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1. O sdružení Čeští studenti a mladí 
profesionálové ve Francii 
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Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii 
• Vznik: říjen 2011 jako informační a společenská platforma pro 

mladé Čechy ve Francii 

• Pořádáme:  

• informační večery: pro nově příchozí studenty/pracující 

• diskuze: „Češi v zahraničí: emigranti, vlastenci, krajané, 

děti“; „Česko a Slovensko v EU 20 let po rozdělení“ , „Česká 

ekonomika po globální krizi“ 

• kulturní události: výstava současné české módní tvorby 

MODE.CZ 

• 20 stálých členů a přes 300 sympatizantů 

• Naši partneři: 
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2. Dotazníkový průzkum 
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Kdo odpovídal? 

Celý dotazník vyplnilo celkem 66 respondentů 

Průzkum se uskutečnil přes internet v červenci – srpnu 2013 

 

17%                       83% 

 

Průměr: 30 let  

  

83% Paříž a okolí 
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Kdo odpovídal? 

• 59% vysokoškolské magisterské 

• 15% vysokoškolské bakalářské 

• 12% doktorské 

 

 

• 26% ekonomie a finance 

• 20% lingvistika a humanitní vědy 

 

 

• 38% zaměstnanci v soukromém sektoru  

• 27% studenti 

• 15% státní zaměstnanci 

 

Období počátku života v zahraničí:  

 

2004 - 2007: 30%  

Po 2008: 42% 
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44% dotazovaných má k Česku pozitivní vztah 
Otázka: Jak byste celkově zhodnotil/a Váš vztah k České republice? 

Negativní 

27% 

Pozitivní 

44% 

3x a častěji 
74% 

Otázka: Kolikrát za rok navštěvujete ČR?  

Návštěva rodiny a přátel  
91% 

Otázka: Z jakého důvodu nejčastěji navštěvujete ČR?  

Počet respondentů : 66 
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...ale polovina z nich o úplném návratu do ČR neuvažuje  
Otázka: Uvažujete o návratu do České republiky? 

NE 

50% 

ANO 

35% 

Počet respondentů: 66 
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Proč se vrátit?  
48% chce uplatnit získané zkušenosti ve prospěch vlasti 

Počet respondentů: 23, kteří o návratu uvažují 

Rodinné důvody 
74% 

Společenské a kulturní 
souznění 

65% 

Přeji si uplatnit v 
ČR znalosti a 

zkušenosti získané 
v zahraničí 

48% 

Z jakého důvodu uvažujete o návratu do České republiky? Prosím, označte dle důležitosti, přičemž číslo 5 má 
nejvyšší stupeň důležitosti.  

(Graf znázorňuje podíl odpovědí 4 a 5) 
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Politická situace v ČR odrazuje od návratu více, 
než nižší životní úroveň 

Politická situace v ČR 
55% 

Zahraniční 
 rodinné důvody 

48% Profese 
39% 

Z jakého důvodu neuvažujete o návratu do České republiky? Prosím, označte dle důležitosti, přičemž číslo 5 
má nejvyšší stupeň důležitosti.  

Počet respondentů : 33, kteří neuvažují o návratu  

(Graf znázorňuje podíl odpovědí 4 a 5) 



14 



15 

Co změnit, aby se Češi chtěli vrátit z ciziny? 
Zlepšit politickou situaci a nabídnout uplatnění (i pro partnera) 

“Do Čech se chci někdy vrátit, ale zatím mi zcela nevyhovuje politická a 
společenská situace... až budeme mít opravdovou občanskou společnost, tak 
se možna vrátím.” 
 

“Aspektů proti návratu ČR je samozřejmě mnoho, ale co se týče politiky, to je 
pro mě asi ten nejvážnější.” 

„Dát lidem perspektivu, ale hlavně zvýšit hodnotu navrátilců v očích 
populace. Aby navrátilec byl považován za někoho, kdo může státu a 
společnosti něco přinést - spíše než vyvrženec, který si předtím odjel užívat do 
zahraničí měl by tam tím pádem i zůstat.“ 

“Vytvořit pracovní podmínky pro mě a pro mého francouzského přítele.” 
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Priority politiky vůči zahraničním Čechům? 
Lepší informace, snazší uznání vzdělání a kvalifikace,... 

Jaká práva a zahraniční služby českému občanu by měla Česká republika poskytovat (zlepšit)? 

6% 

11% 

44% 

50% 

52% 

55% 

58% 

59% 

65% 

Jiné...

Vyhovuje mi současný stav

Zlepšit podmínky pro vzdělávání dětí v češtině

Snazší účast ve volbách (korespondeční volba)

Rozšířit služby konzulátu (vyřízení občanského a řidičského průkazu)

Zajistit docenění zahraniční kvalifikace na pracovním trhu

Zjednodušit proces uznávání zahraničního vzdělání (nostrifikaci)

Vytvořit webovou stránku po Čechy v cizině (vč. Informací o
postupu při návratu do ČR)

Zavést možnost dvojího státního občanství
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Shrnutí 

• Češi žijící v zahraničí si zachovávají k ČR pevnou vazbu. 
Současně doufají, že podobně silnou vazbu, nejen 
administrativní, si zachová český stát vůči nim 
 

• Mladí občané ČR žijící v zahraničí vidí uplatnění zkušeností 
získané v cizině jako jeden z hlavních motivací pro svůj návrat 

 
• Pro návrat mladých Čechů do vlasti není ani tak důležitý 
finanční aspekt, jako zlepšení politického prostředí 
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Děkujeme za vaši pozornost ! 
 

csmpf@csmpf.com 
www.csmpf.com 

 
 

mailto:csmpf@csmpf.com
http://www.csmpf.com/

