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Shrnutí 
 
Studie akademické a profesní kariéry absolventů evropských škol, provedená v období od února do 
září 2008, vycházela především z odpovědí na elektronický průzkum, které poskytlo zhruba tři 
tisíce absolventů (přesný počet je 2 987). Toto číslo představuje (podle dostupných údajů) zhruba 
8,5 % z počtu absolventů, kteří od zřízení systému evropských škol před zhruba padesáti lety složili 
evropskou maturitu. Toto procento se může zdát nízké, ale vezmeme-li v úvahu, že evropské školy 
systematicky neshromažďovaly a neaktualizovaly údaje o svých absolventech a archivovaly pouze 
adresy rodičů (které však přestanou být aktualizovány, jakmile jejich děti evropské školy opustí), 
lze toto procento považovat za přiměřené. Mezi respondenty je 53 % starších 26 let, a ty lze tedy 
považovat za osoby, které ukončily své akademické vzdělávání a zahájily profesní kariéru. V této 
skupině jsou zhruba 3 osoby z 10 starší 40 let a zhruba 1 osoba z 10 je starší 50 let. Z toho můžeme 
usoudit, že značná část odpovědí je od absolventů, jejichž profesní kariéra je již za poměrně 
zavedená, ačkoli zde nepochybně převažují respondenti z mladších věkových skupin. 
Reprezentativnost odpovědí je též zajištěna kombinací respondentů ze škol různé velikosti: 71 % 
respondentů bylo absolventy „velké“ školy v Bruselu nebo Lucemburku a 29 % bylo absolventy 
jedné z „menších“ škol. Současný poměr je pro srovnání 60 % ku 40 %, je však třeba mít na paměti, 
že „menší“ školy jsou také školy mladší, a jejich podíl na počtu absolventů tedy musí být nižší než 
jejich podíl na současné školní populaci. Rovněž jsou téměř rovným dílem zastoupena obě pohlaví: 
55 % odpovědí pocházelo od absolventek a 45 % od absolventů, což lze porovnat se současným 
poměrem 51 % dívek a 49 % chlapců (jedná se tedy mírné, ale přijatelné zkreslení ve prospěch 
respondentek). Odhlédneme-li od respondentů s dvojí státní příslušností, je 49 % respondentů 
státními příslušníky původních 6 členských států Evropské unie, 14 % dalších 10, případně 6 
členských států a 26 % je z členských států, které přistoupily jako poslední. Pokud jde o mateřský 
jazyk, 65 % respondentů hovoří jedním ze tří tzv. pracovních nebo provozních jazyků evropských 
škol (angličtina, francouzština a němčina), mateřský jazyk zbývajících respondentů je jeden 
z ostatních úředních jazyků nebo dokonce jazyk, který nepatří k úředním jazykům 27 členských 
států Evropské unie (a 17 % uvádí více než jeden mateřský jazyk). Je třeba také zmínit, že 54 % 
respondentů strávilo celou školní docházku v evropské škole a 81 % zde dokonce absolvovalo celé 
sekundární vzdělání (7 let). Můžeme tedy předpokládat, že mají velké zkušenosti se systémem a 
mohly je uplatnit v anketě. 
 
Ještě před uvedením podrobné analýzy obdržených odpovědí chtějí konzultanti informovat o 
výsledcích analýz nejdůležitějších učebních osnov systému evropských škol, a na základě těchto 
oficiálních pokynů tak upozornit na silné a slabé stránky vzdělávacího systému. Je známé, že 
evropské školy přikládají velký význam výuce jazyků buď formou samostatného předmětu nebo 
v rámci integrace obsahového a jazykového vzdělávání (content and language integrated learning, 
CLIL), např. ve výuce dějepisu a zeměpisu. Jak ukázala analýza přijatých odpovědí (viz infra), toto 
vzdělávání zřejmě žáky dobře připravuje na často mezinárodní (nebo bychom mohli říci 
mezikulturní) akademickou a/nebo profesní kariéru, i když se obsah učebních osnov většiny 
jazykových kurzů nevztahuje k tomu, co bylo nedávno v této oblasti standardizováno, tedy ke 
Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky (CEFRL). 
 
