
 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva 2019 

Czexpats in Science, z. s. 



 
 

 

 

 

 

Úvodní slovo 
 

Vážené dámy, vážení pánové, vážení příznivci a spolupracovníci Czexpats in Science,  

 

rok 2019 byl pro náš spolek rokem raketového růstu. 

Vše pro nás odstartovalo Předvánoční setkání českých vědců žijících v zahraničí, které se uskutečnilo 

v Impact Hub Praha v prosinci 2018 a zarezonovalo jak mezi vědci v zahraničí samotnými, tak mezi 

vědeckými institucemi, a řadou dalších organizací. Právě tento zájem do velké míry ovlivnil směřování 

aktivit spolku v roce 2019. Z pozitivní odezvy bylo patrné, že naše iniciativa vznikla v době, kdy se 

odchod českých vědců do jiných systémů a jak je pak následně motivovat aby své nabyté dovednosti 

využili zpátky v České republice stále diskutovanějším tématem. 

Iniciativa Czexpats in Science podnikla v roce 2019 mnoho kroků které pomohly vést konstruktivní 

debatu ohledně výhod a nevýhod vědecké mobility. Uveřejnili jsme na 20 blogů od vědců se zahraniční 

zkušeností a pravidelně rozšiřujeme informace o jejich úspěších. Abychom lépe porozuměli, kde se 

čeští vědci vlastně nacházejí, spustili jsme projekt interaktivní Mapy vědců. Je z ní patrné, že mnoha 

Čechům se daří na těch nejlepších univerzitách. Abychom podpořili další talentované české studenty 

udělat krok k přihlášce do jejich vysněné laboratoře, uspořádali jsme workshopy o PhD studiu a 

postdoktorandských stážích v zahraničí. V neposlední řadě jsme navázali osobní kontakty s řadou 

zákonodárců a stali se partnery několika podobně smýšlejícím neziskovým organizacím. 

Toto vše by nebylo možné bez neúnavné práce našeho dobrovolnického týmu, který se skládá z 

postdoktorandů a profesorů působících všude po světě napříč vědními oblastmi. K chodu spolku 

přispěli nejen svým širokým know-how v oblasti vědy a výzkumu, ale i svými dalšími talenty, jako 

grafický design který vyústil k vytvoření našeho nového loga. Díky neuvěřitelnému nasazení a pracovní 

etice celého týmu se nám podařilo během roku vybudovat organizaci, které se na 300 czexpatů cítí být 

součástí, a jejíž názor zajímá zaběhlé instituce určující českou vědní politiku. 

Do dalšího roku bychom rádi naše aktivity konsolidovali a zahájili proces profesionalizace spolku, aby 

bylo dlouhodobě možné kvalitně zajistit rozšiřující se portfolio našich aktivit. Doufáme, že budeme 

dále přispívat k celospolečenské diskusi nad tím, jak nejlépe využít potenciál českých vědeckých expatů 

pro dobro naší společnosti. 

 

Anna Stejskalová, Vlaďka Petráková a Markéta Kubánková 

                  spoluzakladatelky Czexpats in Science 

 

 



 
 

 

 

 

 

Základní údaje 

Poslání 
Stovky talentovaných českých vědců žijí v zahraničí a využívají své nabyté znalosti a zkušenosti pro 

inovativní výzkum.  

Daní za dlouhodobý zahraniční pobyt však bývá ztráta kontaktů s českou vědeckou komunitou, a tedy 

ztráta možnosti zapojit se do projektů a sdílet informace s kolegy v ČR a v neposlední řadě obtíže při 

návratu do ČR. Jsme přesvědčeni, že tím ztrácí jak česká vědecká diaspora, tak vědci a instituce v ČR. 

Iniciativa Czexpats in Science byla založena v roce 2018 s vizí propojení českých vědců žijících v 

zahraničí s vědci a institucemi v ČR.  

Chceme podpořit tvorbu dlouhodobých partnerství, výměnu informací a znalostí, a společnými silami 

tak rozvíjet potenciál ČR stát na popředí světové vědy a inovace. 

