) a pak byly zmíněny problémy, 

které se vztahují k celému procesu realizace těchto pobytů (např. přehnaná byrokracie). Pro 

přehlednost jsem problémy uváděné respondenty rozdělila do dvou oblastí: 

• Problémy na straně přijímající instituce 

• Problémy na straně vysílající instituce   

• Ostatní problémy 

 

11.3.7.1 Problémy na straně přijímající instituce 
 

11.3.7.1.1 Studijní problémy 

 

Více jak třetina respondentů, kteří se během studijního pobytu v zahraničí střetli s problémy, 

zaznamenala potíže se zapsanými předměty, zkouškami, čekáním na výsledky zkoušek, 

nejasností v počtu kreditů na zahraniční univerzitě apod. 20 % z nich napsali, že nejhorší bylo 

čekání na výsledky zkoušek. „ Čekal jsem i 4 měsíce. Oproti tomu rektorát po mě požadoval 

doklad o složení zkoušek, který jsem jaksi nemohl dodat. Nebýt pak dalšího našeho studenta, 

který tam byl příští semestr, nevím, kdy by jsem ten dokument od nich dostal.“ (FH 

Joaneumm, Kapfenberg, Rakousko). Jiným uváděným problémem byla nejasnost v počtu 

kreditů na zahraniční univerzitě.  
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 Většina respondentů se potýkala s problémy doprovázené změnou jejich studijního 

plánu v zahraničí. Po příjezdu např. shledali rozdíl mezi předměty, které byly uvedeny na 

internetových stránkách a předměty vyučovanými dle rozvrhu. Došlo k neotevření některých 

předmětů a otevření jiných, změně vyučovacího jazyka, ke změně rozvrhu, předměty se kryly, 

aktuální rozvrh byl k dispozici až po příjezdu do země, či studenti museli přeregistrovat téměř 

celý studijní plán. Například jedna studentka, která strávila svůj pobyt na Telemark University 

College v Norsku, píše, že po příjezdu do zahraničí se ukázalo, že ne všechny předměty, které 

byly nabízené, byly vyučované v angličtině. V tom ale maximálně vyšli vstříc učitelé 

jednotlivých předmětů, kteří díky svým výborným jazykovým znalostem umožnili předměty 

si zapsat a poskytli poznámky a doprovodné texty v angličtině.  

 Specifickým případem je Španělsko, a ostatně i jiné země Jižní Evropy, kde panuje 

volnější přístup v řešení problémů doprovázený někdy až neuvěřitelnou byrokracií, jak je 

tomu např. v Itálii. Na problémy poukazovala některá sdělení respondentů, kteří strávili svůj 

zahraniční pobyt na universitách v Seville a Malaze. Zajímavou výpovědí je následující 

příspěvek jednoho z respondentů: „Na studijním oddělení ztratili můj Learning Argeement, 

který měli potvrdit, veškeré potvrzování dokumentů trvalo dlouho a často nebylo hotové ve 

slíbeném termínu, potvrzení o absolvovaných předmětech odeslali do Brna až několik měsíců 

po konci studijní stáže, objednanou studentskou kartu nevyrobili ani po 6 měsících, certifikát 

o absolvování jazykové zkoušky mi také neposlali. Celkově se však jedná o věci, které člověka 

ve Španělsku nemůžou překvapovat, a naše zahraniční oddělení bylo vstřícné vzhledem 

k nedodržení snad žádného termínu z důvodu zpoždění ze strany sevillské univerzity.“ 

Pro jinou dotazovanou byl problematický výběr a zápis předmětů, a to konkrétně na 

Sevilleské univerzitě v akademickém roce 2009/10.   

 Z pěti malažských respondentů tři uvedli, že měli problémy s vykonáním zkoušek. Dle 

výpovědí respondentů, kteří v Malaze studovali v ak. roce 2009/10, zde nefunguje žádná 

organizace pro zahraniční studenty. Na Erasmáky jsou kladeny stejné požadavky a nároky 

jako na španělské studenty. Některé zkoušky ve španělském jazyce je tak někdy nemožné 

absolvovat. Zahraniční profesoři neberou ohled na výměnné studenty, nejsou často dosažitelní 

a příliš nevycházejí v ústřety. Na druhou stranu je pobyt ve Španělsku dobrá škola života: 

„Tenhle drastický přístup mě ale dal přínos, že jsem se naučila španělsky i v ekonomické 

oblasti a spoustu jiných přínosů pro mou osobnost. Celkově můj pobyt ve Španělsku tedy 

hodnotím pozitivně i když malažská univerzita je na velmi špatné urovni co se týče jednání se 

zahraničními studenty.“ 
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 Mezi jiné studijní problémy, které respondenti uvedli, patří také neprůhlednost 

hodnocení některých klíčových zkoušek (Universidad de Ibagué, Kolumbie), problémy 

s předměty, laxnost školního personálu ve Francii- studijní referentky, někteří učitelé (IDRAC 

Lyon, Francie). Pro dva respondenty bylo nedostatkem málo vyučovaných předmětů 

v angličtině (Universita degli Studi di Trento, Itálie a Universidad de Sevilla, Španělsko). 

„Možnosti studia v angličtině byly také dost omezené, osobně si myslím, že student, který by 

vyjel jen na jeden semestr a chtěl studovat pouze v angličtině, nemá šanci splnit min. počet 

kreditů.“  

 

11.3.7.1.2 Finanční problémy 

 

Pouze malá část respondentů (6 % z 53) si stěžovala na finanční tíseň. Ve dvou případech šlo 

o tentýž problém – pozdní zaslání finančních prostředků. 

Jedna respondentka uvedla: „Peníze na letní semestr z ČR přišly až v půlce února místo 

v lednu. Peníze ze zahraniční univerzity ve Švýcarsku přišly až po vyřízení všech formalit 

(nahlášení na policii, povolení k pobytu, zřízení bankovního účtu, získání potvrzení o studiu 

atd.).“(Fachhochschule Nordwest Schweiz) 

 S tímto problémem se setkali někteří respondenti, již vyjeli na studijní pobyt do 

Švýcarska v letech 2006/7. Na druhou stranu mi přišla nanejvýš kladná odpověď na tuto 

otázku od respondenta, který strávil svůj pobyt na University of Applied Sciencies 

Northwestern Switzerland v ak. roce 2009/10. Tvrdí:„Možná i vzhledem k tomu, že můj 

studijní pobyt probíhal ve Švýcarsku, kde je vše děláno na 100% tak jsem se s žádným 

problémem během semestru nesetkal.“ 

S nedostatkem finančních prostředků se potýkal i jeden respondent programu Free mover. 

Problém spočíval v tom, že si o studijní program zažádal až později, a tak si nebyl jistý, zda 

něco obdrží. Finanční podporu na tento program lze získat až do výše podpory programu 

Erasmus, ale je potřeba počítat s tím, že se tak stát nemusí.  

 Pro některé nebylo lehké přizpůsobit se vysoké cenové hladině života (např. Paříž).  

 

11.3.7.1.3 Problémy s ubytováním 

 
Celkem 25 % respondentů, u kterých se vyskytly během studijního pobytu nějaké potíže, se 

potýkalo s nesnázemi právě při hledání ubytování. 38 % z nich vyjádřilo odpověď stručně ve 
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stylu problém s nalezením ubytování/ubytování jsme si museli zařizovat sami/obtížné shánění 

ubytování apod. Zajímavé je, že třetina problémů s ubytováním se odehrávala právě ve 

Francii. 15 %problémů s ubytováním uvedli absolventi studijního pobytu ve Španělsku a dále 

vždy po jednom respondentovi v Belgii, Dánsku, na Krétě, v Litvě, ve VB a v Rakousku. 

Nejvíce problémů s ubytováním se objevilo v ak. roce 2007/8 a 2008/9, málo v ak. roce 

2009/10. Situace s hledáním a poskytováním ubytování v místě pobytu se tedy zlepšuje.   

„Největší problém bylo ubytování, které jsme si museli shánět sami. Zahraniční škola pouze 

poslala list landlordů, kteří studentské byty pronajímají a webové stranky, které byly 

v holandšitině. Ocenila bych větší zainteresovanost naší fakulty při hledání bydlení.“(Karel de 

Grote Hogeschool, Belgie, 2009/10) 

 Existuje v podstatě několik možností při hledání ubytování v místě pobytu. Ve většině 

případů jsou studenti ubytováni na kolejích, ve studentských ubytovnách, kde sdílí byt buď 

s dalšími zahraničními studenty nebo se studenty místními. V některých zemích mohou 

zahraniční studenti bydlet spolu pod jednou střechou. Jinou formou bydlení je podnájem 

samostatného bytu nebo bydlení v rodinnách. Pokud studenti cestují na studijní pobyt do 

Španělska, Itálie, Řecka či jiné země Jižní Evropy, shání si většinou ubytování před příjezdem 

sami, popřípadě se obrátí po příjezdu na organizaci pro zahraniční studenty či ubytovací 

kancelář, která jim pomáhá v hledání ubytování. V několika případech jsem se setkala s tím, 

že na kolejích neměli místo pro zahraniční studenty a ti se zpravidla ubytovávali 

v podnájmech. V německy mluvících zemích tato starost většinou odpadá a zahraničním 

studentům je nabídnuto ubytování v kolejním kampusu. Vždy však záleží na konkrétní 

univerzitě, jaké ubytování zahraničním studentům nabídne, jaká je podpora ze strany 

zahraniční organizace nebo univerzity při zajištění ubytování apod.  

 Dva respondenti, kteří strávili Erasmus pobyt ve španělském městě Malaga v letech 

2007/8 a 2009/10, si museli shánět ubytování sami před příjezdem. Univerzita nic takového 

nezajišťovala. Podle jednoho z nich je to ale na druhou stranu docela dobrá škola života.      

 

Jiní respondenti si stěžovali např. na ubytování neodpovídající standardní životní úrovni, 

problematické shánění ubytování, nedostatečnou kapacitu na kolejích pro zahraniční studenty, 

kdy přednost měli studenti domácí, na problémy s ubytováním kamarádů na kolejích, na 

nedostatečnou vybavenost kuchyňky a pokojů (nezbytnost zajistit si sami) atd.  
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11.3.7.1.4 Problémy s informačním systémem 

 

S informačním systémem zaznamenalo problém 5,7 % respondentů. Je pochopitelné, že každá 

univerzita disponuje odlišným informačním systémem a na to by měli být studenti vyjíždějící 

na zahraniční pobyty připraveni. Problémy se týkaly především místních informačních 

systémů. Jedna respondentka nevěděla, jak se dostat do mailove schranky a jak tisknout ve 

škole. (FH Joanneum Graz - pobočka v Kapfenbergu, Rakousko 2007/8) 

 Někteří dotazovaní měli problém se zapojením internetu. Na FH Brandenburg 

v Německu musí například žadatel o připojení vyplnit formulář žádosti se všemi nutnými 

údaji a podat tuto žádost vždy do určitého termínu. Pokud termín prošvihne, musí čekat např. 

další 2 týdny na připojení. Přístupy na internet fungují odlišně. Někde se může stát, že 

studenti nemají přístup k internetu vůbec nebo omezeně (např. v podnájmu bez možnosti 

zařízení internetu na krátkou dobu), a tak využívají internet ve škole, u kamarádů, 

v internetových kavárnách apod.  

 Podle mého názoru by zahraniční studenti ocenili větší zainteresovanost univerzity nebo 

pomáhající organizace na vysvětlení přístupu na internet, zapojení internetu apod.    

 

11.3.7.1.5 Problémy s poskytnutím lékařské péče 

 
S lékařskou péčí mělo problém pouze 3,8 % respondentů. Dle finanční dohody se student 

zavazuje, že si sjedná odpovídající platné cestovní pojištění léčebných výloh do cílové země. 