Vedle výuky jazyků jsou evropské školy nadprůměrné (v porovnání s vnitrostátními vzdělávacími 
systémy v Evropské unii podle analýzy Eurydice) ve výuce přírodních věd (biologie, chemie a 
fyzika). Nepochybně v důsledku toho zaznamenáváme, že počet absolventů, kteří si volí terciární 
vzdělávání v těchto oblastech, přesahuje evropský průměr, zejména pokud jde o dívky. 
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Konzultanti analyzovali rovněž opatření přijatá na podporu žáků, kteří mají problémy s učením. 
Tato opatření mají velký význam, neboť evropské školy nabízejí pouze jediný druh vzdělávání 
(ačkoli v rámci tohoto druhu si žáci mohou volit z široké škály možností), který je přípravou na 
akademickou kariéru, nenabízejí však odborné nebo umělecké vzdělávání. Jinými slovy, žáci, kteří 
mají s nabízeným programem potíže, nemohou jednoduše v rámci systému dané školy přejít na 
vhodnější druh vzdělávání; je tedy nutné jim poskytnout co největší pomoc jejich problémy 
s učením překonat, zvláště pokud pramení z obtíží jazykových (proto jsou důležitá tzv. opatření 
SWALS = opatření ve prospěch studentů bez jazykové sekce). Je třeba upozornit, že podpůrná 
opatření se neomezují jen na tyto případy, ale zahrnují i obecnější opatření podpory učení (PU) pro 
různé obtíže s učením i opatření pro začlenění žáků se zvláštními potřebami (ZVP). I přes tato 
opatření je počet žáků „opakujících“ ročník stále o něco vyšší než evropský průměr, týká se zhruba 
každého čtvrtého chlapce a každé sedmé dívky. V této souvislosti je třeba poznamenat, že podle 
respondentů je důvodem k opakování ročníku zhruba ve stejné míře jazykové vzdělávání (jako 
samostatný předmět nebo v rámci CLIL) a vzdělávání v oblasti přírodních věd. V obou případech 
musí ročník opakovat zhruba každý čtvrtý žák. 
 
Konzultanti rovněž v samostatné příloze formulovali doporučení, nikoli ohledně zlepšení 
současného systému, který, jak naznačují odpovědi (viz infra), lze považovat za poměrně úspěšný, 
ale spíše ohledně toho, jak by se některé jeho silné stránky mohly použít ve vnitrostátních 
systémech vzdělávání Evropské unie. Než přejdeme k podrobnostem, bylo by dobré analyzovat 
odpovědi a zjistit, do jaké míry potvrzují zjištění analýzy programu evropských škol. 
 
Obecně můžeme říci, že evropské školy připravují své absolventy na akademickou kariéru velmi 
dobře, protože 94 % respondentů takovou kariéru zahájilo a 8 z 9 studentů získalo minimálně titul 
bakalář nebo jeho ekvivalent. Také je třeba zmínit, že značný počet absolventů (38 %) studuje více 
než jednu fakultu či univerzitu a pouze v menšině případů (zhruba 1 ze 3) je to způsobeno tím, že 
student na první fakultě nebo univerzitě nezískal titul. Téměř ve 30 % těchto případů se první 
fakulta nebo univerzita nachází v zemi, která není ani zemí původu ani zemí, kde student 
navštěvoval evropskou školu (téměř ve stejném počtu případů, tj. 29 %, což znamená, že hlavní 
vyučovací jazyk není studentův mateřský jazyk – jinými slovy, geografická mobilita se potvrzuje 
jazykovou flexibilitou). To dostatečně poukazuje na velkou mobilitu absolventů na akademické 
úrovni, která je prokázána i na úrovni jejich profesní kariéry (viz infra). Upozorňujeme také, že tato 
mobilita není vyvolána tím, že by respondenti považovali úroveň výuky ve svém mateřském jazyce 
za příliš nízkou pro zahájení akademické kariéry: pouze 1 % až 3 % respondentů (podle jazyka) 
považovalo úroveň za příliš nízkou. Ocenění způsobu, jakým evropské školy připravují své 
absolventy na terciární vzdělávání, potvrdilo i hodnocení, podle kterého 80 % až 85 % respondentů, 
v závislosti na mateřském jazyce, mělo pocit, že jsou stejně nebo i lépe připraveni než jejich 
spolužáci z fakulty či univerzity. Hodnocení absolventů z „velkých“ či „malých“ škol se přitom 
příliš nelišilo. 86 % absolventů však potřebuje k získání titulu bakalář až 4 roky a 84 % až 6 let na 
titul magistra, což naznačuje určité „opakování“ na terciární úrovni. 
 
