
 

21. 6. 2019 
Milí příznivci Czexpats in Science, 
 

Rádi bychom Vás v tomto newsletteru informovali, co je v iniciativě Czexpats in Science nového. Vítáme 
ty z vás, kteří se přidali teprve nedávno, a děkujeme za registraci. 
 
Od konference v prosinci 2018 se tým Czexpats in Science rozrostl a naše aktivity byly vidět i v médiích, 
např. na ČT24, v časopisu Respekt a nyní v červnovém čísle časopisu Forbes (viz sekce O nás v médiích). 
Ohlas v médiích neměly jen aktivity spolku, novináři přes nás zjišťovali a kontaktovali vědce v zahraničí a 
také ty, kteří se z ciziny již vrátili do ČR, a to například pro rozhovor v Hospodářských novinách. O tom, 
že se o našich aktivitách začíná vědět, svědčí i skutečnost, že jsme byli pozváni k národnímu kulatému 
stolu o vědní politice a že jsme prostřednictvím Anny Stejskalové dostali ocenění naší práce od britské 
ambasády v Praze. Aktivita nepolevuje, nedávno jsme zahájili provoz mapy českých vědců v zahraničí a 
nyní se zaměřujeme na organizaci prosincové konference Czexpats in Science, o níž najdete více 
informací níže. Save the date! 

 
 
Zahájili jsme provoz ‘mapy vědců’ 

• Oficiálně jsme spustili náš prozatím největší projekt - unikátní mapu českých vědců, kteří dlouhodobě 
působí (či v minulosti působili) v zahraničí. Zde najdete mapu na stránce Mapotic, v tomto blogovém 
příspěvku najdete návod, jak s mapou pracovat. Mapu jsme zprovoznili za podpory ČVUT, čehož si 
velice vážíme. Od oficiálního spuštění minulý týden se nám přihlásilo dalších 50 vědkyň a vědců! 

 
 

• Pokud se vám stane, že vás někdo díky mapě vyhledá a kontaktuje (např. česká instituce, média, zájemci 
o stáž či studium na vaší instituci a tak dále) a k něčemu užitečnému to povede, prosíme napište nám 
o tom - je pro nás do budoucna důležité sbírat příklady situací, kdy mapa vědců posloužila dobré věci. 

 
 
Šíříme úspěchy a objevy českých vědců v zahraničí 

• Spustili jsme novou sekci na webu, “Střípky vědy”, kde se snažíme krátce shrnout významné nové 
publikace českých vědců v zahraničí. Pomocí těchto souhrnů také tyto výsledky propagujeme na 
sociálních sítích. Napište nám v případě, že se Vám něco zajímavého podaří, co byste chtěli sdílet s 
českou komunitou - rádi zveřejníme i vaše příspěvky a rozšíříme o nich povědomí. Uvítáme, pokud 
sami krátký text napíšete. Můžeme i zprostředkovat kontakt na novináře zabývající se v Česku 
popularizací vědy. 

 
 

• Spustili jsme twitter bot Czexpats papers, který automaticky zveřejňuje články českých vědců hned poté, 
co se objeví v databázi PubMed. Zatím bot tweetuje pouze články vybraných seniorních vědců, ale 
plánujeme do něj přidat všechny osoby registrované v Czexpats databázi. Dejte nám obratem vědět, 
pokud o tuto reklamu na vaše publikace nestojíte. Děkujeme Pavlu Tomančákovi (biolog působící v 
Drážďanech) za vývoj botu. 

 
Nově na našem webu 

• Na našich stránkách přibyly blogové příspěvky od 8 různých autorů, témata sahala od popisu PhD či 
postdoku v zahraničí až po zkušenosti s návratem do ČR. Blogy si pravidelně přebírá portál 
vedavyzkum.cz, mají vysokou čtenost, jsou diskutovány na soc. sítích a setkali jsme se i s několika 
blogovými reakcemi např. od Václava Hořejšího. Pokud máte chuť, napište též příspěvek na Czexpats 
blog. Můžete např. sdílet zkušenosti ze země, kde působíte, obecně nebo se zaměřit na nějaké 
konkrétní téma, zkrátka cokoliv souvisejícího s tématikou vědců v zahraničí. Právě příspěvky, které 
mísí osobní zkušenosti s praktickými informacemi, se těší značné oblibě. 

