
 

6. 12. 2019 
Milí příznivci Czexpats in Science, 
  
Konference pod stromeček 2019 

Stále je možné se registrovat na Konferenci pod stromeček 2019, setkání pořádáme v sobotu 21. 12. ve 
spolupráci s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze. Pozvěte i své 
přátele a známé Czexpaty, ještě zbývá několik míst do naplnění kapacity. Zde najdete program konference 
a zde registrační formulář.  
 
Ti, kteří se registrovali do 27.11., již od nás potvrzení o účasti obdrželi e-mailem (jen připomínáme, vyplňte 
nám prosím tento minidotazník kvůli cateringu). Dodatečně registrovaným účast potvrdíme počátkem 
příštího týdne.  
  
Rádi bychom k registraci povzbudili i ty vědce, kteří se již vrátili do Čech a rozvíjí svůj výzkum na domácí 
půdě. Věříme, že setkání může pro vás být zajímavé jednak tím, že se setkáte s dalšími vědci v podobné 
kariérní situaci a dále budete jistě cenným zdrojem informací pro badatele, kteří návrat do Česka právě 
chystají. 
  
Účast na konferenci je jako loni zdarma díky podpoře našich sponzorů: nadacím Experientia a Neuron, 
společností AQE legal a hostící CIIRC ČVUT. Uvítáme ale další příspěvky jak na konferenci, tak na další 
činnost Czexpats in Science. Spolek v tuto chvíli běží ryze na dobrovolnické bázi, avšak máme provozní 
náklady, na které nám chybí stabilní zdroje financování. Připravujeme možnost přispět přes portál 
darujme.cz 
  
Dopoledne před konferencí proběhne workshop o tom, jak najít a získat postdoc pozici v zahraničí 
(primárně pro PhD studenty z Česka). Budeme rádi, když informaci o workshopu rozšíříte mezi studenty, 
pro které by to mohlo být zajímavé. 
  

Nově na našem webu 
Nové blogy Rozhovor s mikrobiologem a strukturním biologem Markem Baslerem o tom, jaké to je založit 
a vést laboratoř ve Švýcarsku a blog Jana Schejbala o tom, jaké to je vyrazit i s rodinou na postdoc do 
Bostonu. 

 
 
Co proběhlo pod taktovkou Czexpats in Science 

• Lokální setkání Czexpats v Seattlu 23.11. Za organizaci děkujeme Filipovi Husníkovi. Zde si můžete přečíst 
Filipův starší blog pro Czexpats. 

 
 
Další aktivity 

• 6. 11. jsme prezentovali spolek Czexpats in Science na CZEDUCON (platforma pro setkávání odborníků z 
oblasti internacionalizace vysokých škol organizovaná DZS). Další aktivity s Domem zahraniční 
spolupráce budou pokračovat i v roce 2020.  

• 26. 11. se Vlaďka Petráková z naší iniciativy sešla s Andrejem Babišem a Karlem Havlíčkem popovídat si 
o možné podpoře žen ve vědě Česku. Diskuze se stočila i k Czexpats a k tomu, jak by mohl stát zůstat 
lépe v kontaktu s vědeckými expaty. Těší nás zájem premiéra a zároveň předsedy RVVI o aktivity 
Czexpats a doufáme, že s podporou státních institucí budeme moci dále rozšířit aktivity pro české 
vědce i studenty, kteří pracují dočasně nebo trvale v zahraničí, a přispět k rozvoji české vědy. 

• 28.11. Vlaďka Petráková přednášela v Brně na konferenci PEFnet na Mendelově univerzitě. Těší nás 
zájem MendelU o spolupráci a snahy o podporu mobility studentů a mladých vědců.  

 
 
Úspěchy Czexpatů 

Ceny Neuron 2019 zaznamenaly velký úspěch Czexpatů, z osmi oceněných najdete hned čtyři v naší Mapě 
(někteří stále působí v zahraničí, jiní již v ČR): Jiří Friml, Lucie Kalousová, Petr Kohout a Ondřej Pejcha. 
Většina oceněných měla za sebou a zdůrazňovala důležitost dlouholeté zahraniční zkušenosti. NF Neuron 
podporuje i naše aktivity, za což velmi děkujeme. 