Počet absolventů, kteří si jako obor svého terciárního vzdělávání volí přírodní vědy (20 %), značně 
převyšuje evropský průměr (11 %), u dívek více než u chlapců. Jejich volbu nepochybně ovlivňuje i 
skutečnost, že systém evropských škol přikládá kromě „zjevného“ významu jazykového vzdělávání 
velkou důležitost i výuce přírodních věd. Statistická analýza potvrzuje, že rozhodně existuje vztah 
mezi volbou přírodovědných předmětů jako volitelných předmětů na středoškolské úrovni a volbou 
přírodovědných oborů na úrovni vysokoškolské. Vzhledem k významu přírodních věd v naší 
společnosti lze tento aspekt systému evropských škol hodnotit jako přínosný. 
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Analýza sociálních a ekonomických odvětví, v nichž absolventi zahajují svou profesní kariéru, 
ukazuje, že systém evropských škol doplněný terciárním vzděláváním otevírá dveře k široké škále 
pracovních míst. Je pozoruhodné, že 65 % absolventů a 55 % absolventek charakterizuje své 
pracovní prostředí na počátku kariéry jako mezinárodní, a tato čísla se v dalších fázích kariéry ještě 
zvyšují. Zajímavé je i to, že pouze 7 % absolventů zahajuje svou kariéru v jednom z evropských 
orgánů, přestože 68 % rodin absolventů patří do tzv. kategorie I1. Zkoumáme-li podrobněji 
používání jazyků na počátku profesní kariéry, není žádným překvapením, že 51 % absolventů, 
jejichž mateřským jazykem je angličtina, užívá ve svém profesním prostředí jako svůj hlavní 
komunikační jazyk také angličtinu; u absolventů s jinými jazyky se celkem jedná pouze o 38 % 
(tzn. 38 % žáků s jiným mateřským jazykem než je angličtina užívá nejčastěji ve svém profesním 
prostředí svůj mateřský jazyk), tento průměr však zastiňuje významné rozdíly, pro něž konzultanti 
nemají žádné vysvětlení: u řečtiny se jedná o pouhých 24 %, zatímco u portugalštiny je to téměř 
dvojnásobek, 47 %, přičemž u němčiny, jednoho ze tří tzv. provozních jazyků v evropských 
školách, jde o 32 %, což je méně než např. u holandštiny se 36 %. Tyto údaje mimochodem 
odpovídají volbě jazyka na terciární úrovni: opět není překvapením, že 86 % studentů, jejichž 
mateřským jazykem je angličtina, studuje v tomto jazyce na fakultě či na univerzitě, ale pouze 62 % 
německy mluvících absolventů studuje na terciární úrovni v němčině, což je méně než např. 
u holandštiny se 71 %. 
 