 

 

Cíle 
Czexpats in Science mají za cíl 

● Propojit české vědce v zahraničí mezi sebou a s vědci a vědeckými institucemi v České 
republice 

● Pomoci vědcům v zahraničí s orientací v prostředí české vědy a usnadnit případný 
návrat vědců do českého prostředí 

● Poskytnout vědcům dlouhodobě žijícím v zahraničí možnost pozitivně inspirovat a 
ovlivňovat českou vědu 

● Podporovat mobilitu českých vědců, zejména sdílením zkušeností a informací mezi 
českými vědci na zahraničních institucích (popř. těmi, kteří se již vrátili do ČR) s těmi, 
kteří se na delší vědecký pobyt mimo ČR teprve chystají 

 



 
 

 

 

 

 

Tým Czexpats in Science (k 31.12.2019) 
 

Tým Czexpats 

Blanka Collis 

Pavla Hubálková 

Hana Hušková 

Jaroslav Icha 

Michal H. Kolář 

Markéta Kubánková 

Olga Löblová 

Vladimíra Petráková 

Anna Stejskalová 

Jan Valečka 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Členství a spolupráce 

Vystoupení na akcích partnerů 
Vědní politika 

● Zúčastnili jsme se akce  Národní kulatý stůl pro vědní politiku 22. 5. v Praze. 

● Prezentovali jsme poslání spolku pro delegaci Senátu Parlamentu ČR ve Finsku. 

● 6-7. 11. jsme prezentovali příspěvek (poster) na konferenci CZEDUCON (platforma pro 

setkávání odborníků z oblasti internacionalizace vysokých škol). 

Prezentace spolku na akcích spřátelených organizací a univerzit pod hlavičkou Czexpats in Science 

● Představili jsme spolek na křtu knihy partnerské organizace The Czechoslovak Talks. 

● 7.10. 2019 jsme měli přednášku pod názvem How to Start a Research Career na Mendelově 

univerzitě v Brně. 

● 28.11. jsme měli přednášku na akci PEFnet na Mendelově univerzitě. 

 

Partneři v roce 2019 
● Nadace Experientia 

● Nadace Neuron pro podporu vědy 

● Portál vědavýzkum.cz 

● Czechoslovak Talks 

● VŠCHT 

● MUNI 

● CIIRC ČVUT 

● Youth Speak Up 

● Alzheimer nadační fond 

● ČASOPIS VESMÍR 

O nás v médiích 
● Forbes 

● Respekt 

● CZECH & SLOVAK LEADERS MAGAZINE 

● HOSPODÁŘSKÉ NOVINY 

● Česká Televize 

● Český rozhlas PLUS 

● Týden ve vědě a výzkumu ZDE 

 

https://open.spotify.com/episode/4vREmjpusFIFsWN0cvTPcy?si=Q6M7IwoFSY-bIJnfSPUkxQ


 
 

 

 

 

 

Projekty Czexpats in Science v roce 2019 
 

Propojujeme české vědce a státní správu mezi sebou 
Předvánoční setkání 2019 v České republice 

● V roce 2019 jsme uspořádali druhý ročník předvánočního setkání v prostorách CIIRC ČVUT 

Praha kterého se zúčastnilo na 100 účastníků z řad vědců, zástupců grantových agentur, 

biotechnologického průmyslu a politiků. 

● Významní vědci, jako profesorka Lenka Zdeborová která působí ve Francii, přiblížili svůj 

výzkum pestrému publiku, které bylo složené z vědců různých oborů a kariérních fází. 

Důležitým tématem konference byl vědecký návrat do ČR. Během přednášek a panelových 

diskuzí se probíraly příležitosti pro návrat na vědecké pozice do ČR a obzvlášť pak možnosti 

start-up grantů pro zakládání vlastních vědeckých skupin v Česku. Sdílely se i tipy pro vědeckou 

kariéru v soukromém sektoru a byl představen systém hodnocení vědy v ČR. Důležitou 

součástí konference byl i neformální networking. 

Lokální setkání 

● Pod hlavičkou Czexpats in Science podporujeme setkání českých vědců v zahraničí v místech 

jejich působení. 

● Setkání se v roce 2019 uskutečnila  v těchto městech 

o Drážďany, 

o Berlín 

o Helsinki 

o Stockholm 

o Seattle 

 

Budujeme živou online komunitu 
● Naše twitterový účet @czexpats vznikl s cílem dynamické výměny informací a budování online 

komunity. V současné době má téměř 900 sledujících a naše příspěvky jsou pravidelně sdílené 

českými vědeckými institucemi a vyvolávají konstruktivní diskuzi ve vědecké komunitě. 

● Našim odběratelům, kterých je v tuto chvíli již více než 300, pravidelně rozesíláme newsletter 

o novinkách v české vědě, našich aktivitách, otevřených pozicích a úspěších czexpatů. 

 

Dáváme hlas czexpatům 
Blogy a Rozhovory 

● Publikujeme příspěvky a rozhovory o různých aspektech vědeckého života v zahraničí a 

návratu do ČR. Snažíme se o co nejširší záběr zkušeností a úhlů pohledu. Naše blogy přebírá 

vysoce čtený portál vedavyzkum.cz. 

