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Cíl a předpokládaný výstup
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 Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci 
cizinců do ČR na vzorku migrantů přicházejících do ČR 
za účelem studia. 
Za vzorky migrantů jsou považování studenti z vybraných 
třetích zemí, ze kterých do  ČR přichází nejvíce studentů.

 Výsledkem této analýzy by měl být přehled 
nejvýznamnějších poznatků, týkajících se nejpočetnějších 
skupin studentů ze třetích zemí z pohledu jejich státní 
příslušnosti, se zaměřením na jejich rozdělení dle regionů, 
škol a studovaných oborů. 



Základní východiska

 Za třetí země jsou pro potřeby práce považovány všechny 
země mimo Evropskou unii a Schengenský prostor.

 Schengenský prostor, jehož je Česká republika od 21. 
prosince 2007 členem, svými předpisy (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady ES č. 810/2009 -vízový 
kodex) přesně definuje podmínky, za kterých lze získat 
krátkodobé, vstupní tzv. schengenské vízum. 

 Podmínky k získání dlouhodobého víza na území ČR 
upravuje Zákon o pobytu cizinců č. 326/1999 Sb. 
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Důvody výběru zkoumané skupiny

 ačkoliv studentská komunita svou velikostí nepatří 
mezi největší skupinu cizinců v ČR, lze 
předpokládat, že právě vysokoškolští studenti 
budou ti, kteří budou svým způsobem 
determinovat vývoj a postavení cizinců 
dlouhodobě žijících v ČR
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Vstupní výzkumné otázky

 Jaký je podíl zahraničních studentů ze třetích 
zemí na VŠ v ČR? Jaký je vývoj počtu studentů v 
čase a jaká je jejich regionální distribuce? 

 Jaká je i efektivita studia studentů ze třetích zemí 
a potenciální pozitivní přínos pro Českou republiku 
a české vysoké školy zejména?

Mohou představovat studenti ze třetích zemí pro 
ČR migrační riziko?
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Použité metody

 Zmapování a analýza textů a dat z:
Českého statistického úřadu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstva vnitra ČR
Ministerstva zahraničních věcí ČR
a  vybraných zastupitelských úřadů ČR 
v zahraničí.

6



Regionální distribuce vysokých škol 
v ČR
 26 veřejných vysokých 

škol

 Praha – 8

 Brno – 5

 Ostrava – 2

 České Budějovice – 2

 dalších 9 městech ČR  po 
jedné

 42 soukromých vysokých 
škol

 Praha  - 24

 Brno – 6

 v dalších 12 městech po 
jedné 
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Zahraniční studenti na VŠ v ČR

Na vysokých školách v ČR studuje dle statistických
dat MŠMT z akademického roku 2013/2014 celkem
40 836 zahraničních studentů.

 Studenti z EU tvoří 65,7 % (26 839 studentů)

 Studenti ze třetích zemí tvoří 34,3 %
(12 570 studentů)
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domácí 
studenti

89%

zahraniční 
studenti

11%

Podíl zahraničních studentů na VŠ v ČR 
všeobecně 

na  soukromých vysokých 
školách  
toto procento dosahuje až 18 % 
všech studentů

domácí 
absolventi

92%

zahraniční 
absolventi

8%

Podíl zahraničních absolventů na 
veřejných VŠ v ČR

Na soukromých vysokých školách je
12,9 % zahraničních  absolventů 
z celkového počtu absolventů

Zahraniční studenti mnohem
častěji než čeští studenti 
studium nedokončí. 



Rozložení zahraničních studentů dle 
regionů

 Pět měst v ČR s největším počtem zahraničních studentů :

Praha 20 607 

Brno 12 032

Ostrava 1 577

Olomouc 1 522

Hradec Králové 901

Praha má sice nejvíce zahraničních studentů z celé ČR 
(51 %), ale k celkovému počtu obyvatel je to pouhých 1,7 %, 
což je téměř stejný poměr jako 1,5 % zahraničních studentů 
v Olomouci. Naproti tomu v Brně je to 3,2% obyvatel města. 10



Preference studijních oborů zahraničními 
studenty na vysokých školách 

 Nejvíce studovanými obory dle počtu studentů na
veřejných a soukromých vysokých školách v ČR
dohromady jsou :

Technické obory a nauky (18,2 %)

Ekonomické obory a nauky (17 %)

Zdravotnické, lékařské a farmaceutické obory
a nauky (16,4 %)
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Vývoj počtu zahraničních studentů na 
vysokých školách v ČR

 dlouhodobý a neustálý růst

 od roku 2003 do akademického roku 2013/2014 
počet studentů ze třetích zemí dosáhl 34,3 % 
všech zahraničních studentů

 za  období 2010 – 2014 přibylo studentů ze třetích 
zemí o téměř 46 %

 za stejné období studentů ze zemí EU o více 
než 2 % ubylo
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Zahraniční studenti ze třetích zemí na 
vysokých školách podle jejich regionální 
distribuce