Evropský průkaz zdravotního pojištění nárokuje bezodkladnou lékařskou péči ve veřejných 

zdravotnických zařízení, je zde ale možná spoluúčast. Doporučuje se tedy sjednat si komerční 

cestovní pojištění na léčebné výlohy, úraz, zavazadla, odpovědnost za škody apod. Mimo to 

by se měli studenti vyjíždějící do zahraničí ve věci sjednávání pojištění řídit pokyny 

hostitelské univerzity.   

Ve výpovědích nebylo uvedeno, zda měli respondenti před výjezdem sjednané nějaké 

cestovní pojištění. Respondenti uváděli jako problém hlavně obtížnost dostat se k doktorovi, 

nemožnost sehnání doktora, který by byl ochoten a schopen vyšetřit. 

 

11.3.7.1.6 Chybějící informace 

 

Nedostatek informací může zahraniční pobyt nebo alespoň jeho úvod značně znepříjemnit. 

Když už si student myslí, že tíhu administrativy spojenou s velkým zařizováním před 
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příjezdem na studijní pobyt má za sebou, je brzy po příjezdu vyveden z omylu. V této části se 

chci zaměřit na potíže spojené s nedostatkem informací v místě pobytu.  

Pokud není v místě pobytu někdo, kdo by sdělil, jak vše probíhá, kam se jít registrovat 

nejprve, kam se obracet poté, jaké úřady navštívit, kde se zapisovat na předměty, kde hledat 

ubytování, kde sehnat potřebné karty (do menzy, do pc učebny, do knihovny, na MHD, atd.), 

kde se zapsat na jazykový kurz, jaké formuláře kam donést a podobně, může začátek pobytu 

připomínat noční můru a stres a chaos doprovázejí první hektické dny. V takovém případě je 

na vině zahraniční univerzita, která nezajistila podporu ať už ve formě studenta, který vše 

vysvětlí nebo guide příručky, kde je jasně napsáno, co je třeba udělat a navštívit po příjezdu.  

 12 % respondentům chyběli informace ohledně předmětů vyučovaných v místě 

pobytu, o jejich náplni. V jiném případě byla absence informací, ke kterým se dalo špatně 

dostat – týkající se školy, zařízení dokumentů, průkazů apod. Chybějící informace se prolínají 

se nepřesnými studijními informacemi, kdy např. na webu zahraniční univerzity se liší 

plánovaný rozvrh od reálného po příjezdu, jazyk studia, kdy chybí podrobné informace o 

předmětech (za kolik kreditů jsou, kolik hodin zaujímají přednášky, kolik cvičení, náplň 

zkoušky na konci semestru), chybějící sylaby jednotlivých předmětů atd. 

„Myslím, že studenti, kteří zvažují studium na Universidad de Sevilla, by uvítali podrobnější 

informace o vyučovaných předmětech (myslím, že jen stránky jedné fakulty byly v angličtině), 

zvláště ti, kteří vyjíždějí pouze na jeden semestr - většina předmětů je totiž vyučována jen 

ročně.“ 

 Zkreslené informace považovali za zásadní problém dva studenti, a to zejména ze strany 

zahraniční university. 

„Problém, který mě ale nejvíc zarazil, byl, že na sevillské univerzitě mají dvě fakulty 

ekonomie a na zahraničním oddělení mi bylo řečeno, s kterou fakultou máme smlouvu, a ve 

Španělsku mi tvrdili, že FP má smlouvu s tou druhou fakultou.“ 

 

11.3.7.1.7 Komunikační problémy 

 

Během celého procesu realizace studijního zahraničního pobytu může docházet ke 

komunikačním problémům. Ke vzniku takových problémů může přispět nejen jazyková 

bariéra, ale i specifické znaky komunikace odlišné kultury. Nedorozumění v komunikaci s 

partnerem, který zastupuje jinou kulturu, vznikají taktéž proto, že komunikanti vkládají do 
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komunikace odlišné kulturní hodnoty nebo že v komunikaci postupují podle různých kulturně 

podmíněných zvyklostí. 

 Co se týče programu Erasmus a jiných zahraničních stáží, není výjimkou, že musí 

zahraniční studenti čelit specifickému způsobu komunikace v jiném prostředí, na jiné 

univerzitě, na cizích úřadech, odděleních, s místními studenty apod.  

 Problém komunikace ve svých odpovědích nastínila 7,5 % z 53 respondentů. V případě 

Coventry University ve Velké Británii byl problém se vzájemnou komunikací fakult a na to 

dále navazovaly organizační obtíže. V jiném případě vázla komunikace se studijním 

oddělením na škole v Paříži. Na letišti nedošlo k vyzvednutí studentů, k potřebným 

informacím se dostávali ne příliš snadno. Zájem ze strany pařížské univerzity o zahraniční 

studenty byl dle názoru jedné z dotazovaných trochu zanedbaný.  

 Jeden z respondentů uvedl jako největší problém místní charakteristickou kulturu. Vše 

se řešilo flegmaticky. Další respondent napsal, že co mu občas vadilo, bylo, že na 

zahraničním oddělení jediná studijní referentka, která mluvila anglicky, často chyběla, a když 

někdo něco potřeboval, mohl se obrátit na ostatní, ale pouze v ruštině. 

 

11.3.7.2 Problémy na straně vysílající instituce 
 

11.3.7.2.1 Problémy uznávání předmětů absolvovaných v zahraničí 

 

Podle 11 % respondentů, kteří museli čelit problémům, je problematické uznávání předmětů 

po návratu do ČR. Tato situace se však zlepšuje, protože všichni respondenti, kteří jsou tohoto 

názoru, absolvovali svůj zahraniční pobyt v letech 2006-2008. V současnosti o uznání 

předmětů rozhoduje proděkan pro studijní záležitosti, Ing. Vojtěch Bartoš, PhD. Vyjíždějící 

studenti mu nejlépe před odjezdem zašlou seznam předmětů studovaných v zahraničí, který 

by se měl shodovat se studijním plánem v semestru, ve kterém student vyjíždí. Proděkan 

následně rozhodne o tom, že pokud student předměty úspěšně absolvuje, budou mu uznány za 

paralelní předměty na FP. Předejde se tak nejasnostem a domněnkám, zda budou mnohdy 

náhodně zvolené předměty v zahraničí po příjezdu uznány. Podle tohoto opatření si mohou 

studenti v zahraničí zvolit a studovat takové předměty (pokud existuje shoda/podobnost 

sylabu odpovídajícího předmětu na FP), které jim budou po návratu schváleny.   
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 Problémy, se kterými se respondenti nejčastěji potýkali, znamenaly problematické 

započítávání kreditů po návratu do ČR, malá informovanost o možnosti zápočtu zahraničních 

zkoušek na FP, malý podíl uznaných kreditů apod.  

 Často si respondenti stěžují na dvojí zkouškové období. Taková situace nastává, pokud 

neexistuje možnost si na zahraniční univerzitě zapsat podobné předměty. Zvládnout a úspěšně 

složit zkoušky v zahraničí a doma, to je faktor, kterého se studenti často obávají. Dvojnásobné 

zkouškové období je velmi časově a psychicky náročné.  

 

11.3.7.2.2 Chybějící informace 

 
Informace ze strany vysílající fakulty chyběly sedmi respondentům. Čtyři z nich postrádali 

informace  

• o dané škole v zahraničí,  

• v oblasti převodu kreditů a uznávání předmětů a kurzů na FP,  

• na jaké předměty se zapsat,  

• o formulářích k studijnímu pobytu.   

 

Dva příspěvky vztahující se k informačním problémům jsou od respondentů vycestovaných 

v ak. roce 2009/10, ostatní ze studijních pobytů uskutečněných dříve. Z těch ostatních 

informací scházelynapř. komplexní informace o možnostech ubytování v zahraniční zemi a o 

cenových hladinách ubytování. Dále nedošlo k informovanosti jednoho z dotazovaných o 

možnosti účasti na intenzivním jazykovém kurzu italského jazyka, tento kurz mu nebyl 

nabídnut, byl obeznámen pouze se začátkem semestru.  

 Mimo jiné byla zjištěna v akademickém roce 2009/10 neaktuálnost nástěnky ISC 

ohledně postupu v případě zájmu o studijní pobyt v zahraničí. Jedna respondentka uvedla:  

„V době mé přípravy před odjezdem jsem čerpala také informace v budově FP z nástěnky  

vedle posluchárny v 3. patře. Tuto nástěnku vede tuším ISC VUT (mezinárodní studentský 

klub). V době, kdy sem odjížděla, byla naprosto neaktuální. Dle této nástěnky jsem si sepsala 

žádost o individuálví studijní plán, avšak na studijním mi řekli, že tak to již nefunguje a že 

žádost se již nepodává. Zkrátka info na nástěnce nebylo aktuální.“ 

 

 



 

136 
 

11.3.7.2.3 Komunikační problémy 

 

Zdlouhavá, nepříliš efektivní komunikace neprobíhala pouze mezi zahraničními studenty a 

jejich přijímací univerzitou (např. velká prodleva odpovědí na emaily). Ve dvou případech 

vázla komunikace mezi českými studenty a Fakultou podnikatelskou. Respondenti si stěžovali 

především na „vyběhání“ individuálního studijního plánu (jednomu z respondentů trvala tato 

činnost 5 měsíců a od jedné z vyučujících ho nemá podepsaný dodnes), schvalování 

dokumentů atd.  

 Absolvent programu Erasmus v akademickém roce 2009/10 uvedl: „Komunikace 

s některými vyučujícími na domácí fakultě byla obtížná - čekat na schválení změny v Learning 

agreementu 1 měsíc studentovi v zahraničí nepomáhá, stejná situace i při vyřizování ISP. 

Měla by se tedy zlepšit odezva od vyučujících (hlavně od proděkana pro studijní záležitosti, 

který má klíčovou roli při schvalování všeho podstatného).“ 

 

11.3.7.2.4 Specifické problémy 

 

Od třech respondentů mi přišly další pozoruhodné odpovědi, které jsem se rozhodla pro jejich 

odlišnost zařadit do specifických problémů.  

 

První z nich je nedostatečně transparentní nabídka fakulty na výjezdy do zahraničí. Nejde zde 

o kvantitu, jak uvádí jeden z respondentů, ale o to, že by se fakulta měla usilovněji snažit 

nalákat studenty na zahraniční výjezdy, neboť informovanost studentů o těchto možostech je 

nízká.  

Další specifický problém popsala absolventka programu Erasmus v akademickém roce 

2009/10: „Po příjezdu jsem vyplnila na internetu závěrečnou zprávu. Veškeré finanční částky 

jsem musela vyplnit v Eurech, což je naprostý nesmysl, zájemcům o Velkou Brináii to nic 

neřekne. Stejně si ti, co to budou číst, budou muset jednotlivé částky zase zpátky převést na 

Libry, aby věděli jakou sumu peněz si připravit.“  

 Třetí z respondentů vidí hlavní problém ve vystavování aktualit na webu Podnikatelské 

fakulty VUT. Existuje tam sekce „Aktuality“. V této sekci je však tolik informací, že se 

návštěvník stránek bez full textového vyhledávání neobejde. Respondent dále sděluje, že je 

mnohem rozumnější vkládat tyto zahraniční aktuality přímo k sekci „pobyt v zahraničí“ a pak 

program (erasmus, Free mover).  
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11.3.7.3 Ostatní 
 

11.3.7.3.1 Přílišná byrokracie 

 

11% respondentům z 53 znepříjemňovala pobyt přehnaná byrokracie především před, ale i po 

příjezdu. Jednomu z respondentů připadá administrativa na Fakultě podnikatelské zbytečně 

složitá a zdlouhavá. Také neochota některých úředníků v zahraničí zkoušela trpělivost 

některých respondentů.   

