
Milí 'Czexpats' a podporovatelé, 
 
 
Děkujeme vám za účast na předvánočním setkání 2018! Také děkujeme za podnětné 
diskuse a za zpětnou vazbu přímo na setkání a formou dotazníků. Pokusíme se náměty 
zahrnout, zlepšit a rozšířit aktivity Czexpats in Science do příštích let. S potěšením vám 
oznamujeme čerstvou novinu, že jsme oficiálně vedeni u Městského soudu v Praze jako 
zapsaný spolek. 
 
 
Na webu www.czexpatsinscience.com najdete krátký report a album  fotografií ze setkání. 
Též se nám podařilo rozjet blog  příspěvkem o zkušenostech s PhD studiem v Holandsku  a 
s postdokem ve Finsku (děkujeme, Lenko a Járo). 
 
 
Jak jsme říkali na setkání, budeme vděčni za jakoukoliv aktivitu a vítáme nadšence, kteří by 
se k nám chtěli přidat a podílet se na chodu a nových činnostech iniciativy. Náš nejbližší 
plán je rozšíření webu a online aktivit. 
 
 
Jak zůstat v kontaktu? 

• Prostřednictvím Slack fóra (děkujeme Petrovi Šulcovi za jeho založení) 
• Mailing list - ti z vás, kteří při registraci na setkání zaškrtli, že chtějí dále být 

kontaktováni, v nejbližší době mohou očekávat pozvánku na emailovou konferenci 
czexpats@googlegroups.com. Pokud jste tuto možnost nezaškrtli a přesto se 
chcete přidat do emailové konference, zapište se sem. Prosíme, přepošlete tento 
odkaz i dalším potenciálním zájemcům. 

• Social media - Twitter Czexpats in Science, facebook skupina 
• V příloze posíláme seznam účastníků s kontakty (těch z Vás, kteří souhlasili se 

sdílením kontaktních údajů s ostatními účastníky). Prosíme, nešiřte je dál. 

 
Jak se dál zapojit?  

• Hlavně hledáním dalších Czexpatů ve vědě, rozšiřováním sítě kontaktů a 
povědomí o iniciativě. Tím bychom chtěli hlavně oslovit účastníky z humanit a 
sociálních věd – letos se nám nepovedlo pro akci oslovit tolik účastníků z těchto 
oborů a jasně dominovaly přírodní vědy. Aby se nám to povedlo pro příští ročníky 
změnit, potřebovali bychom pomoc vyhledáváním kontaktů a s oslovováním 
účastníků. 

• Napište nám v případě, že se Vám něco zajímavého podaří, co byste chtěli sdílet 
s českou komunitou. Na twitteru to můžeme šírit pomocí @czexpats a #czexpats 

• Sháníme: 
o Organizátory lokálních skupin a setkávání - např.v Berlíně funguje lokální 

“stammtisch” - pravidelná hospoda - kdo má chuť, přijde 
o Copy editor webu- např. editovat příspěvky na blog, ideálně někdo s citem 

pro jazyk, aby se to opravilo i stylisticky 
o Organizátory tématických setkávání nebo webinars (např. specifika 

mateřské v ČR atd.) 
o Někoho, kdo je ochotný pomoci s výtvářením webu, případně grafiky. 

Děláme web na koleni přes wordpress a ani s grafikou nemáme moc 
zkušeností. Máme sice spoustu nápadů (např. mapku či databázi českých 
vědců v zahraničí), zato málo kapacit na jejich uskutečnění :) 

o A tak dále… další invenci se rozhodně meze nekladou! 

 
 

http://www.czexpatsinscience.com/
http://czexpatsinscience.cz/probehle-akce/
http://czexpatsinscience.cz/setkani-czexpats-2018/fotogalerie/
http://czexpatsinscience.cz/blog-post/jak-se-zije-doktorandum-v-holandsku/
http://czexpatsinscience.cz/blog-post/465/
https://join.slack.com/t/czexpats/shared_invite/enQtNTE0NDY4MTE0MTMxLTJlY2MwMGZkOGYwOGMzMWQxYWNjMzg2NDhkYmU0OGNjOTM3NDBjZjllZTA5NDM5ZTMwOWQxZTkyNjI4ZjExMDc
mailto:czexpats@googlegroups.com
https://docs.google.com/forms/d/1o6PrcXynrwSOTRbLbOkChpZvcHBFCbqYF2MLPsIcqoI/prefill
https://twitter.com/czexpats?lang=en
https://www.facebook.com/CzexpatsInScience/


Pokud se chcete v menším či větším měřítku podílet na aktivitách Czexpats in Science, 
odepište nám na tento email nebo přes náš webový kontaktní formulář. Jakákoli míra a 
způsob zapojení jsou vítány! 
 
 
Ještě jednou díky a vědě zdar! 
 
 
Organizátoři Czexpats in Science, z.s. 
 


