
 

Vážená paní, vážený pane,  

obracíme se na Vás v návaznosti na dopis ministryně pro vědu a výzkum Heleny Langšádlové a ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy Petra Gazdíka adresovaný České konferenci rektorů, Akademii věd ČR, Radě 

vysokých škol a Asociaci výzkumných organizací, ve kterém informují o společném postupu při poskytování 

podpory ukrajinským studentům a vědcům. 

Společným cílem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Sekce pro vědu, výzkum a inovace Úřadu 

vlády ČR je připravit jednoduchý přehled nabídek práce v oblasti vědy a výzkumu a základních informací pro 

výzkumné pracovníky přicházející z Ukrajiny. Přehled nabídek od juniorních výzkumných pozic, pomocných 

pozic ve výzkumných organizacích, seniorních vědeckých pozic až po nabídky možností doktorského studia 

budeme koncentrovat na webové stránce www.researchin.cz, kterou provozuje přímo řízená organizace 

MŠMT – Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s Kabinetem ministryně pro vědu, výzkum a inovace Úřadu 

vlády ČR. Na tuto webovou stránku odkazuje také portál Ministerstva vnitra, který slouží přicházejícím 

ukrajinským občanům jako centrální rozcestník. Stránka bude napojena i na celoevropskou platformu Science 

for Ukraine.  

V této souvislosti bychom Vás rádi poprosili o součinnost při tvorbě databáze nabídek pro akademické 

a vědecké pracovníky přicházející z Ukrajiny. Pro tyto účely jsme ve spolupráci s Martinem Vítou 

z Researchjobs.cz vytvořili jednoduchý formulář pro vyplnění nabídky pozic, jež vaše instituce nabízí. Prosíme, 

abyste odkaz na tabulku předal/a relevantní skupině zaměstnanců (např. vedoucí výzkumných skupin), kteří 

do ní budou zadávat konkrétní nabízené pozice.  

Nabídky uvedené do tabulky se následně automaticky zveřejní na centrální platformě RESEARCH IN, 

a zároveň na českém portálu Research Jobs, který s námi v této mimořádné situaci kooperuje a poskytuje 

možnost nabídky pro ukrajinské vědce bezúplatně zveřejnit na svých stránkách, tak aby došlo k jejich 

maximálnímu možnému šíření. Vyplníte-li v tabulce sekci #ScienceForUkraine, Vaše nabídky se propíší také 

na platformu evropské iniciativy Science for Ukraine. 

Jakmile budou Vámi nabízené pozice obsazeny, prosíme, abyste vyplnili tento formulář pro odstranění 

nabídky ze všech platforem. 

V případě dotazů se, prosím, neváhejte obrátit na e-mailovou adresu researchin@dzs.cz. 
 
Koordinaci projektu zajišťují:

Jakub Tesař 
vedoucí Oddělení 
internacionalizace 
studia v ČR 
Dům zahraniční spolupráce 
jakub.tesar@dzs.cz 

  
Aleš Bělohradský 
vedoucí Oddělení poradců 
ministryně pro vědu, výzkum a 
inovace 
Úřad vlády ČR 
belohradsky.ales@vlada.cz 

 
Martin Víta 
národní koordinátor iniciativy 
Science for Ukraine 
info@martinvita.eu

Věříme, že se podaří nashromáždit dostatečně rozsáhlou sadu zajímavých nabídek, která osloví naše 
ukrajinské kolegy a kolegyně, kteří čelí současné náročné situaci.  
 
Předem Vám děkujeme za spolupráci.  
 
Michal Uhl 
Ředitel, Dům zahraniční spolupráce 
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