
Sdružujeme CZEXPATS, české vědce a vědkyně žijící v zahraničí



Naše cíle

Propojovat

Propojujeme české vědce v zahraničí mezi sebou a s vědci a 
institucemi v ČR.

Pomáhat s orientací

Pomáháme vědcům v zahraničí s orientací v prostředí české 
vědy a usnadnění návratu domů.

Inspirovat

Zprostředkováváme vědcům dlouhodobě žijícím v zahraničí 
hlas v ČR.

Podporovat mobilitu

Podporujeme mobilitu českých vědců, zejména sdílením 
zkušeností.

Czexpats in Science

@czexpats

www.czexpats.org

czexpats.slack.com

info@czexpats.org

Czexpats in Science
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Konference pod 
stromeček
21. 12. 2022 CIIRC Praha

Lokální komunity 
v zahraničí

Mapa českých vědců v zahraničí

Sbíráme blogové 
příspěvky inspirativních 

kariér Czexpatů

#naPhDVen #naPostdocVen
„Dobrá výzkumná

skupina”
8. 6. 2022 Praha

Propojujeme Czexpaty s domovinou "DO SVĚTA NA ZKUŠENOU, 
SE ZKUŠENOSTÍ DO ČR.”

>500 vědců >900 
míst, různé obory

Science Café: 
Česky ze světa - YT

Czexpats pivo
21. 6. 2022 Praha

Czexpats Online
„Two-body problem v 

akademii“
16. 6. 2022

Letní setkání 
Vila Lanna, Praha
Srpen/září 2022



Nejčastěji vyjíždí na PhD 

Průzkum: Čeští vědci v zahraničí
198 vědců a vědkyň působících ve 30 zemích 

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

Frekvence kontaktu s českými vědci:

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

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 

Největšími 
překážkami návratu 
jsou nízké platy a 
netransparentnost 
vědeckého 
prostředí



Instituce nejsou zmiňovány jako zdroj pomoci 
s návratem

Kde byste hledali pomoc s návratem? 

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

http://czexpats.org/vyzkum/
MZV, TAČR

cestikrajane.cz

Eva Janská – PřF UK

Olga Löblová, Markéta Doležalová, 
Václav Petrák, Eliška Drápalová, 
Markéta Kubánková

Děkujeme všem respondentům!



/

Generální partner:

Hlavní partneři:

Podpořili nás:

Spolupracujeme:

Nejsme v tom sami

Děkujeme i všem 
individuálním dárcům!

“Existuje komunita českých vědců v zahraničí a stojí zato se o ni zajímat a podporovat ji.”