Sociální prostředí rodin je dosti specifické, protože 82 % respondentů patří do rodiny, kde má 
alespoň jeden z rodičů bakalářský či vyšší titul, což je zhruba čtyři až pětkrát víc, než činí evropský 
průměr. Nicméně pouze 47 % respondentů se domnívalo, že jejich sociální prostředí mělo 
„rozhodující vliv“ na jejich akademickou kariéru, pokud však vezmeme v úvahu ty, kteří uvedli 
„určitý vliv“, vzroste tento podíl na 82 %. 
 
A ačkoli je srovnání profesní úrovně rodičů obtížné, je vhodné uvést, že ve zhruba 55 % případů má 
jeden z rodičů pracovní místo srovnatelné s úrovní A(*) nebo B(*) v evropských orgánech. 
 
Byly analyzovány i důvody, proč (podle respondentů) rodiče poslali své děti do evropské školy. 
Protože 68 % žáků pochází z rodiny spadající do kategorie I, byl to samozřejmě nejčastější důvod, 
následovala multikulturní povaha evropských škol, nabídka vzdělávání v mateřském jazyce, 
celkově dobrá kvalita vzdělávání a na pátém místě byla evropská maturita (která byla zmíněna 
dvakrát méně často než nejdůležitější důvod, tzn. kategorie I; jiné důvody byly uváděny méně 
často). 
 
Analýza důvodů, které vedly k opuštění školy, ukazuje, že téměř nikdy nešlo o nedostatečnou 
úroveň vzdělání poskytovaného systémem evropských škol. Naopak ve většině případů (a zejména 
v oblastech, kde systém požaduje velmi dobré schopnosti žáků, tedy v oblasti jazyků a přírodních 
věd) považují někteří žáci úroveň za příliš vysokou, a protože slabší žáci – i případě, že jim je 
poskytnuta podpora při učení – nemají jinou možnost než „opakovat“ ročník, mohou nakonec být 
nuceni systém opustit a pokračovat ve vhodnějším vzdělávacím systému. Mimoto je zajímavé, že 
nejčastěji uváděným důvodem je skutečnost, že rodiče (v praxi téměř výhradně britští státní 
příslušníci) posílají své děti do internátní školy ve své domovské zemi, zdá se však, že to nemá 
téměř nic společného s úrovní kvality systému evropských škol. 
 
Celkově absolventi hodnotí kvalitu vzdělávání získaného v evropské škole velmi pozitivně a pouze 
3 % respondentů uvedlo, že by své děti do evropské školy neposlali nebo by ji nedoporučili 
ostatním. Procento absolventů, kteří svůj pobyt v evropské škole hodnotí kladně (a kteří by do ní 

                                                 
1 Alespoň jeden z rodičů těchto žáků pracuje pro evropský orgán. 
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nepochybně poslali své vlastní děti, kdyby k tomu měli příležitost, nebo by ji doporučili pro děti 
svých přátel a příbuzných), se pohybuje mezi 68 % a 74 % podle velikosti školy (nejvyšší procento 
mají „velké“ školy) a mezi 71 % a 74 % podle pohlaví respondentů (nejvyšší procento mají 
chlapci), průměrná hodnota činí 72 %. 
 
A konečně, poslední analyzované téma se týkalo spolupráce a kontaktů mezi absolventy. Jak jsme 
již řekli, samy evropské školy v minulosti činily málo pro sledování svých absolventů, bylo proto 
zajímavé vidět, do jaké míry udržují absolventi vzájemné kontakty ze své vlastní iniciativy. 
Profesní spolupráce se nezdá být příliš významná: pouze 11 % respondentů potvrzuje, že mají 
pravidelné kontakty se spolužáky z profesních důvodů, a tento údaj je třeba interpretovat s ohledem 
na to, že 7 % respondentů pracuje pro evropský orgán, kde jsou šance na setkání s bývalými 
spolužáky rozhodně vyšší než v jiném pracovním prostředí. Upozorňujeme, že toto procento není 
významně ovlivněno věkem respondentů, který je naopak určujícím činitelem při posuzování 
kontaktů ze společenských důvodů: zde je průměrný počet daleko vyšší, 64 % respondentů uvádí, 
že jsou v pravidelném společenském kontaktu se spolužáky, a ihned po absolutoriu je to dokonce 
79 % (do věku 20 let) a 68 % do věku 25 let, v pozdějším věku procento klesá na zhruba 50 %. Zdá 
se tedy, že na základě středoškolského vzdělávání se budoucí profesní spolupráce a profesní kariéra 
rozvíjejí pouze v omezené míře, více k tomu pravděpodobně dochází na úrovni vzdělávání 
vysokoškolského. 
 