http://czexpatsinscience.cz/konference-2019/
https://www.ciirc.cvut.cz/cs/
http://czexpatsinscience.cz/program-3/
http://czexpatsinscience.cz/registrace/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4yFlPM-bWuuq3xSEhR6SMKytJUt8LXRB68qQ5dPqNAd8pyQ/viewform?usp=sf_link
http://darujme.cz/
http://czexpatsinscience.cz/jak-na-postdoc-v-zahranici/
http://czexpatsinscience.cz/blog-post/dulezite-je-neztracet-motivaci-eysf-2019-cast-2-rozhovor-s-czexpatem-profesorem-markem-baslerem/
http://czexpatsinscience.cz/blog-post/rodinny-vylet-na-zkusenou-24-10-2019/
http://czexpatsinscience.cz/blog-post/vyberova-rizeni-na-vedouci-vedeckych-skupin-5-5-2019/
https://2019.czeducon.cz/
https://www.nfneuron.cz/novinky/osm-excelentnich-vedcu-obdrzelo-v-narodnim-muzeu-10-ceny-neuron-2019
https://www.mapotic.com/czexpats-in-science


 

 
 
Příležitost k navázání kontaktu s českými univerzitami 

Po velkém úspěchu pilotního workshopu #naPhDVen, který se uskutečnil na VŠCHT, projevily o obdobnou 
akci zájem i další univerzity. Dejte nám prosím vědět, pokud máte zájem se podobných akcí zúčastnit v 
roce 2020 jako lektoři. Univerzity proplatí cestu i ubytování. 

 
 
K dalšímu čtení: 

• Rozhovor s Jiřím Frimlem, laureátem letošní hlavní Ceny Neuron za celoživotní přínos vědě. 

• Článek o Michalovi Šimíčkovi, dalším laureátu Ceny Neuron, který se po působení v Lovani a Cambridge 
vrátil do Česka a  založil výzkumnou skupinu v Ostravě. Jeho popularizační článek v časopise Vesmír. 

• Rozhovor s laureátem Ceny Neuron, matematikem působícím ve Francii, Janem Nekovářem. 

• Rozhovor s Lucií Kalousovou, socioložkou z UC Riverside, také letošní laureátkou Ceny Neuron a její 
popularizační článek ve Vesmíru. 

• Rozhovor se členem našeho týmu Michalem Kolářem z VŠCHT o jeho výzkumu a zahraniční zkušenosti. 

• Rozhovor s Janem Konvalinkou o vědě na UK, kde zmiňuje i program Primus a zdůrazňuje nedostatečné 
dávání příležitostí mladým vědcům v Česku. 

• Našeho workshopu o PhD v zahraničí #naPhDven si všimli na univerzitě v Kodani, domovské instituci 
Karolíny Ditrychové, která byla jedním z lektorů . 

• Start-up granty Nadace Experientia na rozjezd vaší laboratoře v oboru organické nebo medicinální 
chemie. Deadline 15. 3. 2020 

 
 
 
Ještě jednou díky a vědě zdar :-) 
  
 
Tým Czexpats in Science, z.s. 
 

https://denikn.cz/226394/i-kytkou-cloumaji-hormony-heureka-je-vic-nez-medaile-rika-oceneny-cesky-experimentalni-botanik/?cst=6d73cdc171805ba15ec43a990db1699feec6a411
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesky-vedec-opustil-cambridge-aby-vedl-tym-v-ostrave/r~6b11c84a061f11ea8d520cc47ab5f122/
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2019/cislo-11/kde-zacina-konci-nador.html
https://domaci.ihned.cz/c1-66673050-problem-za-milion-dolaru-zatim-jsem-mu-na-kloub-neprisel-rika-oceneny-matematik-jan-nekovar?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed
https://www.respekt.cz/tydenik/2019/49/odvracena-tvar-ameriky
https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2019/cislo-11/zabiti-ekonomikou.html
https://vedavyzkum.cz/blogy-a-rozhovory/rozhovor/michal-kolar-nejdulezitejsi-objevy-se-nachazi-na-pomezi-ruznych-oboru/?from=tw
https://vedavyzkum.cz/blogy-a-rozhovory/rozhovor/jan-konvalinka-excelentni-vedci-jsou-pro-univerzitu-nedocenitelni/?from=tw
https://www.experientia.cz/pro-zadatele/start-up-granty/
https://www.experientia.cz/pro-zadatele/start-up-granty/

