
 

22. 10. 2019 
Milí příznivci Czexpats in Science, 
  

Vítáme ty z vás, kteří se přidali teprve nedávno, a děkujeme za registraci. Rádi bychom Vás v tomto 
newsletteru informovali, na čem jsme pracovali od června do října a co je nového mezi Czexpaty.  

  
Konference pod stromeček 2019 

Nejprve to nejdůležitější: Otevíráme registraci na předvánoční setkání 2019, které proběhne v sobotu 
21.12. na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze. Zde najdete program 
konference a zde registrační formulář. 
  
Kapacita konference je omezená na 120 účastníků. Registrační odkaz šíříme přednostně mezi vás, 
registrované Czexpaty. V našem seznamu je více než 250 osob, proto s registrací nečekejte. Později 
otevřeme registraci i ostatním mimo komunitu Czexpats. Účast na konferenci je jako loni zdarma díky 
podpoře našich sponzorů: nadací Experientia a Neuron, společností BCG a AQE legal, a hostící ČVUT. 
  
Dopoledne před konferencí proběhne workshop o tom, jak najít a získat postdoc pozici v zahraničí. Pokud 
se na workshopu chcete podělit o své zkušenosti či pomoct s organizací, vyplňte příslušnou informaci v 
registračním formuláři. 
  
Uvítáme vaši pomoc. Pokud byste se rádi zapojili do příprav den předem či v den setkání, dejte nám 
prosím vědět odpovězením na tento email. 

  
Nově na našem webu 

Nové blogy o lingvistickém PhD v Anglii; o PhD v USA, které začalo hokejovou kariérou; o psaní grantu pro 
Marie Skłodowska-Curie Actions; rozhovory s právním filozofem Jiřím Přibáněm a biochemikem 
Martinem Jínkem. 
 
Pracujeme na stránce “Střípky vědy”, která obsahuje krátké články sepsané Czexpaty o svých čerstvých 
objevech. Přečtěte si např. o tom, jak Monika Bambousková během svého postdoc pobytu na Washington 
University v Saint Louis odhalila slibnou strategii pro léčbu lupénky.  Napište nám, když se Vám něco 
zajímavého podaří. Rádi zveřejníme i vaše příspěvky a rozšíříme o nich povědomí. Domlouváme například 
spolupráci s časopisem Vesmír, kde mají zájem tyto články publikovat, takže se dostanou i k širšímu 
publiku. 
 
Aktualizovali jsme Mapu vědců: už je nás 253 (102 žen a 151 mužů) ve 37 různých zemích. Čtvrtinu 
registrovaných tvoří PhD studenti, třetinu postdoci a zbylých 40 % jsou především vědci vyšších kariérních 
stupňů jak v akademické, tak v soukromé sféře. O Mapě vědců jste se mohli dočíst i v červencovém 
Vesmíru. 

 
 
Co proběhlo pod taktovkou Czexpats in Science 

• Pilotní workshop #naPhDVen, který jsme 10. října uspořádali ve spolupráci s VŠCHT, byl zaměřený na 
studenty zvažující PhD studium v zahraničí. Během workshopu v nově zrekonstruovaném sále Uhelna 
se studenti mimo jiné dozvěděli jaké to je studovat ve Velké Británii, Dánsku, Holandsku či Rakousku a 
s lektory prodiskutovali, jak napsat motivační dopis a CV. Workshop velmi kladně hodnotili jak studenti, 
tak lektoři. Na stránce workshopu budou brzy k dispozici materiály a videa z přednášek. 

• Lokální setkání Czexpats: 5. 7. se Češi přidali ke slovenskému setkání ve Stockholmu a 1. 10. v Helsinkách 
prezentovali čeští věci svůj výzkum delegaci senátorů z výboru pro vzdělávání a vědu. Akci jsme 
pořádali ve spolupráci s velvyslanectvím ČR v Helsinkách. Stále sháníme organizátory lokálních setkání. 
I vy můžete ve svém městě uspořádat lokální setkání pod záštitou Czexpats in Science! 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. 

• Srpnový 'team retreat' organizátorů Czexpats in Science, kde jsme m.j. plánovali konferenci a ladili nové 
logo a vizuální styl spolku 

http://czexpatsinscience.cz/konference-2019/
https://www.ciirc.cvut.cz/cs/
http://czexpatsinscience.cz/program-3/
http://czexpatsinscience.cz/program-3/
http://czexpatsinscience.cz/registrace/
http://czexpatsinscience.cz/blog-post/za-hory-za-doly-me-zlate-phd-v-anglii-kde-se-pase-30-6-2019/
http://czexpatsinscience.cz/blog-post/hokejem-k-phd-v-americe-5-8-2019/
http://czexpatsinscience.cz/blog-post/pripravujete-zadost-o-grant-z-marie-sklodowska-curie-actions-nepodcente-to-31-8-2019/
http://czexpatsinscience.cz/blog-post/pripravujete-zadost-o-grant-z-marie-sklodowska-curie-actions-nepodcente-to-31-8-2019/
http://czexpatsinscience.cz/blog-post/work-life-balance-je-manazerska-floskule-13-9-2019/
http://czexpatsinscience.cz/blog-post/jdete-prilezitostem-naproti-26-9-2019-embo-ysf-serie-cast-1/
http://czexpatsinscience.cz/news/
http://www.vesmir.cz/
http://naphdven.czexpatsinscience.cz/
http://berlin.czechcentres.cz/cs/program/detail-akce/czexperts-six-minute-challenge-berlin/


 

 
 
Další aktivity 

• Vlaďka Petráková přednášela 7. 10. v Brně na Mendelově univerzitě na semináři pro budoucí a současné 
doktorandy s názvem How To Start a Research Career.  

