
 
 

Stáže studentů ESF MU v institucích české a francouzské 

veřejné správy (CZ.1.07/2.4.00/17.0036) 

Při profesním uplatnění absolventů vysokých škol v ČR je jedním z největších problémů nedostatek 
jejich odborné praxe. Projekt je zaměřen právě na potřebu zvýšení praktických znalostí studentů VŠ 
tím, že usiluje o propojení klasické univerzitní výuky se získáváním zkušeností v praxi. To by mělo 
přinést zvýšení šancí na uplatnění studentů při vstupu na trh práce a zároveň přispět k rozvoji a 
kultivaci české veřejné správy. Kultura pracovních stáží studentů VŠ ještě není v ČR dostatečně 
rozvinutá, studenti tak mohou narážet jak na neochotu institucí přijímat stážisty, případně na 
problémy spojené s vlastním vymezením jejich pracovní náplně. Vzhledem k tomu, že ve Francii je 
naopak získávání pracovních zkušeností a praktických poznatků během (a v rámci) studia běžnou 
praxí a kultura poskytování stáží zde má dlouholetou tradici, domníváme se, že inspirace 
francouzským know-how by mohla přispět jak ke zvýšení konkurenceschopnosti a mobility 
absolventů VŠ, tak ke zvýšení efektivity české veřejné správy. Spolupráce s univerzitou poskytne 
institucím možnost zavedení jednotného systému realizace a organizace stáží. 

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou studenti ESF MU studující v oboru Veřejná správa 
(Administration publique). Studijní obor je zaměřen na profilaci vysoce kvalifikovaných ekonomů 
schopných zastávat pozice ve středním i top managementu na všech úrovních veřejné správy, stejně 
jako uplatnit se i v nadnárodních orgánech a institucích. Absolventi nacházejí uplatnění především 
jako odborní a řídící pracovníci v orgánech veřejné správy a jako poradci a konzultanti. Jejich 
jazykové a odborné schopnosti jim dávají výraznou šanci uplatnit se i v mezinárodních institucích, 
zejména v úřadech Evropské unie. Spolu se solidními ekonomickými znalostmi získávají absolventi 
vzdělání i v široké oblasti správních věd a práva, to vše s akcentem na evropskou dimenzi procesů 
probíhajících ve veřejné správě. Prostřednictvím odborných stáží v českých a francouzských 
veřejných institucích a speciálních kurzů absolventi rovněž rozvíjejí i své předpoklady pro úspěšnou 
praktickou činnost.  

Projekt počítá s mobilitou studentů, vyučujících i odborníků. Součástí přípravy studentů jsou, vedle 
stáží, také workshopy za účasti českých i zahraničních (primárně francouzských, ale i ostatních, 
např. švédských) odborníků z oblasti veřejného sektoru (veřejné správy, financí, politik, apod.).  
MU díky realizaci tohoto projektu bude nabízet svým studentům atraktivnější a kvalitnější studium. 

Cíle projektu 

Cílem projektu je upevnění vztahů, prohloubení spolupráce a rozšíření sítě mezi ESF MU, 
univerzitami v zahraničí, partnery, vybranými institucemi veřejné správy a studenty za účelem 
posílení pozice absolventů na pracovním trhu. Za tímto účelem bude vytvořena komunikační 
platforma pro rozšíření sítě spolupracujících organizací, u kterých budou probíhat stáže studentů 
oboru Administration Publique (stáže M.F.T.A.P.) .  

Klíčové aktivity 

• Stáže studentů v institucích veřejné správy v ČR 
• Stáže studentů v institucích veřejné správy ve Francii 
• Workshopy, závěrečná konference a setkání 


