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Úvodní slovo 
 

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

Rok 2020, rok kdy začala pandemie, byl rokem plným změněných plánů a zároveň nových příležitostí 
jak pro náš spolek, tak pro české vědce v zahraničí. Přestože se většina komunikace přesunula do 
online prostoru, tak se nám podařilo přiblížit se k našim cílům i) propojovat české vědce v zahraničí 
mezi sebou a se stakeholdery v České republice a ii) navazovat užší spolupráci s vládními i 
akademickými institucemi v České republice. Vrcholem našich snah se opět stala již tradiční 
předvánoční konference.  Díky online formátu se mohli připojit i vědci žijící v zahraničí již trvale, nebo 
ti, kteří kvůli proticovidovým opatřením nemohli přicestovat zpátky do České republiky.  

Spolek Czexpats in Science vznikl teprve v roce 2018, aby reprezentoval zájmy českých vědců žijících v 
zahraničí. Do té doby to byla skupina lidí, o které se vědělo a se kterou se pracovalo jen velmi málo. V 
roce 2020 jsme se mimo naši práci s komunitou proto také soustředili na budování týmu, mapovali 
jsme možnosti dlouhodobého financování spolku a zformulovali jsme vizi a cíle pro náš spolek 
abychom zajistili jeho dlouhodobou udržitelnost. 

Toto vše by nebylo možné bez práce a podpory dobrovolnického týmu Czexpats, lidí, kteří přispěli 
blogy, články, výstupy na konferencích, ani bez našich sponzorů a dalších podporovatelů.   

Veškeré podpory si velmi ceníme. 

Anna Stejskalová, Vlaďka Petráková a Markéta Kubánková 

                  zakladatelky 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 propojit české vědce/vědkyně žijící v 
zahraničí s vědci a vědeckými 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 inovací. 

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 

Jako jediní systematicky pracujeme s českou vědeckou diasporou 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

Tým Czexpats in Science (k 31.12.2020) 
 

Tým Czexpats 

Blanka Collis 

Eva Doležalová 

Markéta Doleželová 

Pavla Hubálková 

Hana Hušková 

Jaroslav Icha 

Michal H. Kolář 

Eliška Koňaříková 

Julie Kovářová 

Markéta Kubánková 

Ivana Kulhánová 

Olga Löblová 

Vladimíra Petráková 

Anna Stejskalová 

Jan Valečka 

 

více než 95 let v zahraničí, 42 let PhD, 29 let postdoktorandského tréninku 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

Členství a spolupráce 
Vystoupení na akcích partnerů 
Vědní politika 

● 3. 2. se Czexpats in Science zúčastnili kulatého stolu v Senátu o budoucnosti krajanské politiky 
státu pořádané Stálou komisí Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí. Představili jsme pohled 
a potřeby vědců žijících trvale v zahraničí i těch, kteří plánují návrat do Česka. Ministerstvo 
zahraničí dává krajanské problematice vysokou prioritu a uvědomuje si, jak velký potenciál 
naše vědecká diaspora má. 

● 26. 2. se Czexpats účastnili sympozia v Brně iNETME: Rozvoj mezinárodních kontaktů. 
Příspěvek Czexpatů byl v panelu „Možnosti českých vědců ve vztahu k mezinárodní vědě“. 

● 20. srpna se zástupkyně Czexpats zúčastnily setkání s předsedkyní GAČR Alicí Valkárovou pro 
začínající vědkyně a diskutovaly o tom, jak napomoci tomu, aby mladé ženy neodcházely z 
vědy. 

● Czexpats se zúčastnili debaty zástupců krajanských spolků a krajanů s ministrem zahraničí 
Tomášem Petříčkem. Vystoupil i Tomáš Czernin ze stálé komise pro krajany Senátu PČR. 
Hlavním tématem události byla korespondenční volba, která jistě mnohé czexpaty zajímá. 

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

● Ministerstvo zahraničí vytváří globální síť Čechů v zahraničí Czech.global. Na startu letního 
hackathonu jsme tlumočili specifické potřeby a zájmy vědců. Vývoj Czech.global dále 
sledujeme a plánujeme spolupráci. 
 

Partneři v roce 2020 
 

 
 



 
 

 

 
 

 

Projekty Czexpats in Science v roce 2020 
 

Budujeme komunitu a vytváříme příležitosti pro online i osobní setkávání 
 

Czexpats in Science Meetup - online 

Ve čtvrtek 24. září proběhl za účasti asi 50 vědců první neformální online networking Czexpats in 
Science Meetup, na kterém se potkalo přes dvacet českých vědců působících v zahraničí (czexpatů) 
nebo vědců s významnou zahraniční zkušeností, kteří již znovu působí v ČR (repatů). Chtěli jsme se 
dozvědět, jaká je zkušenost vědců s návratem do Česka, co by jim pomohlo a také proč se vrací. I když 
jsme původně plánovali neformální setkání u piva v Praze, online varianta způsobená koronavirovou 
pandemií se ukázala být velmi dobrou alternativou, protože to umožnilo připojit se českým vědcům 
nejen napříč Českou republikou, ale i celým světem. 

 

Předvánoční setkání 21.-22. prosince 2020  

● V roce 2020 se konala již třetí předvánoční konference organizovaná iniciativou Czexpats in 
Science, kde se setkávají čeští vědci a vědkyně působící v zahraničí a ti, kteří se vrátili zpět do 
ČR. Letošní program s hlavním tématem Věda a mobilita byl rozdělen do dvou podvečerů a 
díky online formátu se připojilo asi 300 účastníků opravdu z celého světa. 