• Stali jsme se partnerskou organizací The Czechoslovak Talks, což je iniciativa mapující osudy 
Čechoslováků, především těch, kteří utekli do USA před komunismem v roce 1948. Najdou se mezi 
nimi i vědci, např. historik Radomír Luža, jehož život i se špionážní zápletkou by vydal na hollywoodský 
film. Anna Stejskalová měla tu čest představit spolek Czexpats in Science na křestu komiksové knihy 
Čechoslováci ve světě. 

• 6-7. 11. se chystáme prezentovat spolek Czexpats in Science na CZEDUCON (platforma pro setkávání 
odborníků z oblasti internacionalizace vysokých škol) 

 
 
Úspěchy českých vědců v zahraničí 
Nestyďte se nám sami napsat, když se vaší práci dostane ocenění. Nezachytíme zdaleka vše a rádi bychom o 
úspěších Czexpats šířili povědomí. S většinou z níže zmíněných se budete moct setkat v prosinci na konferenci. 

• Lenka Zdeborová získala Prix Irène Joliot Curie 2018 

• Daniel Matějů získal medaili Otto Hahna od německé Společnosti Maxe Plancka 

• Anna Durnová získala Cenu města Vídně 

• Václav Štětka získal cenu GA ČR 

• Filip Kolář získal ERC grant  
 
 
K dalšímu čtení: 

• Rozhovor s rostlinným biologem Jiřím Frimlem, který v současnosti působí na IST Austria. Dočtete se 
především o jeho názorech, jak by se dalo zlepšit vědecké prostředí v Česku. 

• Blog spřáteleného slovenského spolku zijemvedu.sk o tom, jak napsat ERC grant 

• Příběh úspěšného návratu bioinženýra Pavla Dvořáka do Čech. Pavel si založil výzkumnou skupinu v Brně. 

• Rozhovor s rostlinným biologem Alešem Pečinkou, který před dvěma lety přesídlil z Německa do 
Olomouce. 

• Rozhovor s matematičkou Kateřinou Staňkovou z Maastricht University o tom, jak lze využít teorii her v 
terapii rakoviny. 

 
 
Prosba na závěr... 

Sháníme partnery pro finanční podporu iniciativy. Víte-li o někom, kdo by mohl mít zájem naši iniciativu 
podpořit (např. Vaše firma, mecenáš-jednotlivec), prosíme o propojení. Ačkoli fungujeme na 
dobrovolnické bázi bez finančních odměn, sháníme finance na pokrytí provozních nákladů a prosincové 
konference. 
  
Iniciativa Czexpats in Science je tu pro Vás - čím víc nás bude, tím víc toho můžeme dokázat. Prosíme 
pomozte nám šířit povědomí o iniciativě a rozšiřovat sítě kontaktů, hledat další Czexpats ve vědě a zvát 
je k registraci. 
  
Vítáme též další nápady a členy do organizátorského týmu. Pokud se chcete v menším či větším měřítku 
podílet na aktivitách Czexpats in Science, odepište prosím na tento email nebo přes webový kontaktní 
formulář. Jakákoli míra a způsob zapojení jsou vítány! 
  
 

Ještě jednou díky a vědě zdar :-) 
 
Czexpats in Science, z. s. 
(něco málo o týmu) 

https://czechoslovaktalks.com/
https://twitter.com/hashtag/czechoslovaktalks?src=hashtag_click
https://2019.czeducon.cz/
https://inp.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/la-physicienne-lenka-zdeborova-laureate-du-prix-irene-joliot-curie-2018
https://www.mpi-cbg.de/de/aktuelles-veranstaltungen/news/artikel/news/otto-hahn-medal-for-franziska-decker-and-daniel-mateju/
https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/F%C3%B6rderungspreis_(der_Stadt_Wien)
https://gacr.cz/cenu-za-spickovy-vyzkum-ziskali-chemik-zdenek-sofer-geolog-jiri-bruthans-zoolog-robert-cerny-lekar-a-biolog-marek-mraz-a-sociolog-vaclav-stetka/
https://vedavyzkum.cz/granty-a-dotace/granty-a-dotace/v-prestizni-vyzve-erc-starting-grants-uspel-jediny-cech
https://vedavyzkum.cz/blogy-a-rozhovory/rozhovor/jiri-friml-z-nuly-na-pozici-druheho-nejvykonnejsiho-ustavu-na-svete
https://dennikn.sk/blog/1531444/ako-napisat-erc-starting-grant/
http://zijemvedu.sk/
https://www.em.muni.cz/veda-a-vyzkum/11956-nova-laborator-muni-prizpusobuje-bakterie-prumyslovemu-vyuziti
https://www.universitas.cz/osobnosti/3662-bez-uprav-genomu-se-aplikovany-vyzkum-neobejde
https://www.universitas.cz/en/people/2806-game-theory-increases-the-chances-of-surviving-metastatic-cancer
http://czexpatsinscience.cz/zapojte-se/
http://czexpatsinscience.cz/zapojte-se/
http://czexpatsinscience.cz/tym/

