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Základní informace

Účel dotazování:
• zmapovat situaci účastníků aktuálních 

zahraničních výjezdů v programu Erasmus+ ve 
spojitosti
s pandemií COVID-19

• zjistit, jakým způsobem tuto situaci zvládají, zda 
mají k dispozici potřebné informace a zda 
dostávají adekvátní podporu

Termín dotazování: 8. - 17. 4. 2020
Počet získaných odpovědí: 1 624
Počet odpovědí, které vstoupily do analýzy: 1 405
Návratnost: 57 %



Hlavní zjištění

• téměř dvě třetiny dotazovaných pokračují ve výjezdu 
online

• při rozhodování o dalším průběhu výjezdu hrály největší 
roli rady od blízkých, informace od vysílající instituce a 
sledování médií

• přibližně pětina respondentů uvádí, že nemá dostatek 
informací od své přijímající instituce

• polovina dotazovaných plánuje do budoucna uskutečnit 
nějaký typ výjezdu



V rámci jakého sektoru se účastníte aktuálního 
výjezdu (nebo jste se měl/a účastnit)?
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Školní vzdělávání Odborné vzdělávání a příprava – žák / student

Odborné vzdělávání a příprava – zaměstnanec VŠ vzdělávání – student

VŠ vzdělávání – zaměstnanec Vzdělávání dospělých



V jaké fázi je v tuto chvíli Váš zahraniční výjezd 
v rámci programu Erasmus+?
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Jiná možnost

Zúčastnil/a jsem se části výjezdu,
výjezd jsem přerušil/a

Jsem stále na standardním
výjezdu v zahraničí

Výjezdu jsem se
(zatím) nezúčastnil/a

Zúčastnil/a jsem se části
výjezdu, výjezd jsem ukončil/a

Jsem stále na výjezdu,
pokračuji online ze zahraničí

Zúčastnil/a jsem se části výjezdu,
pokračuji online z domova



Podle čeho jste se rozhodoval/a o tom, zda výjezd 
absolvujete podle plánu nebo zvolíte jinou 
možnost?
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Jiná možnost

Kontaktoval mě někdo z MZV či z ambasády

Sledoval/a jsem web MZV

Řešila jsem situaci s lidmi, kteří žijí v místě mého
výjezdu

Bylo mi doporučeno či nařízeno, ať výjezd ukončím

Dostávala jsem informace od přijímající školy /
instituce

Řešil/a jsem situaci s přáteli / známými v podobné
situaci

Sledoval/a jsem média

Dostávala jsem informace od vysílající školy /
instituce

Radil/a jsem se s rodinou či blízkými



Kdybyste se mohl/a o pokračování svého výjezdu 
rozhodnout znovu, udělal/a byste něco jinak?
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Jsou informace, které dostáváte, dostačující?
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Informace od Vaší
přijímající školy / instituce

Informace od Vaší
vysílající školy / instituce

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne



Plánujete podobný výjezd i do budoucna? 
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Ne

Zatím nevím

Ano, ale v rámci jiného
programu, než Erasmus+

Ano, ale v rámci jiného
sektoru (cílové skupiny)

Ano, plánuji podobný výjezd



KONTAKTY

Dům zahraniční spolupráce (DZS)
Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

+420 221 850 100
info@dzs.cz

www.dzs.cz

Instagram
www.instagram.com/dzs_cz/

Twitter
twitter.com/dzs_cz

Facebook  
www.facebook.com/dumzahranicnispoluprace  
www.facebook.com/erasmusplusCR 
www.facebook.com/mladezvakci  
www.facebook.com/studyincz