 
Co proběhlo pod taktovkou Czexpats in Science 

• Od února proběhla setkání v Berlíně, Drážďanech a Helsinkách  

• Plánuje se Pacific Northwest (Seattle, Vancouver), vznikají spolupráce s ambasádami  

http://czexpatsinscience.cz/tym/
http://czexpatsinscience.cz/psali-o-nas/
http://www.avcr.cz/cs/o-nas/aktuality/Jak-zlepsit-situaci-ceske-vedy-Odpovedi-hledala-konference-v-AV-CR/
http://www.avcr.cz/cs/o-nas/aktuality/Jak-zlepsit-situaci-ceske-vedy-Odpovedi-hledala-konference-v-AV-CR/
https://www.gov.uk/government/news/416081.cs
https://www.mapotic.com/czexpats-in-science
http://czexpatsinscience.cz/blog-post/editorial-spoustime-mapu-czexpats-in-science-11-6-2019/
http://czexpatsinscience.cz/blog-post/editorial-spoustime-mapu-czexpats-in-science-11-6-2019/
http://czexpatsinscience.cz/news/
https://twitter.com/Czexpats_papers
https://vedavyzkum.cz/blogy-a-rozhovory/czexpats-in-science
https://vedavyzkum.cz/blogy-a-rozhovory/czexpats-in-science


 

• Sháníme organizátory lokálních setkání. Uspořádejte setkání 
pod záštitou Czexpats, poskytneme podporu a naše 
kontakty v dané zemi/městě. Formát je na vás, možnosti 
jsou např. 6-minute challenge nebo čistě neformální setkání v hospodě. Naše dosavadní zkušenost s 
diplomatickými misemi ČR je veskrze kladná, takže se nabízí i možnost setkání uspořádat na 
ambasádě/konzulátu/českém centru ve vaší zemi - případný kontakt zprostředkujeme. 

 
 
Nabídky pro vás 

• Hodnotitelé projektů: Technologická agentura ČR (TA ČR) se na nás obrátila s prosbou o pomoc s 
hledáním mezinárodních oponentů výzkumných projektů. Pokud máte zájem, nebo víte o někom, koho 
by to zajímalo, prosíme předejte jim informace obsažené v příloze tohoto emailu a ozvěte se přímo na 
email, též v příloze. 

• Přednášky:  
o CEITEC MU, jedno z významných výzkumných center v ČR, nás oslovilo s nabídkou pro Czexpaty 

přednášet na jejich seminářích. Pokud máte zájem, napište nám a my vás propojíme. 
o Možnost přednášet je i v New Yorku přes Československou společnost pro vědy a umění (SVU), 

která všechny Czexpats zve na  jejich prosincovou 6-minute challenge 4. 12. 2019. Pokud se 
budete nacházet poblíž a máte o akci zájem, kontaktujte českou rodačku Suzannu Halsey. Je 
možné uspořádat přednášku i v jiném termínu pod záštitou SVU. 

• Workshopy: 
o Hledáme zájemce, kteří by se chtěli podílet na přípravě a uskutečnění workshopu Czexpats in 

Science na téma: Jak získat PhD pozici v zahraničí. První workshop plánujeme uskutečnit v 
říjnu 2019 v Brně, další budou v Praze a v Českých Budějovicích. Hostující instituce s velkou 
pravděpodobností proplatí cestovné. 

• Stipendia, ceny: Pokud se zabýváte Alzheimerovou chorobou či jinými neurodegenerativními 
onemocněními, mohl by vás zaujmout Nadační fond Alzheimer, který tento výzkum podporuje různými 
stipendii a oceněními. 