 Pokud se studenti rozhodnou strávit pobyt v zahraničí, musí být připraveni na více či 

méně náročný administrativní proces, který nekončí odesláním materiálů do zahraničí. Každá 

země má svá specifika stejně tak, co se týče systému úředních orgánů. Z hlediska 

administrativní náročnosti je složitější realizace programu Free mover. Třetina respondentů, 

která viděla problém v přehnané byrokracii, byla právě účastníky pobytu Free mover.  

„Občas jsem si se všemi papíry nevěděla rady, nebo jsem spíš pořád měla strach, že jsem na 

něco zapomněla a budu z toho mít problémy.“ 

 Byrokracii některých procesů (multivíza, studijní doklady) považoval jeden 

z absolventů programu Free mover za problém spíše místní kultury a legislativy.  

 

11.3.7.3.2 Úskalí programu Free mover 

 

Program Free mover nabízí volnou ruku při volbě místa pobytu, univerzity, na druhé straně ne 

vždy je zajištěn takovou finanční podporou jako u účastníků programu Erasmus, a obnáší více 

samostatnosti ve vyřizování veškerých náležitostí pobytu. Ostatně tato specifika byla již 

zmíněna.  

 Problém, který zmínili někteří respondenti programu Free mover, byla na jedné straně 

nestandardizovaná dokumentace u programu Free mover, na straně druhé nízké povědomí o 

programu Free mover.   

 „Problém byl, že univerzita mě brala jako Free mover studenta (téměř bez dokumentů) 

a referentka v Brně po mě soustavně vyžadovala dokumenty jako po Erasmovém studentovi, 

což mi zas nechtěla univerzita v Chemnitz dát, protože jsem byla Free mover. Bylo to jako 

začarovaný kruh a nebylo to zrovna příjemné. Navíc co se zapisování předmětů týká, nic 

takového v Chemnitz tehdy nebylo a to Mgr. Reitspiesová nechtěla moc chápat. Tehdy se 

předmět registroval současně se zkouškou na konci semestru.“ 
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 „Pre mňa bolo najväčším problémom neustále vysvetľovanie, čo je to Free mover. 

Ľudia poznajú Erasmus, ale Free mover je zatiaľ veľmi neznámym pojmom. Na Univerzite v 

Kavale ma zaradili medzi Erasmus, čo mi nevadilo, ale niekoľkokrát sme opravovali 

dokumenty, lebo boli určené pre Erasmus.  Myslím si, že by sa malo zvýšiť povedomie ľudí o 

Free mover, pretože im dáva jedinečnú možnosť vybrať si takmer akúkoľvek krajinu na svete, 

čo u Erasmus nie je možné. Finančná podpora bola nadštandardná, keďže nám škola ponúkla 

lačné ubytovanie. Štúdium v Grécku nikdy nebude organizovane a dokonale zariadene, ale kto 

si vyberie Grécko, to ani nečaká. U mňa veľká spokojnosť.“  

 

I přes některé krušné chvíle v zahraničí, jsem se setkala s celkově pozitivním ohlasem na 

činnost zahraničního oddělení FP, viz následující příspěvek: „Celkově jsem však byla velmi 

spokojena se vstřícným přístupem zahraničního oddělení FP i rektorátu a bezproblémovou 

komunikací s nimi. Problémy byly především ze strany zahraniční univerzity, ale s trochou 

lidové tvořivosti šlo vyřešit vše.“ 
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III. Návrhová část 
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V návrhové části se soustředím na problém výjezdu do zahraničí menšího počtu studentů než 

je nasmlouváno v bilaterálních smlouvách a zaměřím se na optimalizaci procesů s cílem 

většího naplňování bilaterálních smluv. 

 Pro vlastní řešení a optimalizaci budu vycházet ze zhodnocení dotazníků (výzkumu, 

uvedeného v kapitole 11) a zaměřím se na odstranění nejzávažnějších problémů, což je 

v současné době transparentnost procesů.  

 Z toho důvodu obsahuje návrhová část obecný postup zhodnocení výzkumu včetně 

výsledků provedeného výzkumu a návrh procesů zlepšení výběru studentů a realizace 

zahraničních pobytů.   
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12 Zhodnocení výzkumu 

V rámci dotazníkového šetření jsem hodnotila oblasti: 

• faktory rozhodování při výběru zahraniční univerzity, 

• motivační faktory výjezdu do zahraničí, 

• informovanost a podporu studentů. 

 

Výzkum uvedený v kapitole 11 prokázal následující skutečnosti:  

Třemi nejvíce rozhodujícími faktory, podle kterých si volí studenti univerzitu v zahraničí, 

jsou: 

� jazyk studia,  

� atraktivnost země studijního pobytu, 

� přítomnost atraktivních míst k cestování. 

Informační schůzku pojednávající o možnostech studia v zahraničí navštívilo pouze 26 % 

respondentů Erasmus a 24 % Free mover.   

 Dotazníkové šetření prokázalo, že třetina respondentů obou programů se obracela na 

zahraniční referentku s žádostmi o informace ohledně zahraničních stáží často. Téměř 

polovina respondentů programu Erasmus a 35 % absolventů Free movera kontaktovala 

zahraniční oddělení fakulty někdy a 9% dohromady vždy. 19% Erasmus respondentů a 29% 

Free mover respondentů žádalo informace výjimečně a 3% dotazovaných nikdy.      

 Srozumitelnost poskytovaných informací zahraničním oddělením byla hodnocena 

celkovou průměrnou známkou 1,8 respondenty Erasmus. Respondenti Free mover klasifikují 

informační činnost zahraničního oddělení na 2,1. To odpovídá velmi dobré srozumitelnosti 

poskytovaných informací a tedy velmi dobrému hodnocení. 

 Hodnocení informací, jejich srozumitelnost a snadnost vyhledávání na webu dopadla 

dle respondentů obou programů programu velmi dobře.  

Většina dotazovaných účastníků programu Free mover, má za sebou jednosemestrální 

studijní pobyt v zahraničí, 23% respondentů před svým pobytem Free mover strávilo dva 

semestry v cizině a 24 % dalších nikdy předtím nevyjelo na studijní pobyt Erasmus. 

Pro svůj další pobyt v zahraničí si celkem 82 % respondentů vybralo univerzitu, se 

kterou má Fakulta podnikatelská uzavřenou bilaterální dohodu. 

Šetřením se dále zjistilo, že většina respondentů sama a na vlastní pěst: 

� kontaktuje jednotlivé univerzity a zjišťuje si nabídku předmětů, 

� zajišťuje si ubytování v zahraničí, 
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� vyřizuje příslušné úřady a formality po příjezdu.       

Téměř dvě třetiny respondentů samostatně zasílají na přijímací instituci příslušné dokumenty 

(Application Form, Learning agreement). Více než polovina z nich absolvuje bez pomoci 

návštěvu knihovny, menzy apod. 47 % dotazovaných se samo přihlásí do jazykových kurzů 

v místě pobytu a 24 % zažádá o finanční podporu a následně zajistí příslušnou dokumentaci 

k získání stipendia.      

Většina respondentů potvrdila přítomnost podpory v místě svého zahraničního pobytu. 

Nejčastěji tuto formu podpory představuje zahraniční oddělení přijímacích univerzit. 

Pouze na několika zahraničních pobytech absolvovaných respondenty,(19% respondentů 

Erasmus a 12 % respondentů Free mover) byly vytvořeny stránky pro usnadnění orientace a 

pomoc, které obsahovali užitečné informace (o univerzitě, stravování, dopravě, tipech na 

výlety apod.). Hodnocení organizací, se kterými se na svém pobytu setkali respondenti, 

dopadlo pozitivně (spokojenost). Výsledky výzkumu ukázaly, že nejčastěji se studenti 

v zahraničí obrací s dotazy na zahraniční oddělení (International office) fakulty. 

Nejlépe hodnotí absolventi obou programů osobní přínos, potom celkový a nakonec 

odborný.  

 

Dotazníkové šetření odhalilo nejen pozitiva např. v hodnocení informační činnosti 

zahraničního oddělení, dobrovolnických organizací pro zahraniční studenty, či vlastního 

osobního přínosu, ale i negativa a potíže, kterým museli studenti při realizaci zahraničních 

pobytů čelit. Tyto problémy byly rozděleny podle jejich původce. Jsem si vědoma toho, že 

někdy může být původcem problémů sám student, který např. nevyslechne pokynů vysílající 

či přijímající instituce, koordinátora atd., zde však, jak vyplynulo z výpovědí studentů, se 

jednalo o potíže způsobené většinou na jedné straně přijímající nebo vysílající institucí, na 

straně druhé místním systémem, legislativou či kulturními zvyky a jednoduše „mentalitou“ 

místních obyvatel.  

 V mnohých případech vázla komunikace s přijímající univerzitou a na to navazovaly 

veškeré organizační potíže. Nebyla poskytnuta dostatečná podpora v místě pobytu, doručeny 

přislíbené formuláře, změnil se studijní plán, nastaly problémy s vykonáním zkoušek, chyběly 

důležité informace či byla místní kultura natolik odlišná, že docházelo k nedorozuměním. 

 Ani po návratu neproběhlo u všech respondentů zakončení pobytu hladce. Na to 

poukazuje 7 % respondentů z 95, kteří shledali problém s uznáváním předmětů. Ostatním 

připravila nepříjemnosti přehnaná byrokracie, či jen odlišný systém dokumentace na obou 

univerzitách programu Free mover.      
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 Výše popsané problémy mi ovšem zadaly velice zajímavý námět pro návrh, kde se 

pokouším na tyto problémy navázat s navrhnutím řešení, a tak je shledávám za velice 

přínosné, a to nejen pro mou diplomovou práci, ale i pro mě samotnou.  
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13 Návrh informa ční podpory při rozhodování studentů 

V rámci řešení se zaměřím na dvě oblasti, a sice na: 

• zvýšení informovanosti o zahraničních pobytech, 

• optimalizaci procesů/návrh zlepšení výběru studentů a realizace zahraničních pobytů. 

 

13.1 Zvýšit informovanost o zahraničních pobytech 

Nedostatek informací byl charakteristickým problémem, který respondenti uváděli. Jednou 

z příčin, proč nedochází k naplňování bilaterálních smluv, je dle mého soudu např. malá 

informovanost o zahraničních pobytech. 

 Navrhovala bych zavést např. standardizovanou formu informací, jakýsi jednoduchý 

„guideline“, který by znázorňoval schéma postupu při zájmu o zahraniční studijní pobyt. Bylo 

by zde popsáno např. kdy, kde a jak se přihlásit na studijní pobyt, jaké podmínky musí 

splňovat, do kterých zemí mohou studenti vycestovat. V současné době tyto veškeré 

informace najdou studenti na webu FP, v sekci Studenti a dále Studium v zahraničí 

v jednotlivých dokumentech. Stálo by podle mě za to vytvořit speciální webovou aplikaci, 

která by poskytovala tyto veškeré informace, mimo jiné i přehledný seznam možností studia a 

práce v zahraničí. Byly by zde záložky s jednotlivými mobilitami (Erasmus, Free mover, 

pracovní stáže, Wisconsin, a jiné programy). Každá mobilita, např. Erasmus by zahrnovala 

pravidla výjezdu, výběrové řízení, informační schůzky (kdy se konají, náplň), návody a rady, 

závěrečné zprávy studentů z FP, kontakty na koordinátory a dále seznam partnerských 

univerzit a fakult. Pod fakultami by byly popsány speciální předměty pro zahraniční studenty. 

Stejně tak každý z předmětů by obsahoval počet přednášek a cvičení za týden, vyučujícího, 

obsah zkoušky a náročnost. Také by sem ukládali materiály k předmětům, příspěvky a 

hodnocení studenti FP, kteří předměty absolvovali. Tato aplikace by obsahovala i možnosti 

ubytování, dopravy, stravování na jednotlivých univerzitách. 

