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Receptem na to je schopnost komunikátorů vědy znát jak charakter 
soudobých médií, tak i nároky publika, jinak se může i dobře míněné 
public relations míjet účinkem. 
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1. Úvod 

Ve světě public relations se aktuální otázkou stává také 
science communication, propagace a prezentace vědy. Ve 
světě, v němž platí, že kdo není v médiích, neexistuje,  
se aktuálním tématem stává hledání odpovědi na otázku, jak 
v současné době efektivním způsobem prezentovat informace  
o vědeckých výstupech nejen vědcům z jiných oborů  
a politickým elitám, ale především široké veřejnosti. V globální 
otevřené společnosti založené na informacích a informačních 
technologiích stoupl nejen význam vědy, ale také 
informovanosti o vědě per se. Význam výsledků vědy je v sou-
časném světě doceněn jen tehdy, pokud o aktuálních 
poznatcích bude obeznámena i veřejnost. Receptem na to je 
schopnost komunikátorů vědy znát jak charakter soudobých 
médií, tak i nároky publika; jinak se může i dobře míněné 
public relations míjet účinkem. 

Jedním z cílů tří konferencí SCICOM, pořádaných 
Západočeskou univerzitou v Plzni ve spolupráci s Techmanií 
v letech 2009-2011, bylo hledat odpovědi na výše nastíněné 
tematické okruhy, jež jsou spjaté s komunikací vědy. Tato 
publikace je souborem příspěvků z výše uvedených konferencí. 
Záměrem autorského kolektivu této publikace není představit 
science communication jako vědecké pojednání určené pouze 
pro vědce samotné, nýbrž představit širší čtenářské obci 
popularizační formou výše uvedené tematické okruhy. 

Celá publikace je rozdělena do tří tematických bloků – po 
úvodním Science communication – proč a jak? následuje 
aplikovaná část zaměřená na science communication  
a sociálně-vědní tematiku a politologii, a ve třetí, poslední části 
jsou statě zaměřené na science communication  
a média, konkrétně na umění propagovat a prezentovat vědu 
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jako public relations a dále na internet a veřejnoprávní rozhlas 
se zaměřením na vědu. 

V úvodní části Science communication – proč a jak? 
představuje příspěvek Františka Ježka a Ireny Vlachynské 
z realizačního týmu ZČU Projekt SCICOM: Rozvoj kompetencí 
pro komunikaci vědy, díky němuž mohly všechny tři 
konference proběhnout, a dále prozrazuje, další možné ambice 
realizačního týmu. Ve stručné podobě odhaluje také podoby  
a cíle propagace a prezentace vědy. 

Na výše uvedený text navazuje druhý příspěvek Science 
Communication – Why and How?, jehož autorkou je Karin 
Bultitude, renomovaná akademická pracovnice z oblasti 
science communication. Text v anglickém jazyce odpovídá na 
všechny základní otázky spjaté se science communication. 

Druhou, aplikovanou, část, Science communication  
a sociální vědy, otevírá text Přemysla Rosůlka z Katedry 
politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU v Plzni  
s názvem Science communication, novináři a sociálně-vědní 
témata. Článek je určen především pro novináře specializované 
na vědu, na nastolování témat v soudobých médíích a na 
peripetie vztahu mezi vědci, novináři a vědeckými tématy ze 
společensko-politické oblasti. V praktické části textu se 
objevují jak návrhy na vhodnou komunikaci, tak i jisté příklady 
„hereze“ propagace a prezentace vědy. 

Česká politologie a Science Communication: výzvy  
a rizika je název statě Ladislava Cabady z Katedry politologie 
a humanitních studií při Metropolitní univerzitě v Praze. Autor 
textu vychází z předpokladu, že obor politologie je v českých 
masmédiích přeexponovaný, a dále, že většina z těchto 
„politologických“ výstupů nereprezentuje výsledky výzkumů, 
ale pouze komentáře či případně analýzy, které nemají přímou 
vazbu na politické vědy. Média i někteří politologové tak 
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vytvářejí u veřejnosti nesprávný obraz oboru tím, že přispívají 
ke stírání rozdílu mezi politologií a politickými komentáři. 

A konečně, ve třetí a též aplikované části Science 
communication a média nejdříve Jan Kolář z Ústavu 
experimentální botaniky AV ČR v Praze představuje v textu 
Jak dostat výzkumnou instituci do médií možnosti účinné 
propagace vědecké instituce. Stať obeznamuje čtenáře  
s fungováním médií a strategií komunikace s médii. Poukazuje 
na možnost definovat cílové skupiny, dále se zaměřuje na cíle 
propagace a prezentuje hlavní zásady komunikace s novináři a 
principy tiskové zprávy. Na závěr neopomíjí ani fenomén 
infozábavy a samotné vědce v roli mediálních expertů. V další 
stati nazvané Internet jako nástroj komunikace představuje 
internet jako nové médium mluvčí Techmanie v Plzni, Tomáš 
Moravec. Příspěvek je zaměřený na webové portály 
specializované na popularizaci vědy. Autor textu je 
přesvědčený, že svět internetu je schopný prezentovat 
atraktivnějším a efektivnějším způsobem komunikaci vědy než 
přednášky, konference či tištěné materiály. 