 
 
SAVE THE DATE: 
Předvánoční setkání Czexpats in Science 2019 

• Druhý ročník konference Czexpats in Science se odehraje v sobotu 21. 12. 2019 v Praze, v létě spustíme 
registraci (budeme o ní informovat prostřednictvím newsletteru, webu a sociálních sítí).  

• Pro představu, jak konference bude přibližně vypadat: report, program a fotky z loňského setkání 
najdete zde. 

• Vítáme náměty na témata, přednášky, workshopy či jiné prvky v programu, které byste na konferenci 
rádi viděli… a samozřejmě budeme rádi za jakoukoliv pomoc s organizací setkání. 

• Dopoledne před konferencí proběhne workshop pro české studenty a vědecké pracovníky o tom, jak si 
najít a zajistit postdoc pozici v zahraničí. Pokud se na tomto workshopu chcete podělit se o své 
zkušenosti, případně pomoct s organizací, ozvěte se nám. 

 
 
Prosba na závěr... 

• Stále sháníme partnery pro finanční podporu iniciativy. Pokud víte o někom, kdo by mohl mít zájem naši 
iniciativu podpořit (např. Vaše firma, alma mater, mecenáš-jednotlivec), budeme velice rádi, pokud 
nás na ně propojíte. Sice fungujeme na dobrovolnické bázi bez finančních odměn, ale máme provozní 
náklady a sháníme sponzory na prosincovou konferenci. 

 
 

• Iniciativa Czexpats in Science je tu pro Vás - čím víc nás bude, tím víc toho můžeme dokázat. Tímto bychom 
vás chtěli požádat, abyste nám pomohli šířit povědomí o iniciativě a rozšiřovat sítě kontaktů, hledat 
další Czexpats ve vědě a zvát je k registraci. Tímto bychom chtěli hlavně oslovit zejména ty z vás z 
humanit, sociálních věd, ale také z technických (inženýrských a IT) oborů, jelikož v naší databázi zatím 
silně převažují přírodní vědy. 

http://berlin.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/czexperts-six-minute-challenge-berlin/
https://vedavyzkum.cz/granty-a-dotace/granty-a-dotace/ta-cr-nabizi-spolupraci-oponentum-a-oponentkam
https://www.ceitec.eu/
https://www.linkedin.com/in/suzannahalsey/
http://www.alzheimernf.cz/#projekty
http://czexpatsinscience.cz/setkani-czexpats-2018/


 

 
 

• Také vítáme další nápady a členy do organizátorského týmu, 
stupeň zapojení je čistě na vás. Pokud se chcete v menším či větším měřítku podílet na aktivitách 
Czexpats in Science, odepište nám prosím na tento email nebo přes náš webový kontaktní formulář. 
Jakákoli míra a způsob zapojení jsou vítány! 

 
 

• V blízké době bychom chtěli předělat vizuální vzhled naší platformy. Pokud vás baví dělat grafické 
návrhy a chcete se podílet na novém logu a grafice Czexpats in Science, ozvěte se nám prosím do 
konce června. 

 
Ještě jednou díky a vědě zdar :-) 
 
Tým Czexpats in Science, z.s. 
 
 
P.S. Jak zůstat v kontaktu?  

• Sociální sítě - Twitter Czexpats in Science, Facebook skupina. Sledujte nás, aby vám nic neuniklo, 
inzerujeme občas například i pracovní pozice nebo jiné zajímavé příležitosti 

• Prostřednictvím Slack fóra 

• Pokud od nás již nechcete dostávat emaily nebo být registrováni v iniciativě Czexpats in Science či 
figurovat na mapě, jednoduše nám odepište na tento email. 

 

https://twitter.com/czexpats?lang=en
https://www.facebook.com/CzexpatsInScience/
https://join.slack.com/t/czexpats/shared_invite/enQtNTE0NDY4MTE0MTMxLTJlY2MwMGZkOGYwOGMzMWQxYWNjMzg2NDhkYmU0OGNjOTM3NDBjZjllZTA5NDM5ZTMwOWQxZTkyNjI4ZjExMDc