Budujeme aktivní a pravidelně udržované online kanály pro komunikaci s komunitou 
● Náš twitterový účet @czexpats vznikl s cílem dynamické výměny informací a budování online 

komunity. V současné době má téměř 2000 sledujících a naše příspěvky jsou pravidelně 
sdílené českými vědeckými institucemi a vyvolávají konstruktivní diskuzi ve vědecké komunitě. 

● Našim odběratelům pravidelně rozesíláme newsletter o novinkách v české vědě, našich 
aktivitách, otevřených pozicích a úspěších czexpatů. 

 

Přibližujeme se k cíli stát se Think-tankem ohledně migrace českých vědců 
TAČR grant na téma „Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky“ 

● Jedním z našich cílů je mít co nejobjektivnější informace o potřebách českých vědců žijících v 
zahraničí. Společně s Univerzitou Karlovou jsme získali TAČR grant na téma „Nové přístupy ke 
koordinaci krajanské problematiky“ zadané MZV ČR, který nám v dalších letech umožní 
uskutečnit rozsáhlé dotazníkové šetření v této skupině.  

Mapujeme, kde se czexpati nacházejí 
Mapa vědců na platformě Mapotic 

● Ve spolupráci s českým startupem Mapotic jsme vyvinuli mapu českých vědeckých expatů. 
Během roku 2020 jsme mapu aktualizovali, aby i nadále mohla sloužit jako zdroj informací pro 
novináře, firmy a budoucí či stávající czexpaty. 

 

Upozorňujeme na významné úspěchy českých vědců v zahraničí a využíváme k tomu 
spolupráce s etablovanými institucemi a médii 
Spolupráce s časopisem Vesmír  



 
 

 

 
 

 

● Českému čtenářstvu jsme zprostředkovali přístup k výsledkům vědeckých projektů 
publikovaných v prestižních časopisech. Vycházejí formou krátkých zpráv sepsaných přímo 
autory těchto studií v českém jazyce v časopise Vesmír. Věříme, že tyto články poslouží i jako 
inspirace pro juniorní vědce. 

„Czexpats in Science z Univerzity Karlovy“  

● Ve spolupráci s magazínem Univerzity Karlovy Forum přinášíme v rámci seriálu Czexpats z UK 
rozhovory s úspěšnými absolventy a absolventkami Univerzity Karlovy, kteří vědecky působí v 
zahraničí. Rozhovory následně přebírá i portál vedavyzkum.cz 

Czexpats v českých médiích 

● Spolupracujeme i s dalšími českými médii, která upozorňujeme na úspěchy a zajímavé příběhy 
českých vědců a vědkyň působící v zahraničí či se zahraniční zkušeností. Rozhovory a blogy s 
Czexpats v loňském roce pravidelně vycházely na serveru vedavyzkum.cz a v dalších médiích. 

 

 

Blogy a Rozhovory 

● Na našich webových stránkách (czexpats.org) 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. 

● V roce 2020 jsme publikovali 15 nových blogů. Hlavní témata blogů pro rok 2020 byla 
i) Tipy jak na výjezd do zahraničí (Německo, Švýcarsko, Skotsko, Finsko, Estonsko, USA) 
ii) Zkušenosti s návratem do Česka (české zdroje na financování Marie Curie stipendistů, 
uznávání VŠ diplomů ze zahraničí) 
iii) Zkušenosti kariérního rázu (jak na založení skupiny) 
 

Umožňujeme českým studentům a školitelům získat vhled do studia a vědecké práce v 
zahraničí  
Spolupráce s MUNI 

● V tomto roce jsme začali spolupráci s Masarykovou univerzitou Brno, kde v každém semestru 
realizujeme sérii školení pro vedoucí skupin a pro PhD studenty. V rámci cyklu FRESHERS: Skills 
for Research Career – Foreign opportunities and challenges for PhD students jsme sdíleli 
zkušenosti s akademickou mobilitou . V listopadu přednesli Jaroslav Icha a Michal H. 
Kolář přednášky na téma Open Science: komunitní věda, DIY věda, otevřené publikování a 
data, věda na sociálních sítích. Michal H. Kolář také vedl workshop pro mentory a vedoucí 
vědeckých skupin o tom, jak být dobrým mentorem PhD studentů. Své zkušenosti sdíleli 
czexpati Tomáš Kubař (Karlsruhe Institute of Technology), Monika Čechová (CEITEC) a 
Olga Löblová (University of Cambridge).  

 

Aktivity spolku Czexpats in Science v roce 2020 v obrazech 
 



 
 

 

 
 

 

 

Kulatý stůl Czech.global (Fotografie pořízena Czech.global) 

Setkání czexpatů a repatů na zářijovém “online pivě”  



 
 

 

 
 

 

 

Kdo byl na Konferenci pod stromeček 2020? 

 

Neformální networking během Konference pod stromeček 2020 

 

 

 

 

  



 
 

 

 
 

 

Finanční a ekonomické údaje za rok 2020 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

Poděkování 
 

Za celý tým Czexpats in Science bychom Vám rádi poděkovali za pokračující 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, zvlášť v době, kdy se význam vědy a vědeckého bádání 
vzhledem k probíhající pandemii koronaviru dostal do hledáčku médií i laické veřejnosti. 

 

Váš tým Czexpats in Science 

 

 

Kontakty 

 

 
www.czexpats.org 

 

 
info@czexpats.org 

 

 
@czexpats 

 

 
@CzexpatsInScience 



 
 

 

 
 

 

 

 
https://bit.ly/YTczexpats 
 
 
 
https://www.linkedin.com/company/czexpats-in-science/ 

 