 Velmi důležitá je propagace programu, která by mohla mít hned několik forem: 

propagační letáky, výše navrhovaný blog, informační schůzky, fakultní časopis pojednávající 

o možnostech studia v zahraničí, anketa prováděná studenty FP, nástěnky kateder, 

zahraničního a studijního oddělení, výzvy profesorů při přednáškách. V současné době je 

vedena nástěnka vedle posluchárny v 3. patře zobrazující informace o zmiňovaných pobytech. 

Byla však prokázána její neaktuálnost. Nutné je přitom zajištění správných a aktuálních 

informací jak na webových stránkách, tak na této nástěnce. 
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 Dalším motivačním prvkem a významným zdrojem informací jsou závěrečné zprávy 

studentů z jednotlivých pobytů. Podle mého názoru ne každý ví, že je může najít na stránkách 

rektorátu, a tak bych navrhovala tyto zprávy zveřejnit nejen na navrhovaném webu výše, ale 

zároveň na stránkách Fakulty podnikatelské. Zároveň bych doporučila zavést povinnost 

napsat závěrečnou zprávu i pro studenty ostatních programů (Free mover). 

 Lepší informovanost, povědomí o studiu v zahraniční a mnohé další by přinesla nejen 

schůzka se studenty, kteří již zahraniční pobyt absolvovali, ale významná přednáška a projekt, 

kde by studenti prezentovali své zahraniční pobyty v programu Power point s možností 

vlastních námětů, jak představit svůj pobyt v cizí zemi (např. doprovodné krátké video, fotky, 

typická hudba,…). Byly by pojednávány informace o univerzitě, ubytování, stravě, dopravě, 

financích, volnočasových aktivitách v místě pobytu a další. Této akce by se mohli zúčastnit 

nejen potenciální zájemci o studijní pobyty, všichni studenti FP, ale i zahraniční studenti 

studující na FP, kteří by zde byli uvítáni a představeni. Přítomni by byli zástupci zahraničních 

pobytů, proděkan pro studijní záležitosti, proděkanka pro zahraniční styky a mnozí další. 

Pokud by v té době probíhalo povinné cvičení, popřípadě přednáška, měli by studenti dostat 

příležitost být uvolněni a návštěvou přednášky konfrontováni s reálnými aspekty zahraničního 

pobytu, s přímou zkušeností studentů. Tato velkolepá akce by byla v dostatečném předstihu 

připravována a představena formou hromadných emailů, letáků, plakátů, zmínkou profesorů, 

upozorněním na LCD televizorech v prostorách FP, ve studentském klubu Terč atd. Dle mého 

názoru tato akce by měla zvýšit i účast na ifoschůzkách, na kterých by se řešily pouze výjezdy 

– kteří studenti, do jakých zemí, na jaké univerzity a ve kterém semestru vyjedou. Studenti 

přihlášení do výběrového řízení by zde získali informace o zahraničních univerzitách a 

zároveň by se dle úspěchu ve výběrovém řízení vytvořilo pořadí, podle kterého by si již 

jednotlivci vybírali místo svého pobytu. Tak by se museli dostavit na infoschůzku všichni 

přihlášení do výběrového řízení.  

 Zvýšit informovanost o zahraničních pobytech zahrnuje bezesporu zvýšit povědomí o 

stále ne příliš známém programu Free mover, který umožňuje studovat v zahraničí podruhé a 

vybrat si vysněnou univerzitu kdekoliv na světě. Tato informovanost by měla probíhat 

analogicky, jak jsem navrhla výše (propagační letáky, časopis Události na VUT, plakáty, více 

informací na webu, na nástěnkách, infoschůzky speciálně pro Free mover, prezentace, 

závěrečné zprávy na webu extra pro Free mover, závěrečné zprávy jako rubrika sérií 

v Brněnském deníku atd.). Také by měla být zajištěna standardizovaná forma dokumentace 

programu Free mover alespoň v rámci zemí EU (aby nedošlo k tomu, že vyžadované 
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dokumenty Fakultou podnikatelskou nebude moci zahraniční univerzita pro své směrnice a 

odlišnou dokumentaci potvrdit).   

 

13.2 Snížit zátěž zahraničního oddělení 

 

Efektivnější cestou k realizaci zahraničních pobytů by mohlo být i snížení zátěže zahraničního 

oddělení. Výzkumem bylo zjištěno, že třetina respondentů programu Erasmus a více jak 

třetina respondentů programu Free mover se obrací na zahraniční oddělení vždy a často. 

Obecně vyžadují studenti přednostně informace sdělené přímo zahraničním oddělením, místo 

toho aby se namáhali vyhledáváním příslušných informací např. na webu. Podle výzkumu 

však informace na webu jsou dostatečně srozumitelné.  

 Ještě efektivnější činnost zahraničního oddělení by mohlo vyřešit lepší rozložení aktivit.  

Zahraniční referentka má na starosti: 

• Zaměstnance 

• Faktury 

• Výjezdy akademických pracovníků 

• Výjezdy a příjezdy studentů (incoming a outgoing zahrnuje jen 50 % práce) 

 Řešením by bylo např. zvýšit pracovní dobu zahraničního oddělení, zavést 

konzultační/úřední hodiny, nebo delegovat administrativní úkony asistentovi zahraničního 

oddělení. 

 Jak jsem uvedla v návrhu zvýšení informovanosti, je nutné zajistit aktuálnost webových 

stránek. Vzhledem k tomu, že zahraniční referentka nemá na aktualizaci dat na webu čas, 

mohl by ji v tomto zastoupit specializovaný pracovník na úpravu webu. Snížit sdělovací zátěž 

opakovaných informací by měl návod pro studenty, kde najdou veškeré potřebné informace, 

viz speciální webová aplikace navržená v kapitole 12.1. Tato aplikace by zajišťovala lepší 

informovanost pomocí standardního přehledu, který už zahraniční studenti u svých 

vysílajících univerzit většinou mají k dispozici. Obsahovala by veškeré potřebné informace 

pro studenty všech univerzit, se kterými má vysílající univerzita smlouvu (předměty v 

angličtině, náklady pobytu v cizí zemi, sportovní aktivity atd.). Na základě takového 

dokumentu by se studenti rozhodli podle uvedených informací, kterou univerzitu si zvolí pro 

svůj zahraniční pobyt. U nás tento dotazník pro české studenty zatím není k dispozici (vše si 

musí dohledávat na webu zahraničních univerzit) 
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 V souvislosti kladením důrazu na přehledné vyhledávání informací na webu bych se 

vrátila k vystavování aktualit na webu FP. V dotazníkovém šetření jsem se setkala 

s přínosným návrhem od studenta, který viděl problém ve vystavování aktualit na webu. 

Aktuality týkající se zahraničních studijních, pracovních pobytů, kurzů, letních a zimních 

škol, mobility pracovníků a jiné stipendijní programy jsou zveřejňovány pod sekcí Fakulta – 

Aktuality z FP. Mnohem přehlednější by bylo zařazovat tyto „mobilitní“ aktuality přímo do 

sekce Studenti – Studium v zahraničí a Aktuální nabídky ze zahraničí (kde jsou spíše stálá 

další stipendia s obecnými informacemi).   

 Lepší řízení procesů a snížení zátěže zahraničního oddělení by zajistily standardizované 

dokumenty, které si univerzity vyměňují. Přínos vidím ve vytvoření seznamu univerzit, který 

by obsahoval informaci, které dokumenty ta která univerzita pro přijetí zahraničních studentů 

potřebuje zaslat – např. k přijetí studentů na VUT potřebujeme zaslat dokumenty (Learning 

agreement, pasové fotky apod.) 

13.3 Podpora zahraniční univerzity 

Ačkoliv podpora ze strany zahraniční univerzity byla v dotazníkovém šetření většinou 

dostatečná, v některých oblastech byly zjištěny nedostatky. Například pouze třetina 

respondentů zaznamenala přítomnost webových stránek vytvořených za účelem pomoci a 

orientace zahraničním studentům. Měla by se tedy zlepšit podpora formou vytvoření 

speciálních webů s aktuálními informacemi o škole, ubytování, stravování, volnočasových 

aktivitách, apod. Ve většině případů je informační funkce zastávána zahraničním oddělením, 

buddy studenty, organizací podpory, či sekcí se základními informacemi pro zahraniční 

studenti na webu snad všech zahraničních univerzit, a tak v některých případech, jak uváděli 

respondenti, jim takové stránky ani nechyběly.  

 Více než tři čtvrtiny respondentů měli k dispozici nějakou formu podpory v místě 

pobytu. Podpora v zahraničí by neměla zahrnovat jen bohatou nabídku kulturních, 

sportovních a společenských akcí, vyzvednutí po příjezdu, vysvětlení fungování menzy, 

knihovny, na jaké úřady se zapsat atd., ale i asistenci při hledání ubytování a pomoc ve studiu. 

Výzkumem bylo např. prokázáno, že 62 % organizací pomáhá s hledáním ubytování. Poslední 

dotazníková otázka odhalila některé závažnější problémy: se studiem v zahraničí mělo 

problém celkem 19 % respondentů z 95, s hledáním ubytování 13 % a s komunikací se 

zahraniční fakultou 4 % respondentů.  
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 Většina studijních problémů plynula ze změn v oblasti studijních plánů. Všeobecně je 

známo, že většina studentů svůj studijní plán pro změny v rozvrhu, náročnost vybraných 

předmětů a pro další důvody po příjezdu mění. Zbytečně tak dochází k potížím a další 

administrativní zátěži. Navrhovala bych tak podepsat a potvrdit studijní smlouvu (Learning 

agreement) až po příjezdu do cílové země, protože je časově náročné sehnat všechny podpisy 

a oběhat co je potřeba, přičemž se pak Learning agreement stejně mění, a tím pádem je nutné 

celou procedurou projít znovu.Také bych doporučila konzultovat studijní plán se zahraničním 

koordinátorem, který by zaslal sylaby daných předmětů (pokud nejsou k dispozici na webu) a 

sdělení nabídky možných studovaných předmětů pro zahraniční studenty.  

 Postup by usnadnilo smluvní dodržování všech termínů, zvláště pro zaslání důležitého 

dokumentu (Transcript of Records), aby tak nedocházelo k prodlužování studia a čekání na 

výsledky.  

 13 % respondentů mělo potíže s ubytováním. V kompetenci zahraniční univerzity by 

vždy měla být podpora v této aktivitě. Navrhovala bych větší zainteresovanost zahraniční 

univerzity při hledání ubytování, popřípadě zřízení dalších institucí pro tento účel, např. 

ubytovací kancelář, spolupracovat s pronájemci atd.   

 4 % respondentů postihl na svém pobytu nějaký komunikační problém. Většina těchto 

problémů pramenila z nedorozumění, kulturních odlišností a jednání. Proto bych nabídla, aby 

každá univerzita ať už v rámci úvodního seznamovacího týdne, nebo se začátkem semestru, 

pořádala interkulturní workshop pro zahraniční studenty, který jim umožní lepší pohled na 

komunikační zvyklosti a pochopení života a studia v cizí zemi.  

 Zajímavou nabídkou by se mně osobně jevila možnost absolvovat přípravný kurz cizího 

jazyka na domácí univerzitě. Pro již vybrané studenty na výjezd Erasmus nebo jiný program 

by FP (VUT) každý semestr pořádala jazykové kurzy např. francouzštiny, italštiny, 

portugalštiny a španělštiny. Kurzy by byly zaměřeny na výuku gramatiky, tak výuku reálií a 

seznámení se s praktickými aspekty života v dané zemi.  