Publikaci uzavírá příspěvek z praxe. Zástupci vedení 
veřejnoprávní stanice Českého rozhlasu Leonardo zaměřeného 
na popularizaci vědy, Robert Tamchyna a Luboš Veverka, 
představují historii, vývoj a význam této rozhlasové stanice 
v současnosti. 
 
Plzeň, říjen 2011 
                    Přemysl Rosůlek 
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2. Projekt SCICOM – Rozvoj kompetencí pro Science 
Communication1 
 
František Ježek2 – Irena Vlachynská3 
 
Abstract 
This contribution gives an explanation for what reason and 
initiative SCICOM project was introduced. This project is 
focused on communication of science. There are included an 
examples of good international experiences, which were  
an inspiration for us. Another part of this contribution contains 
the main goals of the project and in particular, the results 
obtained so far. The final section of contribution is devoted to 
reflection on possible future development in terms of the 
country, region and institution. 
 
2. 1 Proč vznikl projekt SCICOM? 

Hledisko propagace a prezentace vědy (science 
communication) představuje logický důsledek nebývalého 
rozvoje vědy, výzkumu a vývoje, na nichž dnes politické 
reprezentace staví v mnoha případech rozvoj společnosti a její 
prosperitu. Na obr. 1 je uvedeno tzv. Porterovo schéma změn 
v chápání moderní společnosti. 

Má-li být ekonomika skutečně „tažena“ znalostmi, musí 
investovat do rozvoje vzdělání v kombinaci se získáváním 
nových poznatků. Tento pohled bývá často nesprávně 

                                                 
1 Jako český ekvivalent pro Science Communication je používán výraz 
„propagace a prezentace vědy“. 
2 Doc. RNDr. František Ježek, CSc., prorektor pro strategii a rozvoj, 
Západočeská univerzita v Plzni; jezek@rek.zcu.cz. 
3 PhDr. Irena Vlachynská, odbor Výzkum a vývoj, Západočeská univerzita 
v Plzni; email: renkav@rek@zcu.cz. 
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redukován jen na rozvoj těch oblastí, které přinášejí 
bezprostředně aplikovatelné výsledky, tedy zejména na oblast 
technických věd. Udržitelnost celého konceptu ekonomiky 
tažené znalostmi je založen na vyvážené kombinaci vědeckého 
zázemí s výzkumem a vývojem, a to vše s nutnou interakcí se 
vzdělávací činností. Pro instituce terciárního vzdělávání 
v tomto konceptu výrazně posiluje i jejich třetí role, tedy další 
role vedle odpovědnosti za oblast vzdělávání a oblast vědy. 
Tuto novou, resp. nově akcentovanou, úlohu vysokých škol 
chápeme jako odpovědnost k občanům a společnosti. V případě 
společnosti jde o odpovědnost za její vývoj a to jak 
v globálním hledisku, tak i v rozsahu národním a regionálním. 
 

 
 

Obr. 1 – Porterovo schéma (Matějů 2009: 15, upraveno) 
 

O rozpracování konceptu společnosti tažené znalostmi se 
snaží některé vládní dokumenty a odborné studie. Velmi 
zjednodušená podoba tohoto konceptu podle reformních 
materiálů pro oblast výzkumu je vizualizována na obr. 2. 

Pro Českou republiku je v posledních letech 
charakteristické, že dochází k poměrně zásadní liberalizaci 
přístupu k terciárnímu vzdělávání. V oblasti výzkumu a vývoje 
po nadějném vývoji v letech 2000-2008 bohužel „zamrzá“ 
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podpora výzkumu a vývoje – viz Analýza 2010: 20. Nelze tedy 
mluvit o vyváženém rozvoji hlavních motorů společnosti 
založené na znalostech. Závažným problémem České republiky 
jsou i významné regionální rozdíly ve zmíněných oblastech, 
zejména v otázce podpory výzkumu a vývoje z veřejných 
zdrojů (viz Analýza 2010: 8). Koncentrace výzkumných 
kapacit a veřejných zdrojů do hlavních lokalit, kterými jsou 
pražská a brněnská aglomerace, zakládá mnoho dalších disparit 
a to nejen v orientaci investorů, ale i v oblasti sociální  
a kulturní. Mimochodem jedním z významných prvků znalostní 
společnosti je i prvek sociální mobility, tedy role vzdělání  
a vzdělávání má své příznivé důsledky i v sociálním statutu 
jedinců pocházejících z odloučených či vyloučených regionů  
a skupin obyvatel. 
 

