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Kdo jsou čeští vědci a vědkyně v
zahraničí a co chtějí?
• Součástí projektu „Nové přístupy ke
koordinaci krajanské problematiky“
•

Kdo jsou čeští krajané a co potřebují od ČR?

• Obecný dotazník pro všechny krajany +
zvláštní dotazník pro vědce v
zahraničí
• Sběr: červen-září 2021
• Online, oslovení přes sociální sítě a
krajanské organizace, Czexpats
newsletter

Kritéria pro zahrnutí:
 Pracovat jako vysokoškolský
pedagog, vědec nebo výzkumník,
případně studovat doktorské
studium
 Mít české občanství nebo předky
 Žít převážně mimo Českou
republiku (déle než 6 měsíců z
roku)

Plánujeme focus groups s
czexpaty

Zadavatel: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Financování: Technologická agentura ČR, Web projektu: cestikrajane.cz
PI: Doc. Eva Janská, Geomigrace PřF UK; Dále spolupracují: Etnologický ústav AV ČR, NUVIT z.ú.
Za Czexpats: Dr Olga Löblová a Dr Markéta Doležalová & Václav Petrák, Dr Eliška Drápalová, Dr Markéta Kubánková

Dotazník vyplnilo 198 vědců a vědkyň
působících ve 30 zemích

Podíl respondentů (%)

Polovina respondentů žije v
USA, Spojeném království
nebo Německu. Druhá
polovina v dalších 27 zemích.
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Odpovídali lidé v různých fázích
kariéry s různou životní zkušeností
Kde žijí ?
velkoměsto

Jaké mají
občanství?

Mají děti?
47%

střední město 35%

57% Ne

PASSPORT

vesnice

12%
6%

Kolik jim je let?

43% Ano

PASSPORT
Czech
Republic

Czech
Republic

malé město

Kdo je typický
respondent?

15% další pas

96% české občanství
4% české předky

Vdaná žena,
krátce po třicítce.
Bez dětí, do
zahraničí odešla
před 7 lety na
doktorát.

Jak dlouho jsou v zahraničí?
od 25 let do 80 let
medián: 34 let

od 6 měsíců do 53 let
medián: 7 let

Většina respondentů pracuje ve STEM oborech, ve
společenských a humanitních vědách pracuje 28 %
respondentů

STEM obory
72%

Společenské a
humanitní vědy
28%

Většina respondentů pracuje ve STEM oborech, ve
společenských a humanitních vědách pracuje 28 %
respondentů

Na dotazník odpovědělo o něco více žen než mužů
Ženy

Muži

109 (55,1 %)

• Výrazně vyšší

zastoupení žen ve
společenských a
humanitních vědách

Nebinární

88 (44,4 %)

1 (0,5 %)

Odpovídali vědci všech kariérních fází
Žen v seniorních pozicích je mezi
respondenty o něco méně oproti
zastoupení mezi postdoky, ale výrazně
více než na seniorních pozicích v ČR

Seniorní pozice na Univerzitě Karlově
Profesor

Docent
Odborný asistent

66
48

14

70
Seniorní pozice u respondentů-czexpatů

Většina respondentů studuje v ČR až do magistra, do
zahraničí vyjíždí spíše až na PhD

Vědci ve společenských a humanitních oborech
studují v zahraničí více než vědci ze STEM oborů
Rozdíl je patrný na všech úrovních vysokoškolského studia

Respondenti jsou kontaktu s dalšími českými
vědci a rádi by byli i více
Frekvence kontaktu s českými vědci:

• V pracovním kontaktu s
českými vědci v zahraničí i v
ČR je mediánový respondent
alespoň jednou ročně
• 23 % každý měsíc či
častěji

• V soukromém ještě častěji

82 % czexpatů má zájem
být více v kontaktu s
českými vědci v zahraničí,
81 % s vědci v ČR

Respondenti chtějí s vědci v ČR společně zkoumat,
ale i vzdělávat studenty a popularizovat vědu
Zájem o spolupráci: nejčastější a nejméně časté odpovědi
1.

Spolupráce na projektech či publikacích
2. Přednášky pro univerzity či ústavy

3. Neformální kontakt s vědci a pedagogy
4. Školení či mentorování studentů
5. Popularizace vědy
10. Formování veřejných politik ve školství a vědě
11. Hodnocení výzkumných institucí, akreditací
12. Formování veřejných politik v oboru
13. Nemám zájem o spolupráci s ČR

38 % respondentů se plánuje vrátit,
38 % se vrátit neplánuje a 24 % neví
určitě ano | 10 %
spíše ano | 28 %

nevím | 24 %

spíše ne | 31 %

určitě ne | 7 %

• Vrátit se chtějí spíše juniorní vědci: 48 %
postdoků a 46 % PhD studentů
• Se stabilnější kariérou v cizině a narozením
dětí jsou plány na návrat méně časté
• pouze 24 % seniorních vědců a 35 %
rodičů se plánuje vrátit
• Ženy se chtějí vracet o trochu více než muži:
40 % žen oproti 37 % mužů