 

13.4 Podpora Fakulty podnikatelské 

6 % respondentů z 95 čelilo po návratu ze studijního pobytu v zahraničí problému 

s uznáváním předmětů. V dnešní době se však situace zlepšuje, a pokud student úspěšně 

absolvuje v zahraničí předměty paralelní k předmětům vyučovaným na Fakultě podnikatelské, 
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budou mu následně uznány. Tato skutečnost by měla být dostatečně transparentní, aby 

nedocházelo k obavám z uznání nebo prodloužení studia.   

 Jednou z bariér studia v zahraničí je vnímána jako obava z prodloužení studia. Problém 

je v tom, že doba strávená v zahraničí se započítává do standardní doby studia, která tvoří u 

bakalářského cyklu 3+1 rok a u magisterského 2+1 rok. Po překročení této doby je student 

povinen za studium zaplatit. Prodloužení studia je v dnešní době celkem běžná záležitost, a to 

nejen pro studenty, kteří strávili nějaký čas v zahraničí. Roste počet studentů, kteří při studiu 

pracují, studují více oborů najednou nebo jednoduše jejich studijní program je natolik 

náročný, že si pro úspěšné dokončení vyžaduje rok prodloužení. Povinnost platit za studium, 

v případě jeho prodloužení o více než jeden rok, není prominuta ani absolventům programu 

Erasmus, ba naopak, tento poplatek musí platit i za dobu strávenou v zahraničí. V tomto 

případě je obava z prodloužení a následného placení studia opodstatněná. Prodlužování studia 

úzce souvisí s uznáváním zahraničního studia. Který se studentů bude vyjíždět na studijní stáž 

do zahraničí, pokud ví, že pokud mu nebude studium v zahraničí uznáno, bude muset 

prodloužit a třeba i platit, aby dokončil studium? 100 % uznání studia v zahraničí je 

základním předpokladem, aby se takové stáže mohly uskutečnit a zvýšit počet svých 

účastníků. Často však dochází k tomu, že univerzita v zahraničí ani nenabízí předměty, které 

by se shodovaly nebo podobaly sylabům předmětů vyučovaných v tomtéž semestru nebo roku 

na Fakultě podnikatelské. Na některých univerzitách v zahraničí existuje např. pouze několik 

málo předmětů vyučovaných v angličtině určené zahraničním studentům. Bývají i 

všeobecnějšího rázu bez konkrétního zaměření v oboru. V tom případě je nutné buď hledat 

předměty v místním jazyce, které budou ekvivalentní k předmětům studijního plánu na FP, 

nebo předměty dodělávat po návratu v rámci individuálního studijního plánu. I druhá možnost 

je řešením, někdy však vedoucí k nutnosti prodloužení studia (pokud je vyžadována např. 

účast na cvičeních chybějícího předmětu).  

 Tyto problémy by mohlo podle mého názoru vyřešit např. nezahrnování doby strávené 

studiem v zahraničí do standardní doby studia, anebo udělení výjimky při vzniku povinnosti 

platit za prodloužené studium pro absolventy zahraničních stáží. Potenciální uchazeči by tak 

nemuseli mít obavy, že pokud si budou chtít zpestřit své studium zahraniční stáží, v případě 

vzniku nutnosti prodloužit studium nebudou povinni za toto zaplatit. Jiným řešením by bylo 

zavedení zahraničního studia jako povinné součásti studijního programu. Naplnil by se tak cíl 

boloňského procesu, aby každý student strávil minimálně jeden semestr vysokoškolského 

studia v zahraničí. Mám za to, že do budoucnosti by se na to měl připravit každý uchazeč o 

studium na vysoké škole.  
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 Pro plnou podporu studentům vyjíždějící na zahraniční stáže by mělo ze strany Fakulty 

podnikatelské dojít ke zprůhlednění procesu uznávání studia absolvovaného v zahraničí (v 

současné době již splněno). Za nevyhnutelný předpoklad větší mobility považuji absolutní 

podporu, motivaci a výzvu zahraničních pobytů ze strany personálu FP. Důležité je 

maximálně vyjít vstříc s individuálními studijními plány, v případě neuznání studia možnost 

absolvovat pouze zápočet/zkoušku z předmětu na FP apod.   

 K podpoře ze strany FP bych navrhovala v neposlední řadě důraz na jazykovou 

vybavenost studentů, práci s odbornými texty v anglickém jazyce, výše zmiňované jazykové 

kurzy před výjezdem, apod. Mělo by se docílit toho, aby se každý student cítil připravený 

absolvovat studijní pobyt v zahraničí, a to jak po jazykové, tak po odborné a osobní stránce.  
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14 Návrh zlepšení procesů výběru studentů a realizace 
zahraničních pobytů 

 

14.1 Efektivnější realizace finanční podpory 

 

Několik předchozích studií se již zabývalo překážkami, které brání účasti potenciálních 

studentů na programu Erasmus. Jednu z těchto studií považuji za velice přínosnou. Tento 

dokument si vyžádal Výbor pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu, jeho autorem je 

slečna Ana Maria Nogueira ze Strukturální politiky a politiky soudržnosti. Studie nazvaná 

Zlepšení účasti v programu Erasmus slučuje fakta uvedená v jiných studiích a přezkoumává 

jejich závěry prostřednictvím nového průzkumu mezi studenty. Podle této studie finanční 

omezení představují nejdůležitější faktor, který omezuje účast v programu. „Ze studentů 

neúčastnících se tohoto programu se 57 % domnívá, že studium v zahraničí je příliš drahé, 

než aby o něm uvažovali, a 29 % studentů po uvážení odmítá účast, protože poskytované 

stipendium nepokrývá dostatečně náklady spojené s účastí.“ 

 Finanční problematika programu Erasmus byla zmíněna jen zčásti, a tak bych 

v návrhu chtěla zmínit ještě nějaká specifika. Existuje několik finančních překážek, kvůli 

kterým se studenti zdráhají studia v zahraničí. Není to jen výše stipendia, která jistým 

způsobem ovlivňuje rozhodnutí. Jedním z důvodů je především obava ze skutečných nákladů, 

které pobyt v zahraničí přinese. S nepříznivou situací mírného snižování finančních 

prostředků na zahraniční pobyty na FP, ke kterému došlo na přelomu let 2009/2010, může 

trvat skepse, jaká bude vůbec konečná výše získaného stipendia do cílové země pobytu. Jak 

vyplynulo z dotazníkového šetření, panuje mezi absolventy programu jistá pochybnost 

ohledně sběhu doby, kdy je vypláceno stipendium a doby, kdy je třeba uhradit výdaje. (25) 

 Dalším omezením v oblasti finančního zabezpečení pobytu může být vyvážení 

očekávaných nákladů a přínosů. Studie uvedená výše prokázala, že studenti investují více 

vlastních prostředků do zkušenosti získané programem Erasmus tam, kde mají lepší vyhlídky 

na přínos programu na trhu práce. V posledních letech, kdy se podíl absolventů programu 

zvyšuje, klesá tato výhoda. A tak se zahraniční pobyt stává spíše „společenskou“ než 

„profesní“ záležitostí, kdy může být potíž „utáhnout“ ho zejména pro nižší socioekonomické 

třídy. Finanční zátěž může souviset i s obavou uznání studia, kterou vyjádřilo 11% 

dotazovaných respondentů, kteří se setkali v zahraničí s problémy. Problémy s uznáváním 
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kreditů, jak jsem již uvedla, mohou oddálit dokončení studia, zvýší náklady kvůli vyšším 

studentským půjčkám, školnému nebo odkladu možnosti zahájit výdělečnou činnost. (25) 

 Vzhledem k výše uvedenému bych tedy navrhovala, aby na trhu práce došlo k větší 

koncentraci na požadavek zahraniční zkušenosti a jazykové znalosti uchazečů výběrového 

řízení. U respondentů Erasmus jsou profesní plány již třetím nejsilnějším motivem cestování 

na studijní pobyt a u respondentů Free mover jsou profesní šance na pátém místě. Zajistí jim 

to však skutečně lepší šance najít kvalitní zaměstnání?   

 Důležitým aspektem je zajistit uspokojení poptávky po zahraničních pobytech. Na 

Fakultě podnikatelské tam tomu v současné době je. Zda je výše stipendia pro absolventy 

zahraničních pobytů na FP dostatečná, nebylo předmětem zkoumání mé diplomové práce. Dle 

výše zmíněného dokumentu však 29 % respondentů uvádí, že výše stipendia nepokrývá 

skutečné náklady spojené s pobytem v zahraničí. Snížit však nabídku stipendií a umožnit 

pobyt méně studentům není dle mého názoru vhodným řešením. Rozpočet na zahraniční 

programy by měl být rozdělen na země s nízkou a vysokou účastí. Potom by mohlo dojít 

k uvolnění více prostředků pro země s vysokou účastí. Zároveň by mohlo pomoci vytvoření 

rezervního fondu, kam by směřovaly prostředky ze zemí, které nevyčerpali svůj rozpočet, a 

prostředky by mohly být poskytnuty tam, kde je vyšší poptávka.     

 Dále bych doporučila neustálé podněcování příspěvků od hostitelských společností, 

agentur zapojených do umisťování v rámci zahraničních programů, evropských strukturálních 

fondů, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Malé procento respondentů FP poukázalo na problém pozdních výplat stipendií. 

Pokud se zamyslíme nad problémy, které mohou tyto pozdní platby způsobit, uznejme, že 

systém plateb předem by nejenže zamezil finančním komplikacím stážistů v zahraničí, ale i 

snížil nejistotu budoucích zahraničních studentů před přihlášením do programu a před 

odjezdem. Výše byla popsána i problematika neurčité výše získaného stipendia, ze které 

vyplývají další obavy. Je potřeba poskytovat více informací o celkových skutečných 

studijních nákladech zahraničního pobytu. Reálně by snad pomohlo (viz návrh vzhledem 

k dotazníkovému šetření, Zvýšit informovanost o zahraničních pobytech) zmiňovat a 

konzultovat tyto skutečné náklady při setkání absolventů zahraničních pobytů. Výše stipendií 

by měla být transparentní (např. přístupná na webových stránkách FP nebo navrhovaném 

blogu, Studium v zahraničí → Přesná výše stipendia do jednotlivých zemí). 

 Větší význam mezinárodních aktivit jako součást univerzitního „image“ by, soudím, 

mohl posílit zájem o zahraniční programy. Plné uznání studia v zahraničí, započtení 

získaných kreditů, odměna ve formě finančního příspěvku po absolvování zahraničního studia 
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či získání „dvojnásobného“ titulu/ocenění jsou dle mého soudu pouze některé z motivačních 

faktorů, které by posílily mobility učitelů, omezovaly nedorozumění a neznalosti v rámci 

výuky a zároveň i zvyšovaly mobility studentů. 

 

14.2 Realizace podpory internacionalizace na Fakultě podnikatelské 

 
Z dlouhodobého záměru VUT pro rok 2010 plyne, že v rámci zahraniční spolupráce je 

největším programem pro realizaci mobilit zvláště studentů stále program Erasmus. V roce 

2007 mohou studenti VUT pod záštitou Erasmus programu vycestovat do zahraničí také 

v rámci praktických stáží v zahraničních firmách. I pro akademické a administrativní 

pracovníky jsou k dispozici výukové pobyty na partnerských univerzitách v zahraničí, kromě 

toho i tzv. školení včetně jazykových kurzů.  

V rámci strategie mezinárodní spolupráce se chce VUT zaměřit na některé 

přetrvávající problémy v této oblasti. Za cíl si klade zlepšit proces uznávání studia 

absolvovaného v zahraničí, zvýšit účast na zdvojených studijních programech (joint/double 

degree), více se zapojit do programů EU pro spolupráci ve vzdělávání, rozšířit nabídku studia 

v cizím jazyce, účinněji propagovat zahraniční studium apod. (16)  

 
Priority pro rok 2010 navržené VUT jsou následující: 

� „Zvyšování absolutního počtu zahraničních studentů, zejména studujících v anglickém jazyce.  