 K 30.4.2014 bylo celkem 13 780 vysokoškolských 
studentů ze třetích zemí

 Nejvíce studentů pochází z Ruské federace 
(5010), Kazachstánu (1686), Ukrajiny (1404) 
a USA (842)

 70,5 % studentů studuje v Praze a Středočeském 
kraji a 14 % studentů  v Jihomoravském kraji. Více 
než 2 % studentů je dále pouze v Olomouckém, 
Moravskoslezském a Královehradeckém kraji 13



Vývoj počtu zahraničních studentů ze 
třetích zemí na vysokých školách v ČR

absolutní násobky nárůstu 
mezi lety 2003 – 2014

 Kazachstán -18,2 x

 Ázerbájdžán - 13,3 x

 Rusko - 10,4 x

 Čína - 9,9 x

procentní nárůst 
mezi lety 2010 – 2014

 Kazachstán - 70,4 %

 Rusko - 69,4 %,

 Vietnam - 45,1 %,

 Ukrajina - 37,9 %,

 Bělorusko - 19,3 %
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Poznatky ze zastupitelských úřadů ČR z těchto států potvrzují, že nárůsty
počtu studentů nejsou náhodné a jsou výrazně podporovány zázemím, které
jim poskytuje početná krajanská komunita v ČR již usazená.



Vývoj počtu žádostí ze třetích zemí o 
studium na vysokých školách v ČR

Enormní procentní nárůst žádostí v posledních 4 letech je z:

 Ázerbájdžánu s nárůstem počtu studentů o více než 155 % 

 Saúdské Arábie 858 %

 Ghany 172 %, 

 Nigérie 91 % a 

 Sýrie 91 %
Procentuální nárůst naznačuje spíše zvýšený zájem, než hromadný příliv 
studentů a zvýšený počet vládních stipendistů a samoplátců. 

Svědčí však také o faktu, že ČR se dostala do hledáčku různých zemí 
z různých kontinentů a   přestává tak být pouze tranzitní zemí 
a stává se pro cizince zemí cílovou.
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Závěry
 Dá se předpokládat, že bude pokračovat trend posledních více než deseti let

s trvalým růstem počtu studentů ze třetích zemí

 V současné době většina zahraničních studentů v ČR využívá bezplatnost studia
na českých vysokých školách v českém jazyce.

 U studentů z jazykově příbuzných zemí jako je Rusko, Ukrajina, nebo i
Kazachstán (vzhledem k ruskému vlivu) je téměř jisté, že budou skoro vždy
využívat zatím bezplatného studia v českém jazyce.

 U zemí jako jsou například Botswana, Saúdská Arábie, Indie, Čína, je mnohem
pohodlnější studovat v angličtině. U těchto zemí také výrazně roste počet
studentů a procento samoplátců za studium v cizím jazyce je samozřejmě
veliké.

 V této souvislosti je také potřebné, aby docházelo k cílenému výběru takových
studentů z třetích zemí, kteří by mohli být v budoucnu přínosem i pro
ekonomiku ČR, resp. její propagování v zahraničí. Celková koncepce by měla
obsahovat i plán na propagaci těch studijních oborů, na kterých má ČR
dlouhodobý zájem. Absolventi takových oborů by mohli být začleněni i do
projektů ekonomické diplomacie v zahraničí, podporovaných vládou ČR.
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Závěry

 Vysoké školy by měly s pomocí státu nastavit takové podmínky, které by
umožnily alespoň částečné, když ne úplné zpoplatnění studia cizinců na
vysokých školách v ČR .

 Studenti ze třetích zemí, by vzhledem k neustálému růstu jejich počtu a
zvyšování procentuálního obsazení na vysokých školách, měli v budoucnosti
hrát důležitou úlohu i v utváření rozvoje regionů, obzvláště bude-li se zároveň
zvyšovat počet těch, kteří si Českou republiku vyberou jako zemi, ve které
chtějí po absolvování studia žít a pracovat.

 Na studium se musí začít pohlížet více komerčně a považovat tak studium
cizinců za vhodný obchodní artikl, který ve svém důsledku pomůže i
samotnému rozvoji škol. Jen poměrně malá část studentů si platí sama
jazykové či přípravné kurzy či samotné studium v jiném než českém jazyce, i
když se toto procento přeci jen zvyšuje vzhledem k rozšiřující nabídce mezi
soukromými, ale i veřejnými vysokými školami.
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Děkujeme za pozornost.
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