• Vědci ze STEM se chtějí vracet o něco více
než vědci ze společenských a humanitních
oborů (39 % oproti 36 %)
• Méně se chtějí vracet respondenti, kteří
studovali PhD nebo magistra v zahraničí

Nejčastěji by se vědci vraceli z osobních a
rodinných důvodů, ale i kvůli vědě
• Osobní a rodinné důvody jsou
nejčastější odpovědí u všech
kariérních fází a oborů (kromě
ekonomie), pro muže i pro ženy
• Ženy více než muže motivuje
nabídka pozice

• Možnost dělat světovou vědu je
nejčastější odpovědí u
bezdětných a rozvedených (a
druhou nejčastější u PhD
studentů)
• PhD studenti chtějí rozvíjet
obor a zlepšovat kvalitu VŠ v ČR

Motivace návratu: nejčastější a nejméně časté
odpovědi
1. Osobní a rodinné důvody
2.

Možnost dělat v ČR vědu na stejné úrovni
3. Nabídka pracovní pozice
4.

Podílet se na rozvoji oboru
8. Klidnější život
9. Levnější život

10. Lepší pracovní zázemí či kontakty

11. Rychlejší kariérní růst

Největšími překážkami návratu jsou nízké platy a
netransparentnost vědeckého prostředí
• Nízké platy jsou bariérou pro
návrat pro 71% vědců v zahraničí

• Nízké platy a nízkou kvalitu
vědeckého prostředí častěji
zmiňují vědci ze společenských a
humanitních oborů
• STEM vědci častěji uvádí
netransparentnost prostředí

• Málo mezinárodní prostředí ve
vědě vadí více ženám, mužům
přílišná byrokracie

• Nedostatek prostředků a
netransparentnost více vadí
vědcům s doktorátem z ČR

Bariéry návratu: nejčastější a nejméně časté
odpovědi
1. Nízké platy
2. Netransparentnost, inbreeding
3. Málo mezinárodní věda
4. Málo peněz pro vědu
16. Horší uplatnění mimo akademii

17. Nízká kvalita managementu pracovišť
18. Nekvalitní přístrojové vybavení
19. Méně sociálních výhod

Co by respondentům ulehčilo rozhodnutí o návratu?

Vyšší platy, více prostředků pro obor
Ulehčení byrokracie, jasné informace
Lepší rodinná, bytová politika
Podmínky pro rodinné příslušníky-cizince
Změna společenské, politické situace
Návratové programy
Příležitosti mimo akademii
Větší transparentnost státu a
zaměstnavatelů
Společenské uznání

Opravdu otevřená
výběrová řízení na
všechny pozice

Zlepšení postavení žen v ČR aby
manželka měla taky pocit, že se
uplatní na vysoce kvalifikovaných
pozicích a nebude narážet na odpor

Pomoc s
administrativními
záležitostmi (sociální a
zdravotní pojištění, etc.)

Získání občanství a
práce pro manžela

Lepší krajanská politika

Zajištění bydlení,
školky, školy.

Stop
akademickému
inbreedingu

Plat, ze kterého by po
zaplacení nájmu zbylo
dostatek prostředků na
jídlo, dopravu a další
základní výdaje

Instituce nejsou zmiňovány jako zdroj pomoci
s návratem
• Vědci v
zahraničí by
nejčastěji
hledali pomoc u
jednotlivých
vědců
• Nejčastěji
zmiňovanými
nejednotlivci
jsme my,
Czexpats in
Science, z.s.

Kde byste hledali pomoc s návratem?
nejčastější a nejméně časté odpovědi
1. U vědců z institucí, na kterých jsem již působil/a

2.

U jiných českých vědců, které znám

3. U vědců z institucí, se kterými chci nově
spolupracovat
4. Ve spolku Czexpats in Science
8. Na grantových či admin. odděleních institucí, na
kterých jsem působil/a
9. Na stránkách Akademie věd ČR
10. Na MŠMT

11. V inovačních inkubátorech

ZE PATS

Závěr
• Všem respondentům ještě
jednou děkujeme!
• Skupina vědců v zahraničí
není malá
• Téměř 40% z nich se chce
vrátit do ČR
• Valná většina je motivovaná
být v užším kontaktu s
českou vědou – i ti, co se
vracet nechtějí
• Panuje shoda na hlavních
bodech, jak udělat českou
vědu atraktivnější

NS

• V následujících měsících
budeme organizovat dvě
focus groups s vybranými
vědci v zahraničí
• Pokud máte zájem se zúčastnit,
napište na
olga.loblova@czexpats.org
• Nevyplnění dotazníku nevadí

• Závěrečnou zprávu
zveřejníme v roce 2022
• Tato průběžná zpráva je již
dnes k dispozici na našich
stránkách
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