Konzultanti se domnívají, že výše uvedené body poskytují odpovědi na položené otázky, jinými 
slovy témata, která je třeba studovat podle přesného stanovení v zadání této studie. Samozřejmě 
není neobvyklé, že odpovědi na určité otázky následně vyvolávají otázky nové, na které lze 
odpovědět buď na základě již shromážděných informací, pomocí další studie nebo pomocí určité 
formy přiměřeného odhadu. 
 
Vzhledem ke kladnému závěru ohledně kvality programů a příležitostí, které evropské školy svým 
absolventům nabízejí z hlediska akademické a profesní kariéry, vyvstávají dvě důležité otázky: za 
prvé, jaké jsou přesně aspekty nebo koncepce specifické pro systém evropských škol, které lze 
hodnotit jako jeho silné stránky, a za druhé, lze z pedagogického či organizačního hlediska2 
doporučit jejich „export“ do vnitrostátních systémů vzdělávání? Konzultanti jsou si vědomi diskusí, 
které v této souvislosti probíhají, a domnívají se, že při rozhodovacích procesech, na nichž se 
zúčastněné subjekty nyní podílí, by bylo možné brát v úvahu tyto prvky. 

1) Evropská maturita zcela zjevně absolventům otevírá dveře na fakulty a univerzity dle jejich 
výběru v zemích Evropské unie, a jak prokazují číselné údaje, 94 % absolventů na základě 
evropské maturity zahajuje terciární vzdělávání, přičemž většina využívá i „mezinárodní“ 
rozměr maturity, protože 62 % absolventů navštěvuje fakultu či univerzitu v zemi, která není 
zemí jejich původu. 

První procentní podíl (94 %) nelze přičítat výhradně výhodám evropské maturity: jak vyplynulo 
z průzkumu, 82 % absolventů pochází z rodinného prostředí, ve kterém má alespoň jeden 
z rodičů vysokoškolský diplom, a to je (pravděpodobně nejen díky náhodné shodě) také 
procento absolventů, kteří se domnívali, že jejich sociální prostředí mělo „určitý vliv“ až 
„rozhodující vliv“ na jejich akademickou kariéru. 

 

                                                 
2 Upozorňujeme, že některé, ne-li všechny zvláštní prvky přispívající k silným stránkám systému evropských škol 

mohou být spojeny s podstatnými náklady, neboť vyžadují mimořádné zdroje. Protože finanční aspekty nebyly 
v tomto průzkumu analyzovány, konzultanti nebrali při formulování svých úvah finanční prvky v úvahu. 
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Druhý procentní podíl (62 %) samozřejmě závisí na evropské maturitě, ta však pouze usnadňuje 
přístup na fakultu či univerzitu v kterékoli zemi Evropské unie, ale nezaručuje, že zde její 
absolventi uspějí, protože to závisí daleko více na dobré kvalitě poskytnutého vzdělání a na 
znalosti jazyka, ve kterém je zde terciární vzdělávání poskytováno, než na evropské maturitě 
jako takové. V důsledku toho by „export“ koncepce evropské maturity do vnitrostátních 
vzdělávacích systémů v Evropské unii, aniž by bylo současně zajištěno, že úroveň výuky cizích 
jazyků bude dostatečně vysoká, nemusel vést k požadovaným účinkům. 

