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Přibližné počty Čechů v zahraničí k 2011 
USA ↑ 1600000 
Kanada 119000 
Rakousko    54000 
Německo   50000 
Slovensko 46000 
Vel. Británie ↑ 40000 
Argentina   30000 
Austrálie ↑  30000 
Francie   25000 
Švýcarsko     13000 
Chorvatsko 10500 
N. Zéland ↑ 9000 
Rumunsko 3900 
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Mapa světa krajanů 



Nová koncepce vztahu MZV k Čechům žijícím v 
zahraničí - 2011 

• Nová situace po roce 1989 
– krajané 
– exulanti 
– Češi v zahraničí 
– přátelé ČR 
 

• Větší viditelnost v ČR 



Češi ve světě – Oslavy dne české státnosti 
2012  

24.-30.září 2012 

• Záštita prezidenta republiky 
 

• Mezinárodní krajanský festival 
• Konference Mezinárodního klubu Čechů 
• Předání ocenění významná česká žena 
 
• 26.9. – slavností večer na Vítkově 
• 28.9. – představení ve staré budově Národního divadla  

Korespondence V + W 
 

 



• odchod s vědomím kdykoliv možného návratu 

• virtuální sociální sítě 

• omezení zájmu o tradiční krajanskou spolkovou činnost 

• zájem o český jazyk pro děti 

Vliv změn v posledních dvaceti letech 



• kurz českého jazyka v Dobrušce  

- cca. 60 osob každý rok – žádosti přes ZÚ ČR 

• semestrální pobyty na vysokých školách v ČR 

– 30 jednosemestrálních pobytů každý rok  

• kurz metodiky výuky českého jazyka  

  - cca. 15 účastníků každý rok 

   - přizpůsobení programu ČŠBH 

 
• Středoškolské studium v ČR – ročně tři osoby – pilotní projekt 

Podpora výuky českého jazyka v zahraničí – 
nástroje –  usnesení vlády ČR č. 262 ze dne 9. dubna 2010  



Učitelé u krajanských komunit 

• 12 učitelů u krajanských komunit –  usnesení vlády ČR č. 262 ze dne 9. dubna 
2010  
 

Evropa:      Chorvatsko (2) 
  Rumunsko (2) 
  Ukrajina (1) 
  Srbsko (1) 
  Rusko (1) 
Latinská Amerika: 
  Argentina (2) 
  Paraguay (1) 
  Brazílie (2) 
 
 
 
 

• nově pilotní projekt umožňující učitele krajany 

• dále podpora krajů- Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu – lektoři Chanty 
Mansijsk (Rusko), Zadar (Chorvatsko),  Šumadija (Srbsko)  
 
 

 

- 



• v Evropě 46 – mimo Evropu 5 
• spolufinancování přijímajícími univerzitami 
• tradičně bohemistika – nově často 

poptávka po výuce českého jazyka a šířeji 
pojatých studijních programů 

• možnosti výuky rozšíření o výuku u 
krajanských komunit i propagování české 
kultury 

Lektoráty na zahraničních univerzitách 



Pobyt v ČR pro studenty českého jazyka 
 

• Sluňákov – předškolní děti - ČSBH – 5.8.- 11.8. 

• Olivova nadace Říčany – Sedm paprsků a didaktická část učitelky 
ČSBH – 14.7.-4.8. 

• Dobruška – ÚJOP – 27.7.-4.8. 

 



Výuka zaměřená na děti Čechů žijících ve světě 
 

• ČSBH  
– rychlý nárůst členů 

– schválené osnovy 

– kvalitní koordinace 

• výuka češtiny podporovaná z prostředků na 
dary pro krajanské komunity 
– mnohé rovněž velmi kvalitní 

– potenciál převzetí modelu ČŠBH 

– letos téměř třetina všech prostředků na dary pro krajany 

 

 



Výuka českého jazyka on-line 
 

 
• pozitivní zkušenosti ze zahraničí 

• motivace dokončit kursy 

• www.ujop.cz 

 

 



Výzvy 

• koordinace 

• reakce na měnící se požadavky na výuku 

     - pokles zemí s tradiční bohemistikou, zájem o výuku jazyka jako 
nástroje 

• teritoriální vnímavost 

 - země s velkou českou komunitou první generace 

 - země s velkou přítomností obyvatel v ČR 

 

 



 
Děkuji za pozornost! 

 

 
www.mzv.cz/krajane 
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