� Vyhodnocení efektivity propagačních kanálů, využití cílené propagace mezi potenciálními 

zájemci o studium. Vyhodnocení benchmarkingu s vybranými univerzitami a návrh kroků ke 

zlepšení pozice VUT.  

� Důsledné odstraňování bariér pro používání angličtiny jako druhého jazyka v rámci všech 

činností univerzity.  

� Podpora studia nadaných zahraničních studentů formou stipendií.  

� Spolupráce s partnerskými organizacemi, které naplňují podobné úkoly (JCMM, BCES 

atd.).“35 

 

V následujících bodech jsem stručně znázornila další doporučení, která by mohla přispět k efektivnější 

formě zahraniční spolupráce:   

                                                 
35 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí 
činnosti VUT pro rok 2010. [online]. 2009 [cit. 2010-11-12]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/uredni 
deska/dlouhodoby-zamer. 
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� Vyšší podpora zahraničním studentům na FP 

� Výuka češtiny pro zahraniční studenty 

� Více selektivní politika zahraničních styků 

� Rozšíření a zkvalitnění nabídky kursů v cizím jazyce 

� Kurz „úvod do programu ERASMUS“ pro studenty, kteří se rozhodli pro účast nebo ji zvažují 

� Realizované kurzy vyučované zahraničními učiteli či za jejich účasti  

 
Protože v akademickém roce 2009/2010 vyjelo na studijní zahraniční pobyt téměř ten samý 

počet studentů, jako přijelo ze zahraničních univerzit, měla by být pozornost a podpora 

věnována stejně tak vyjíždějícím jako přijíždějícím studentům. Tuto podporu zajišťuje 

kvalitně zahraniční oddělení spolu s organizací International Student Club pod záštitou FP. 

Tato podpora by měla být maximální a kvalitní, uvítala bych zde větší začlenění zahraničních 

studentů do kolektivu českých studentů, např. prostřednictvím tzv. TANDEM projektu. Tento 

program funguje na dobrovolnické bázi neformálního setkávání dvou studentů, z nichž oba se 

chtějí zdokonalit v jazyku, který ovládá jejich tandem partner. Např. na mém studijním 

pobytu v Itálii se chtěla německá studentka naučit česky a já zase zlepšit svoji němčinu. 

Navrhovala bych dále zavedení výuky českého jazyka pro zahraniční studenty, kteří by se tak 

lépe orientovali na svém pobytu v zahraničí. Doporučila bych i větší transparentnost 

společenských akcí pořádaných pro zahraniční studenty (např. na nástěnkách FP, na webu 

v sekci Aktuality atd.). Vše hovoří i pro rozšíření kurzů v cizím jazyce a zavedení výuku i 

ostatních jazyků (portugalština, španělština, francouzština atd.), což jsem již zmiňovala.  

 Dalším bodem návrhu je více selektivní zahraniční politika. Tu jsem zmínila již 

v návrhu přehodnocení stávajícího stavu bilaterálních smluv. FP by měla usilovat o spolupráci 

s těmi světovými univerzitami, které se v rámci ratingů umisťují na předních místech. Je 

důležité pokračovat v průběžné analýze vývoje zahraničních styků na fakultě. Redukovány by 

měly být ty dohody, které se stanou neproduktivními a aktivně vyhledáváni partneři noví. 

Významnou úlohu přikládám i rozvoji společných projektů vědecko-výzkumné spolupráce a 

společné vědecké konference nebo publikace.  

 V rovině návrhu je i vytvoření přehledné databáze studijních a pracovních pobytů, na 

které se mohou studenti FP přihlásit. Zatíženost zahraničního oddělení by mohlo snížit např. 

vytvoření Informačně poradenského centra a efektivnější oběh informací o zahraničních 

stážích. 

 Mimo jiné se mi jeví jako zajímavý návrh možnost absolvovat kurz Úvod do programu 

Erasmus, který by probíhal na Fakultě podnikatelské a byl by určen pro studenty, kteří se 
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rozhodli na pobyt vyjet nebo o tom zatím jen uvažují. Účastníci by byli seznámeni se všemi 

specifiky programu – od způsobu přihlášení do něj, výběrového řízení, vyřízení formulářů 

přes reálně zkušenosti absolventů z různých zahraničních univerzit, obdržení cenných rad, jak 

„zvládnout“ pobyt, co se od zahraničních studentů očekává, až po systém školení od 

vrstevníků i mentorů, apod.  

14.2.1 Přehodnocení stávajícího stavu bilaterálních smluv 

 

Analýza bilaterálních smluv ukázala, že průměrné plnění bilaterálních smluv je 53 %. V 

akademickém roce 2007/2008 se zahraničního pobytu pod programem Erasmus zúčastnilo 73 

studentů a bilaterální smlouvy byly naplněny z 58 %. O rok později došlo k mírnému 

vzestupu zájmu a bylo zaplněno 60 % míst. V akademickém roce 2009/2010 kleslo plnění 

smluv na pouhých 40 % a nabídka míst na studijní pobyty Erasmus již více než dvojnásobně 

převyšovala poptávku.  

 Pokud budeme počítat ještě s programem MŠMT, průměrné plnění bilaterálních smluv 

je 70 %, což prokazuje již značný zájem ze strany studentů o zahraniční pobyty a atraktivnost 

nabídky.  

 Doporučovala bych jen přehodnocení strategie uzavírání nových bilaterálních smluv a 

prozatímní nenavyšování jejich počtu. Na straně jedné se nedaří naplňovat stávající smlouvy a 

na straně druhé došlo za několik let k velkému navýšení nových míst pro studenty, která 

zůstanou nevyužita. K uzavírání nových smluv dochází téměř každý rok, přičemž stávající 

smlouvy zůstávají zachovány. K rušení či lépe řečeno neobnovení bilaterálních smluv dochází 

skutečně zřídka. Pokud pro Fakultu podnikatelskou nepředstavují některé nevyužité 

bilaterální smlouvy přínos, navrhovala bych neobnovení bilaterálních smluv s takovými 

univerzitami. Do budoucnosti by bylo jistě přínosné využít analýzu či anketu, o které 

zahraniční univerzity by potenciální zájemci mobilitních programů měli zájem. Zároveň o 

spolehlivosti a kvalitě těchto univerzit by mohly vypovídat reference českých univerzit, které 

bilaterální dohody s takovými univerzitami již mají uzavřené. K navýšení míst daných 

bilaterálními smlouvami by mělo dojít cíleným zvyšováním informovanosti studentů o 

zahraničních pobytech, průhledností systému uznávání předmětů, financování, cílenou 

propagací pobytů, návrhem databáze zahraničních univerzit, webové aplikace řízení programu 

apod a grafickým znázorněním postupu celé realizace studijních pobytů.     
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14.3 Návrh zlepšení procesů výběru studentů 

Procesům výběrového řízení na studijní zahraniční stáže se dle mého názoru nedá příliš 

vytknout. Vše, co se řízení týká, je precizně zorganizované. Hodnotící kritéria jsou nastavena 

tak, aby šanci zúčastnit se zahraničního studijního pobytu dostal každý běžný student FP. Dle 

kritérií popsaných v kapitole 5.1.1. je sestaveno pořadí od nejúspěšnějších studentů. Ti pak 

mají přednost ve výběru míst na zahraniční univerzity, pokud by se více zájemců ucházelo o 

místo v zahraničí pouze pro 1 studenta.   

 Můj návrh obsahuje několik doporučení. První z nich se týká délky pobytů. V rámci 

výběrových řízení bych navrhla upřednostnit jednosemestrální pobyty. Dostane tak možnost 

krátkodobého studia v zahraničí více studentů. Celoroční zahraniční pobyty by měly být 

obhájeny a zdůvodněny s ohledem na studijní program.  

 Vyhlášení výběrového řízení by mělo být dostatečně transparentní, což konkurz na 

studijní pobyty rozhodně splňuje. Dostatečnou transparentnost postrádá však pracovní stáž v 

zahraničí. Na webových stránkách FP chybí sekce Práce/Pracovní pobyt v zahraničí, která by 

vedla studenty k získání potřebných informací, kdy a za jakých podmínek mohou na pracovní 

stáž vyjet, jaké dokumenty potřebují vyřídit, atd. Zpravidla nejsou pracovní stáže na FP zatím 

dostatečně viditelné. Studenti si sami hledají firmu, ve které by chtěli pracovní stáž 

vykonávat. Pro účast na pracovní stáži zasílají žadatelé motivační dopis a životopis v jazyce 

zahraniční stáže. Pro větší transparentnost těchto pobytů bych doporučila zveřejňování 

závěrečných zpráv z pracovních stáží, infoschůzky, informace na nástěnkách o postupu, 

možnostech a výběrovém řízení, v rámci výběrového řízení zavedení pohovoru, popřípadě při 

větším počtu uchazečů a zájmu assessment centra36.  

 V rámci samotného výběrového řízení bych kromě nejdůležitějšího kritéria, kterým je 

prospěch a dále potom úroveň cizích jazyků, zařadila jako další kritérium motivace uchazeče. 

Motivace by byla zkoumána např. na ústních pohovorech, popřípadě v motivačním dopise a 

životopise, jehož věcná, obsahová stránka a formální správnost by byla hodnocena. Přednost 

by dostali uchazeči, kteří mají jasnou představu o smyslu a cíli svého studijního pobytu, 

promyšlený záměr pobytu a kvalitní argumentaci. Maximum v tomto kritériu by bylo získání 

10 bodů.   

                                                 
36 Assessment Centrum (AC) je speciální diagnostická metoda, která se používá pro výběr z většího počtu 
uchazečů. Termín je možno přeložit do češtiny jako hodnotící centrum nebo diagnosticko-výcvikový program. 
Účastníci jsou hodnoceni v konkrétních situacích, které simulují reálné problémy - rozhodují se, vytvářejí tým a 
vzájemně komunikují. To umožňuje poznat účastníka z mnoha úhlů a vytvořit si tak komplexní náhled. 
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 Pro lepší koordinaci programu bych navrhla zařadit jako další hodnotící kritérium 

kompatibilitu studijního plánu v zahraničí se studijním programem uchazeče na FP VUT. 

Předešlo by se tak komplikacím při uznávání předmětů a změnách v dokumentu LA. 

Maximum v tomto kritériu by činilo 10 bodů.        

 V rámci 3. hodnotícího kritéria by byly posuzovány nejenom mezinárodní, ale i 

vnitrostátní studentské aktivity, činnosti a soutěže.   

14.4 Zjednodušení procesu administrace návrhem webové aplikace 

6 % respondentů dotazníkového šetření vidělo problém v přílišné administrativě zejména před 

a po absolvování pobytu v zahraničí. Tento proces by zjednodušila a usnadnila internetová 

aplikace, prostřednictvím které by se studenti hlásili na studijní pobyty. Tato aplikace by 

sloužila nejen pro založení přihlášky na studijní pobyt, ale i k jejímu sledování, včetně zápisu 

studijního plánu, na EILC kurz, k přiznání finanční podpory atd. Webová aplikace by byla 

spuštěna vždy od termínu pro založení přihlášek do výběrových řízení na zimní a letní 

semestr a zároveň by zobrazovala výsledky výběrových řízení dle stavu přihlášky 

(nominován/nenominován). Přihláška by mohla být součást portálu Studis, v sekci Student by 

existovala položka Studium v zahraničí.  

Aplikace by fungovala jako „navigátor“. Podle vyplněných a nevyplněných políček by 

vedla studenty k jednotlivým úkonům celého administrativního postupu. Nejprve by 

odkazovala na vyplnění přihlášky. Dokumenty online (zejména přihláška a studijní plán) by 

byly kompatibilní s Application form a Learning agreement. Po řádném vyplnění přihlášky 

včetně nahrání motivačního dopisu, životopisu, dokladech o jazykových zkouškách apod. by 

došlo k výběrovému řízení. Výsledek výběrového řízení by se promítl do přihlášky na stav 

(ne)nominován.  