2) Jak vyplývá z bodu 1), význam vysoké kvality výuky cizích jazyků nelze dostatečně zdůraznit. 
V mnoha zprávách již bylo opakovaně řečeno, že jedním z důvodů, proč mají evropské školy 
v této oblasti tak dobré výsledky, je (kromě vysokého počtu vyučovacích hodin věnovaných 
v programu evropských škol cizím jazykům a kromě skutečnosti, že výuka druhého jazyka 
začíná již v raném věku) to, že systém využívá pro výuku rodilé mluvčí, nikoli jen pro 
jazykovou výuku v úzkém slova smyslu, ale i v případech, kdy se cizí jazyky používají 
v kontextu integrace obsahového a jazykového vzdělávání (např. v dějepisu a zeměpisu). Zde je 
třeba se znovu ptát, zda by „export“ koncepce učitelů - rodilých mluvčí a/nebo integrace 
obsahového a jazykového vzdělávání (CLIL) jako takový do vnitrostátních systémů vzdělávání 
vedl ke stejným výsledkům. Nemělo by se zapomínat, že ke znalosti a užívání jazyka významně 
přispívá to, že žáci evropské školy jsou vlastně nuceni používat cizí jazyk(-y), jež se učí, 
v každodenním životě a komunikaci se spolužáky („bezprostřední použitelnost“ podle Beatens 
Beardsmora). Mnohojazyčné a multikulturní prostředí trvající až do ukončení středoškolského 
vzdělávání je stále jedním ze specifických rysů evropských škol, jehož zavedení do 
vnitrostátních vzdělávacích programů může být problematické, neboť tyto programy se 
vzhledem k tomu, že přijímají stále více dětí z jiných kultur, snaží především co nejrychleji 
naučit tyto děti vyučovací jazyk, přičemž nevyužívají příležitosti jazykové různorodosti.3. 
Samozřejmě by doporučení změn vnitrostátních vzdělávacích systémů zaměřené na uvědomění 
si cizích jazyků v raném věku vyžadovalo daleko širší analýzu, než jakou lze očekávat od tohoto 
průzkumu. 

3) Jedním z cílů systému evropských škol není jen připravit žáky na úspěšnou akademickou (a 
profesní) kariéru, ale také učinit z nich dobré evropské občany, kteří budou mimo jiné 
prokazovat otevřenost a úctu k jinými kulturám. Na podporu této myšlenky byla (na úrovni 
základního vzdělávání) zavedena koncepce „evropských hodin“. I zde se lze ptát, zda je možné 
tuto koncepci „exportovat“ do vnitrostátních systémů vzdělávání. Je jasné, že aby byl takový 
druh výuky skutečně úspěšný, musí být ve škole multikulturní prostředí, ve kterém se děti 
budou každodenně pohybovat, aby se tak mohly koncepce otevřenosti a úcty uplatňovat v praxi, 
a nikoli jen teoreticky. Přesto se zdá užitečné poskytnout učitelům ve vnitrostátních systémech 
vzdělávání, které jsou méně multikulturní než systém evropských škol, didaktické prostředky, 
které jim pomohou organizovat podobné druhy činností, jaké jsou předpokládány pro „evropské 
hodiny“. 

4) Studie také prokázala, že existují statistické důkazy o vztahu mezi významem, jaký systém 
evropských škol přikládá výuce přírodních věd (důkladný základ pro všechny, po němž 
případně následuje specializace studentů s největším zájmem), a rozhodnutím jeho absolventů, 
kteří si volí terciární vzdělávání v těchto oborech. Protože se tento aspekt zdá přínosný pro 
budoucnost naší společnosti, měl by být začleněn do úvah zúčastněných subjektů vnitrostátních 
systémů vzdělávání o skladbě jejich učebních osnov. 

                                                 
3  Jak uvádí nedávné sdělení Evropské komise“ „V naší společnosti existují i nevyužité jazykové zdroje: měl by se 

vyzdvihnout význam různých mateřských a dalších jazyků, jimiž se hovoří v domácích, místních a sousedských 
prostředích." (Evropská komise, 2008, s. 6) 