● Hlavní témata blogů pro rok 2019 byla 

o Tipy jak na výjezd do zahraničí (Holandsko, Finsko, Spojené Království, Francie, USA 

o Původní rozhovory s významnými a inspirativními českými vědci (prof. Martin Jínek, 

prof. Petra Hájkova, prof. Marek Basler) 

o Zkušenosti s návratem do Česka 



 
 

 

 

 

 

o Tipy jak uspět ve výběrových řízeních na vedoucí pozice jak v České republice tak v 

zahraničí 

Upozorňujeme na významné úspěchy českých vědců v zahraničí 
Rubrika Střípky vědy 

● Čeští vědci mnohdy působí na výborných zahraničních pracovištích a publikují v nejlepších 

časopisech. K českému publiku se ale často jejich úspěchy nedostanou. Proto na našich 

stránkách publikujeme krátké články o významných objevech českých vědců v zahraničí. Pro 

další zvýšení dopadu této rubriky jsme navázali spolupráci s nejstarším českým populárně 

vědeckým časopisem Vesmír. 

@Czexpats_papers  

● Ve spolupráci s profesorem Pavlem Tomančákem jsme spustili twitter bot @Czexpats_papers, 

který automaticky zveřejňuje články významných českých vědců hned poté, co se objeví v 

databázi PubMed.  

Mapujeme, kde se czexpati nacházejí 
Mapa vědců na platformě Mapotic 

● Ve spolupráci s českým startupem Mapotic jsme vyvinuli mapu českých vědeckých expatů. 

Nyní se na ní nachází přes 250 vědců, kteří působí nebo působili celkem ve 37 zemích světa. 

Mapa vědců je skvělým zdrojem informací a kontaktů pro ty, kteří se chystají vyjet do světa, 

vrátit se do ČR, ale např. i pro novináře a vládní instituce. Nedávno o data z mapy projevilo 

zájem mj. i Ministerstvo zahraničních věcí ČR. 

 

 

 

Vzdělávací aktivity 
#naPhDVen, 

● Pilotní workshop #naPhDVen, který jsme 10. října uspořádali ve spolupráci s VŠCHT, byl 

zaměřený na studenty zvažující PhD studium v zahraničí. Během workshopu v nově 

zrekonstruovaném sále Uhelna se studenti mimo jiné dozvěděli jaké to je studovat ve Velké 

Británii, Dánsku, Holandsku či Rakousku a s lektory prodiskutovali, jak napsat motivační dopis 

a CV. Workshop velmi kladně hodnotili jak studenti, tak lektoři. 

#naPostdocVen 



 
 

 

 

 

 

● Bezprostředně před vánočním setkáním jsme 21. 12. uspořádali workshop #naPostdocVen, 

kde jsme doktorandům představili praktické aspekty výjezdu na postdoktorální stáž do 

zahraničí. První blok se zaobíral tím, jak stáž v zahraničí financovat (např. Marie Sklodowska 

Curie Actions, grant Nadace Experientia). Jelikož mnoho postdoktorandů řeší skloubení 

výjezdu a rodinného života, uspořádali jsme na toto téma panelovou diskuzi. V neposlední 

řadě jsme dali účastníkům příležitost popovídat si u networkingového oběda s mentory ze 

svého oboru, účastníky navazujícího setkání, kteří v současné době působí v zahraničí. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Řekli o nás 
 

 



 
 

 

 

 

 

Finanční a ekonomické údaje za rok 2019 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

Poděkování 
 

Za celý tým Czexpats in Science bychom Vám rádi poděkovali za zájem o aktivity naší neziskové 

organizace. Smysl a úspěch naší organizace je spjatý s aktivním zájmem ze stran vědecké komunity, 

veřejného sektoru, univerzit i laické veřejnosti. Zásadní je pro nás i finanční podpora z řad nadací, 

firem i soukromníků.  Věříme, že čeští vědci v zahraničí jsou zdrojem zatím nevyužitého potenciálu 

pro Českou republiku a doufáme, že se nám, jako komunitě, bude i nadále dařit tento potenciál těžit 

pro dobro celé společnosti. 

 

Váš tým Czexpats in Science 

 

 

Kontakty 

 

 
www.czexpats.org 

 

 
info@czexpatsinscience.cz 

 

 
@czexpats 

 

 
@CzexpatsInScience 

 

 

https://bit.ly/YTczexpats 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