Jako další krok by aplikace upozorňovala na vyplnění studijního plánu. Text 

navigátora by byl označen ikonkou I jako informace. Co se studijního plánu týká, aplikace by 

např. sdělovala, že obsah předmětů studijního plánu v zahraničí musí korespondovat se 

studijním plánem na FP. Předměty povinné a povinně volitelné musí mít uznatelný ekvivalent 

v nabídce předmětů studovaných v zahraničí. Např.: Předměty, které si vyberete ke studiu 

v zahraničí, vepište do Studijního plánu. Schvalováním kompatibility jednotlivých předmětů 

je pověřen garant těchto předmětů. Dále je nutné vyplnit Návrh individuálního studijního 

plánu, Studijní plán pro studium v zahraničí, Studijní plán předmětů na FP. Po dokončení 
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Protokol o studijním plánu a ostatní dokumenty vytiskněte pomocí příslušné ikony ( ), 

podepište a požádejte garanta studijního programu o schválení jednotlivých předmětů. 

Následující částí aplikace by byl EILC kurz. Intenzivní jazykové kurzy Erasmus 

(Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně 

používaných jazyků států zapojených do Programu celoživotního učení (Lifelong Learning 

Programme - LLP), kde je v těchto jazycích vyučováno. Student by dle návodu vyplnil 

přihlášku na tento kurz, v případě, že by o něj měl zájem. Po vyplnění by aplikace 

informovala, že přihláška na EILC byla zaslána pořádající organizaci, v jejíž kompetenci by 

byl i výběr účastníků. Vyrozumění o přijetí či nepřijetí by bylo zasláno na emailovou adresu 

studenta.  

Finanční podpora níže by zobrazovala informace o přidělené výši finančních 

prostředků. Student by vyplnil pobočku banky, číslo účtu, číslo cestovního dokladu. 

Zobrazovala by se zde celková bilance (přiznané stipendium, vyplacené zálohy, výsledný 

stav). Byla by zde k dispozici finanční dohoda s přílohami. Navigátor by instruoval na 

vyplnění údajů o aktivovaném účtu, na který bude převedeno stipendium.  

 Mimo jiné by do aplikace vkládali účastníci zahraničních pobytů protokol o změnách 

ve studijním plánu, protokol o příjezdu, seznam absolvovaných předmětů v zahraničí a 

hodnocení, závěrečnou zprávu, popřípadě by zde byla rubrika ze studijního pobytu očima 

studenta obsahující zprávy z cest, rady, návody, fotky apod.   
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14.5 Zjednodušení procesu administrace návrhem vývojového diagramu 

 

Pro pomoc a lepší orientaci v dlouhém administrativním postupu před, během a po návratu ze 

studijních pobytů bych navrhovala vytvoření vývojového diagramu, který by zachycoval 

jednotlivé kroky postupu od výběrového řízení, přes pobyt v zahraniční až po dokumentaci po 

návratu. Představovala bych si ho tak, že po kliknutí na příslušnou část diagramu by si 

studenti mohli přečíst podrobnosti k jednotlivým krokům, zjistit si informace o potřebné 

dokumentaci (jaké přesně dokumenty bude k jednotlivým krokům nutné vyřídit), na koho se 

mají a mohou obrátit a podobně.      

 Grafické znázornění je si myslím přehlednější než rozsáhlé texty.  Studenti se v něm 

lépe zorientují, a pokud si v některé z fází programu nebudou vědět rady, rozkliknou pouze 

tuto část a ušetří čas vyhledáváním informací v dlouhém textu nebo kontaktováním 

referentky. Tento návrh jsem zpracovala v podobě vývojového diagramu č. 5 na následující 

straně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

160 
 

 
 

 

        NE 

 

 ANO 

 

 

 

 

NE 

 

ANO 

 

 

        NE            NE 

  

                                                          ANO            ANO 

 

  

 

 

 

              ANO 

 

 

 NE 

  

      

 ANO 

                                                                 NE NE 

 NE 

 

         ANO 

NE 

  

     

 ANO 

Konkurz 

Splnění 
podmínek 

Vyřazení z 
konkurzu 

Akceptace přihlášky 

Výběrové řízení 

Rozhodnutí 
o nominaci 

Nenominován 

Nominován 

1 

1 

Přihláška ke studiu 
v zahraničí 

Potvrzení a odeslání 
přihlášky 

Zřízení účtu pro 
převod stipendia 

Rozhodnutí o 
přiznání 
stipendia 

Absolvovat pobyt jako 
zero grant student 

Podpis finanční dohody 

2 

3 

Ukončení 

2 

Nahlášení stáže na SO 
s 3 dokumenty 

3 

Změny ve 
studijním plánu 

v zahraničí 

Zaslání potvrzených 
změn na ZO FP 

Žádost plus zaslání 
dokumentů o prodloužení 

Prodloužení 
studia v 
zahraničí 

4 

4 

Rozhodnutí o 
přiznání 
stipendia 

Prodloužení studia v 
zahraničí 

Prodloužit jako zero grant 
student 

Odevzdání dokumentů 
po návratu 

Rozhodnutí 
proděkana o 

uznání předmětů 

Dodělávání 
předmětů na 

FP 

Zápis předmětů do el. 
indexu Zdroj: autorka 

 

Vývojový diagram 5 pro úlohu: Administrativní postup pro výjezdy             
do zahraničí 
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15 Zhodnocení přínosu návrhu řešení 
 

Kapitola III obsahuje řadu návrhů řešení, které považuji za přínosné. Při realizaci 

zahraničních studijních stáží jsem se snažila navrhnout taková opatření, která by přispěla 

k: 

 
� zvýšení účasti na zahraničních pobytech, 

� zjednodušení procesů realizace pobytů, 

� zlepšení propagace stáží, 

� lepší strategii bilaterálních smluv, 

� větší informační podpoře vyjíždějícím studentům, 

� snížení zátěže zahraničního oddělení, 

� zlepšení komunikace mezi zahraničními univerzitami,  

� zvýšení motivace na studiu v zahraničí, 

� a jiné.   

 
Přínos postupů byl nastíněn v jednotlivých kapitolách návrhu řešení. V této části se 

k některým z nich vrátím.   

Vytvoření webové stránky, kde by studenti získali informace o předmětech 

vyučovaných na univerzitách v zahraničí s možností ukládat zde materiály, informace o 

vyučujících, přednáškách, cvičeních a hodnocení bylo jedním z návrhů mé diplomové práce. 

Webová stránka je spojena s vytvořením databáze předmětů vyučovaných na univerzitě.  

Taková databáze by nejenže ulehčila přípravu studentům na hodiny v zahraničí, ale 

v konečném důsledku by i zvýšila zájem o zahraniční pobyty. Předměty studované v zahraničí 

by byly tak dostatečně transparentní. Mimo jiné by tato databáze obsahovala informace o 

pravidlech výjezdu na jednotlivé pobyty, výběrovém řízení, informačních schůzkách (kdy se 

konají, náplň), návody a rady, závěrečné zprávy studentů z FP, kontakty na koordinátory a 

dále seznam partnerských univerzit a fakult s výše uvedenými předměty. 

Lepší informovanosti o zahraničních pobytech by napomohla lepší cílená propagace 

nejen studijních programů, ale i pracovních stáží, o kterých není na webu FP zmínka. 

Zveřejnění závěrečných zpráv z pobytů na webu FP a vystavování mobilitních aktualit do 

sekce Studenti – Studium v zahraničí by přispělo k lepší orientaci vyjíždějících studentů.  
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Základním přínosem jsou standardizované požadavky na protokoly a dokumentaci. Pomocí 

standardizovaných dokumentů se zlepší komunikace mezi zahraničními univerzitami, řízení 

procesů administrativy a sníží zátěž zahraničního oddělení.   

Zkvalitnit podporu studentům v zahraničí by mělo smluvní dodržování důležitých 

termínů, především včasné odeslání výpisu známek a kreditů (Transcript of Records), větší 

zainteresování zahraniční univerzity při hledání ubytování, interkulturními workshopy, kurzy 

cizích jazyků apod. Při neplnění předem stanovených podmínek univerzitami v zahraničí, 

které opakovaně porušují pravidla, jsem navrhla rozvázání spolupráce s nimi. 

Významný cíl zvýšení mobility by pomohlo naplnit opatření vedoucí k 100 % uznání 

zahraničního studia/nezapočítávání pobytu do standardní doby délky studia/udělení výjimky 

při placení za prodloužené studium nebo zavedení studijní stáže v zahraničí jako povinné 

součásti studia na VŠ. Dle studie nazvané Zlepšení účasti v programu Erasmus vyžádané 

Evropským parlamentem průměrně 34 % studentů uvedlo, že jejich obavy o uznání kreditů 

ovlivnily jejich rozhodnutí nezúčastnit se programu Erasmus. V některých zemích tato míra 

dosáhla až 60 %. Tato obava je spojená s další obavou vyšších nákladů zapříčiněných 

prodloužením studia. Vidíme tedy, že výše uvedená navrhnutá opatření jsou opodstatněná.  

 S obavou finančního zajištění pobytu souvisí reálné náklady stáže, které by měly být 

dostatečně viditelné. Konečnou výši stipendií bych navrhovala znázornit na webu FP. 

V konečném důsledku by došlo ke zmírnění obav získání stipendia a jeho výše.  

 Pro větší účast na zahraničních pobytech bych navrhovala realizaci motivačních 

faktorů jako plné uznání studia, popřípadě kreditů, odměna po úspěšném absolvování stáže, 

dvojnásobný titul atd. 

 Návrh webové aplikace, která by sledovala administrativní procesy vyjíždějících 

studentů, považuji za velmi pozitivní přínos. Studenti by tam našli pohromadě všechny 

důležité a potřebné doklady k vyplnění. Pokud by jim nějaký úkon chyběl, aplikace by je na 

to upozornila. Přístup k aplikaci by mělo zároveň zahraniční oddělení, a tak by všechny 

ukládané dokumenty a vyplněné údaje mohlo zpracovávat, tisknout atd. Zjednodušil by se tak 

maximálně administrativní proces realizace studijních pobytů, a to nejen na straně studentů, 

ale i zahraničního oddělení. 

 Domnívám se, že grafický manuál jako průvodce jednotlivými kroky v realizaci stáží 

by značně ulehčil a zpřehlednil dlouhé vyhledávání informací na webu, a tak ho hodnotím 

jako vhodný nástroj řešení.  

 Výše navrženými přínosy by Fakulta podnikatelská dosáhla zvýšení hodnocení 

v oblasti internacionalizace jako jeden ze zdrojů financování fakulty. Protože lidské zdroje 
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jsou v současné době jedním z nejdůležitějších faktorů potenciálů firmy a společnosti jako 

celku, stává se zvýšení zájmu o zahraniční pobyty prvořadým. Přispěje ke zvýšení 

konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce, a to kvalitními jazykovými znalostmi, lepší 

adaptibilitou na pracovní a sociální podmínky, tato účast jim zaručí i přínosnější spolupráci 

v mezinárodních týmech, efektivnější interkulturní komunikaci a mnohé další cenné soft 

skills.  

 Na druhé straně si výše uvedené návrhy vyžádají náklady spojené s realizací, 

implementací, údržbou a provozem. Na rozdíl od navrhované databáze by webová aplikace 

byla provozována univerzitou, a proto jsem náklady na tuto aplikaci nevyčíslovala.   

