
 

 

Tisková zpráva  
 
Praha, 11. dubna 2018 
 
Přínos a pozitivní dopad na absolventy programu Erasmus+ a obyvatele České republiky je 
zcela zásadní.  
  

Erasmus+ je vzdělávací program, díky kterému od roku 1998 vyjelo na studijní, pracovní, 

dobrovolnické a výukové pobyty téměř 300 000 lidí z České republiky, z toho téměř 100 000 

vysokoškoláků a více než 30 000 pracovníků vysokých škol. Ti všichni v zahraničí získávají cenné 

znalosti, zdokonalují se v cizích jazycích a zlepšují klíčové osobnostní dovednosti.  

„Mladí lidé v zahraničí se na pobytech aktivně účastní výuky a jsou konfrontováni s každodenní 

realitou v cizí zemi. Pro mnohé se jedná o první setkání se samostatným životem. Student 

přichází do cizího prostředí, často bez možnosti domluvit se mateřským jazykem, musí si obstarat 

ubytování, vede vlastní domácnost atd. I ve výuce jsou pak na mladého člověka kladeny úplně jiné 

nároky než na domácí půdě. Přizpůsobuje se odlišnému způsobu výuky, navíc celé studium 

absolvuje v cizím jazyce a na jeho konci skládá zkoušky, jejichž výsledky poté musí dokládat své 

domácí vysoké škole,“ říká ředitelka Domu zahraniční spolupráce Dana Petrova.  
 

Pozitivní změny přináší program Erasmus+ nejen na úrovni jednotlivců, ale přínos tak lze 

zaznamenat i na celospolečenské úrovni.  

 

 „Erasmus+ je jeden z nejlépe přijímaných programů EU, protože má bezprostřední pozitivní 

dopad na obyvatele naší republiky. Díky němu vyjíždí na studijní pobyty či stáže nejen 

vysokoškolští studenti, ale i učitelé škol, středoškolští studenti učilišť a odborných škol, nebo 

pracovníci s mládeží. Z výjezdů si účastníci přivážejí nejen osobní zkušenost, nově dosažené 

studijní výsledky, ale také vyšší uplatnění na trhu práce. Ve srovnání s těmi, kteří tuto zkušenost 

nemají, jsou dvakrát méně ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností. Až 92 % zaměstnavatelů 



 

 

hledá právě takové osobnostní rysy, které tento program pomáhá rozvíjet, totiž sebedůvěru, 

schopnost řešit problémy, toleranci, znalost svých silných a slabých stránek a rozhodnost,“ uvedl 

Michal Uhl, náměstek ředitelky DZS.  
 

Pro více informací prosím kontaktujte:  
Lucie Durcová 
Vedoucí informačního a komunikačního oddělení DZS 
tel: +420 733 125 972 email: lucie.durcova@dzs.cz  

Dům zahraniční spolupráce  
Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy. Jeho stěžejní činností je zprostředkovávání programů zaměřených na oblast mezinárodního 
vzdělávání a propagace českého školství v zahraničí. Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na 
www.dzs.cz.  
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