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MEZINÁRODNÍ VÝJEZDY 

Václav Šimandl 

Příspěvek se zabývá mezinárodními výjezdy v rámci doktorského studia a výjezdy 
mladých akademických pracovníků. V příspěvku jsou diskutovány důvody, které 
(post)doktorandy motivují k realizaci zahraničního výjezdu. Tyto důvody mohou být 
v případě doktorandů studijní (získání podkladů pro disertační práci, konzultace 
disertační práce, získání času na zpracování práce), v případě akademických 
pracovníků pracovní (navázání spolupráce, inspirace dobrou praxí, konzultace 
konkrétní problematiky či spolupráce na ní). V případě obou skupin osob mohou být 
motivací důvody pragmatické (splnění studijních povinností či podíl na 
internacionalizaci pracoviště) a osobní (zlepšení se v cizím jazyce, poznání nových 
osob či míst). 

V příspěvku jsou představeny typy výjezdů pro doktorandy, mezi něž patří studijní 
a pracovní stáže, a akademické pracovníky, mezi něž lze řadit studijní, výukové 
a výzkumné stáže. Příspěvek se dále podrobněji zabývá programy Erasmus+ 
a Freemover, které jsou určeny k podpoře mezinárodních výjezdů. Blíže jsou popsány 
jejich charakteristiky, výhody a nevýhody v případě realizace studijních výjezdů v rámci 
doktorského studia, resp. studijních či výukových stáží v případě výjezdů 
akademických pracovníků. 

Příspěvek diskutuje výběr vhodné cílové destinace výjezdu, a to nikoliv z pohledu 
geografického, ale z hlediska přínosu takového výjezdu pro profesní rozvoj vyjíždějící 
osoby. Dle autora příspěvku je vhodné za cílovou destinaci zvolit působiště tzv. 
inspirativních osob. To jsou lidé, s nimiž lze konzultovat problematiku, v níž se 
vyjíždějící osoba chce zlepšit. S takovými osobami je vhodné záměr výjezdu, jeho cíl 
a časový rámec domluvit dopředu a dbát na to, aby obě strany měly na konzultace 
dostatek času. 

Příspěvek popisuje nejčastější modely finanční podpory. V případě mezinárodních 
mobilit studentů mezi ně patří zejména získání paušální finanční částky, kdy není nutné 
dokladovat náklady na dopravu a pobyt. V případě mezinárodních výjezdů 
akademických zaměstnanců je obvyklý finanční model úhrady prokazatelných 
nákladů. Příspěvek se dále zabývá dopravou do cílové destinace a možnostmi 
ubytování v cílové destinaci, a to v návaznosti na použitý model finanční podpory. 

Uvedená témata jsou ilustrována na příkladech několika mezinárodních výjezdů, 
které autor příspěvku absolvoval.Autor: 

Václav Šimandl je odborným asistentem na Pedagogické fakultě Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích, kde působí na Katedře informatiky. Autor je 
katedrálním koordinátorem mezinárodních mobilit. 
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