 

• Vytvoření databáze – 12 000 Kč/jednorázově 

• Údržba databáze – 1700 Kč/rok 

• Provoz databáze – 200 Kč/měsíc  

   

Při srovnání přínosů z plnění bilaterálních smluv a výše odhadovaných nákladů docházím 

k závěru, že přínosy návrhu jsou vyšší a opodstatněné. Do budoucnosti mohou přinést kromě 

úspory času, nákladů, i nepřímé přínosy jako je větší zainteresovanost a motivace studentů na 

zahraničních pobytech, účinnější marketing, vyšší povědomí a konkurenční schopnost Fakulty 

podnikatelské, zvýšení informovanosti a flexibility studentů, a proto bych je doporučila.  
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Závěr 

 

Podpora studentské mobility se stala jedním ze stěžejních principů vytváření evropského 

prostoru vysokoškolského vzdělávání a program Erasmus je ze strany Evropské unie jedním 

z nejvýznamnějších nástrojů její podpory. O tom, že zahraniční mobilita představuje velký 

přínos, jak po osobní, tak odborné stránce jednotlivce i společnosti, není pochyb. Svědčí o 

tom i dotazníkové šetření. Proto je na místě podpora vzdělávacím programům na všech 

úrovních. Na všech českých univerzitách je dnes program Erasmus synonymem krátkodobého 

studijního pobytu v zahraničí. Od roku 1997, kdy se program dostal do České republiky až do 

dnešního dne, se pyšní účastí přes 43 000 českých studentů.  

 Volba tématu mé diplomové práce byla ovlivněna tím, že jsem absolvovala studijní 

pobyt Erasmus i Free mover. Nabyté zkušenosti mi tak umožnily získat komplexní nadhled 

nad zkoumanou problematikou. Na obou pobytech jsem měla možnost stejně jako moji 

respondenti postřehnout, které činnosti by šly provést lépe, snadněji, účinněji, a tak jsem se 

rozhodla tyto náměty využít ve své diplomové práci. 

 Cílem mé práce bylo analyzovat procesy realizace mobilitních programů Erasmus a 

Free mover a následně navrhnout optimální změny v řízení těchto programů. Tento cíl byl 

dosažen. Fakulta podnikatelská dopadla v průzkumu hodnocení respondentů velice dobře a to 

je pro její rozvoj velice důležité. Po zjištění určitých kvalitativních chyb a problémů jsem 

vypracovala návrh řešení. Tento vlastní návrh se týkal změn a doporučení v oblasti finanční, 

marketingové, podpory FP a zahraničních univerzit, dále především v oblasti informační, 

administrativní a strategie bilaterálních smluv. Výsledky výzkumu lze považovat za otevřenou 

bránu do dané problematiky a do dalších výzkumných šetření. Práce obsahuje mimo jiné 

velké množství informací o fungování programu na FP, a proto je pro zahraniční oddělení a 

ostatní subjekty zapojené do administrace programu cenným přínosem.                     

 Mobilita studentů a akademických pracovníků hraje v dnešním globalizovaném světě 

významnou roli. Podpora vzdělávacích programů v zahraničí nachází své místo mezi 

prioritami v dlouhodobých strategiích nejen vysokých škol, ale i mnoha mezinárodních firem. 

Proč? Uspět v dnešní době – to vyžaduje řadu kompetencí včetně jazykových znalostí, které 

můžeme získat např. zahraničním pobytem. Svou prací jsem chtěla v neposlední řadě předat 

osobní poselství studentům, aby využili šanci vyjet na zahraniční pobyt. Takovou příležitost 

mají jednou v životě a pro mne bude satisfakcí, když alespoň jeden další student tuto životní 

šanci využije.      
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Příloha 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Příloha 2 

 

Milí studenti,  

 

prosím, věnujte pár minut vyplnění tohoto dotazníku, který si klade za cíl získat věrohodné 

informace pro mou diplomovou práci na téma: Optimalizace procesů realizace vzdělávacích 

programů. Zodpovězte prosím všechny otázky pravdivě. Vybrané odpovědi označte křížkem, 

popřípadě doplňte text.     

 

Dotazníkové šetření bude sloužit ke zmapování faktorů, ze kterých studenti volí při výběru 

přijímací univerzity v zahraničí, motivačních faktorů, stejně jako k analýze organizací 

pomáhajících přijíždějícím zahraničním studentům a k následnému zlepšení podpory těmto 

studentům.  

 

Zavazuji se, že Vaše odpovědi nebudou nijak zneužity, dotazník bude sloužit pouze pro 

potřeby výzkumu.   

 

Předem děkuji za vyplnění dotazníku a přeji hezký den 

     Lenka Nováková (studentka 5. ročníku ŘEP, FP VUT Brno) 

novakova.lenka1@centrum.cz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Příloha 3 
 
Název Univerzity, kde jste strávili studijní pobyt:      
 

1. Které faktory byly pro Vás rozhodující při výběru univerzity v zahrani čí? 
(vyberte, prosím, max. 4 možnosti) 

  Atraktivnost země studijního pobytu 
  Kvalita studia na přijímající univerzitě/Reputace univerzity 
  Orientace na praxi na přijímací univerzitě 
  Jazyk studia 
  Předměty shodné/podobné na uznání těm, které se vyučují na FP 
  Přítomnost organizace poskytující pomoc a podporu zahraničním studentům  
  Výše stipendia do dané země/Cenová hladina dané země   
  Kladné zkušenosti studentů, kteří na univerzitě již pobyt absolvovali 
  Přítomnost atraktivních míst k cestování 
  Doporučení přátel/známých/vyučujících 
  Infrastruktura kampusu (sportovní aktivity, kina, divadla, zábava, apod.) 

       Jiné, prosím, uveďte   
 

2. Proč jste se rozhodli absolvovat studijní pobyt v zahraničí? (vyberte, prosím, max. 
4 možnosti) 

  Studium v zahraničí chápu jako běžnou součást studia vysoké školy 
  Chtěl/a jsem se zdokonalit v cizích jazycích  
  Chtěl/a jsem zjistit, jak se můj obor vyučuje/studuje v zahraničí 
  Chtěl/a jsem využít pobyt k vylepšení šance na kvalitní zaměstnání 
  Chtěl/a jsem se seznámit s novým prostředím, kulturou 
  Chtěl/a jsem cestovat a poznat nové lidi 
  Chtěl/a jsem získat nové životní zkušenosti a nadhled 
  Chtěl/a jsem rozšířit intelektuální obzory, osobní růst 
  Plánoval/a jsem se připravit na mezinárodní zkoušky/studium na zahraniční škole 

       Jiné, prosím uveďte 
 

3. Účastnili jste se infoschůzky na FP pojednávající o programech Erasmus, Free 
mover? 
 
ANO      NE   

 
4. Jak často se pro získání potřebných informací vztahujících se k Vašemu 

studijnímu pobytu obracíte na zahraniční referentku Ing. Kořanovou (dříve Mgr. 
Reitspiesovou)? 
 

  Vždy 
  Často 
  Někdy 
  Výjimečně 
  Nikdy  

 
 
 
 



 

 
5. Jsou pro Vás informace poskytované zahraničním oddělením dostatečně 

srozumitelné? (ohodnoťte jako ve škole, tj. 1 = výborné, 5 = nedostatečné) 
 
1 -2 -3 -4 -5  
 

6. Jsou pro Vás informace ohledně zahraničních pobytů na webu a jejich 
vyhledávání dostatečně přehledné a srozumitelné? (ohodnoťte jako ve škole, tj. 1 
= výborné, 5 = nedostatečné) 
 
1 -2 -3 -4 -5  
 

7. Fungovala na Vašem studijním pobytu v zahraničí organizace, která pomáhala 
přijíždějícím zahraničním studentům? 

 
ANO      NE   
Pokud ANO, uveďte, prosím, její název: 
 
Název       
Pokud ne, pokračujte otázkou č. 9 
 
8. S čím Vám uvedená organizace pomáhala, respektive jaké služby Vám 

poskytovala?  
 
Lze zaškrtnout až všechny uvedené možnosti, popřípadě uvést další.  

 
  Navázání kontaktu před příjezdem 
  Pick up servis (vyzvednutí po příjezdu) 
  Přidělení místního studenta (buddy, tutor, ..) 
  Pomoc při formalitách a administrativních záležitostech (úřady, příslušná oddělení,…)
  Vysvětlení fungování a možností stravování, knihovny, pc 
  Asistence při ubytování (pomoc s hledáním ubytování apod.) 
  Pomoc/rada v případě potřeby 
  Prohlídka města, univerzity  
  Pořádání kulturních, sportovních, společenských akcí (kina, divadla, výlety, sporty,   

       párty) 
       a další  
 
9. Byly během Vašeho pobytu v zahraničí vytvořeny www stránky speciálně pro 

pomoc a orientaci Vám, zahraničním studentům? Které by poskytovaly 
například informace o stravování, dopravě, tipech na výlety, univerzitě, 
aktivitách ve volném čase, brigádách a dalších užitečných informacích? 

 
Pokud ano, uveďte prosím odkaz na tyto webové stránky a Vaši zkušenost  
 
www stránky       
zkušenost       

Pokud ne, pokračujte otázkou č. 11 
 
 



 

 

10. Jak byste hodnotili tyto webové stránky? 
1 (Naprostá spokojenost)   
2 (Spokojenost)    
3 (Průměr)     
4 (Nespokojenost)   
5 (Naprostá nespokojenost)  
 
11. A jak byste hodnotili činnost organizace určené pro pomoc zahraničním 

studentům v otázce č. 7?  
1 (Naprostá spokojenost)   
2 (Spokojenost)    
3 (Průměr)     
4 (Nespokojenost)   
5 (Naprostá nespokojenost)  
 
12. Existovala během Vašeho pobytu v zahraničí možnost kam se obrátit v případě 

nejasností, problémů a potíží? Pokud ano, uveďte prosím, o koho, popřípadě o 
jakou instituci se jednalo. 

      

13. Ohodnoťte odborný přínos studijní stáže (hodnocení jako ve škole, tj. 1 = 
výborné, 5 = nedostatečné) 
1 -2 -3 -4 -5  
 

14. Ohodnoťte osobní přínos studijní stáže (hodnocení jako ve škole, tj. 1 = výborné, 
5 = nedostatečné) 
 1 -2 -3 -4 -5  
 
 

15. Celkově ohodnoťte pobyt Erasmus (hodnocení jako ve škole, tj. 1 = výborné, 5 = 
nedostatečné) 
1 -2 -3 -4 -5  
 

16. Závěrem prosím uveďte, kde se během Vašeho pobytu v zahraničí vyskytly 
problémy, s čím jste si nevěděli rady, kde Vám chyběly informace. Budu ráda i za 
Vaše připomínky a náměty na zlepšení.  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Příloha 4 
 
 

Program ERASMUS - Mobilita studentů - Tabulka přidělovaných stipendií v roce 2009/2010 

ISO kód Země 

MOBILITA STUDENTŮ 

STUDIJNÍ POBYT PRACOVNÍ STÁŽ 

Paušální částka stipendia na 1 měsíc pobytu v zahraničí v 
EUR 

AT Rakousko 430 611 

BE Belgie 404 570 

BG Bulharsko 226 323 

CY Kypr 355 524 

DE Německo 405 571 

DK Dánsko 555 775 

EE Estonsko 312 458 

ES Španělsko 409 577 

FI Finsko 488 671 

FR Francie 473 678 

GR Řecko 359 530 

HU Maďarsko 348 513 

IE Irsko 505 698 

IS Island 567 794 

IT Itálie 447 638 

LI Lichtenštejnsko 516 713 

LT Litva 301 440 

LU Lucembursko 404 570 

LV Lotyšsko 297 434 

MT Malta 346 511 

NL Nizozemí 459 625 

NO Norsko 571 800 

PL Polsko 316 464 

PT Portugalsko 353 522 

RO Rumunsko 252 363 

SE Švédsko 469 641 

SI Slovinsko 322 473 

SK Slovensko 338 530 

TR Turecko 324 476 

UK Velká Británie 583 819 
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