 
 
Obr. 2 – Společnost tažená znalostmi ve vládních materiálech. 
 

Pro řešení zásadních regionálních rozdílů by měly mít 
podstatný význam strukturální fondy EU. ČR v současné době 
směruje do oblasti rozvoje vzdělávání a výzkumu z těchto 
fondů velké prostředky. To by se mělo odrazit nejen v podpoře 
vyloučených lokalit a skupin obyvatel, ale také v rozvoji 
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regionů v hospodářské a kulturní rovině. Pro dosažení 
uvedených cílů je ale nutné, aby podpora ze strukturálních 
fondů nebyla chápána jako náhrada chybějících prostředků na 
standardní činnosti. V tomto příspěvku se pokusíme dokázat, 
že projekt SCICOM řeší významnou tematiku, která plně 
odpovídá poslání strukturálních fondů. 

Pro směrování spolupráce se základními a středními 
školami je dnes k dispozici základní datová základna. 
Významná zjištění přináší např. šetření PISA 2009 (PISA = 
Programme for International Student Assessment), které 
obsahuje srovnání čtenářské, ale i matematické a přírodovědné 
gramotnosti v 65 zemích. Z datové základny bylo pro potřeby 
ČR získáno i srovnání mezi regiony v ČR – viz obr. 3 
(převzato z Palečková 2010: 40). 
 

 
 
Obr. 3 – Čtenářská gramotnost v šetření PISA 2009 po regionech 
(Palečková 2010: 40). 
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Výsledky patnáctiletých žáků se v rámci šetření PISA 
výrazně zhoršují. Tempo zhoršování je jedno z nejvyšších mezi 
sledovanými zeměmi, byť celková pozice ČR zatím není 
z hlediska stavu (nikoliv trendu) nijak špatná. Ovšem 
z hlediska některých strategických záměrů krajů, firem  
a zřejmě i celého státu jde o vážné varování. Jednou z možných 
příčin negativního vývoje je absence širších cílů vzdělávací 
soustavy. Přeceňování významu hodnocení žáků známkami 
(„učení se pro známku“) spolu s nízkou motivací, aby na 
školách působily jako učitelé skutečné osobnosti, které mají 
pozitivní vztah k vyučovaným disciplínám a jsou nadány i 
potřebnými dovednostmi v oblasti didaktiky, se postupně podílí 
na ztrátě jedné z možných konkurenčních výhod ČR. Nejde 
však jen o konkurenceschopnost vnímanou ryze ekonomicky, 
jde i o sociální a politické souvislosti. 
 
2.2 Příklady zahraniční praxe 

V rámci projektu SCICOM byla zpracována rozsáhlá 
srovnávací studie o komunikaci vědy ve významných zemích. 
Studie se zaměřila na porovnání způsobu zajištění a podpory 
propagace a prezentace vědy a výsledků výzkumu a vývoje 
s veřejností. Jak jsou (nebo měli by být) pro tuto činnost 
připravováni odborníci, případně jak zasahuje obor science 
communication do přípravy vědeckých pracovníků, učitelů 
základních a středních škol, novinářů apod.? Cílem science 
communication je přiblížit vhodnou formou veřejnosti 
probíhající výzkum spolu s jeho výsledky ve výzkumných 
institucích, a to jak přímým působením vědců na publikum, či 
nepřímým působením, např. přes média. Prostředky 
komunikace a propagace mohou být veřejné přednášky, 
semináře, workshopy, soustředění či tábory pro zájemce, 
festivaly vědy, interaktivní výstavy, exkurze na vědecká pra-
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coviště, či dále populárně naučné publikace, časopisy, audio  
a video nahrávky, internetové portály, vědecké kavárny. 

Nejprve se podívejme na situaci mimo Evropu. Spojené 
státy americké mají dlouholetou zkušenost s komunikací vědy 
a výzkumu, a to jak prostřednictvím vědeckých časopisů (New 
Scientist, Scientific American, National Geographic apod.) tak 
pomocí televizních kanálů (např. National Geographic, NASA 
TV) a více než sta speciálních center (Science Center). V New 
Yorku se každoročně pořádá několikadenní světový festival 
vědy – World Science Festival, do kterého jsou zapojeny 
vědecké instituce, univerzity a muzea. Pro mladé zájemce  
o vědu je k dispozici několik webových serverů, uveďme 
například Science for Kids4 nebo portál věnovaný vesmíru a 
jeho poznávání – NASA Kids´ Club 
(http://www.nasa.gov/audience/forkids/kidsclub/flash/index.ht
ml). Na tomto portálu naleznou zájemci mnoho užitečných 
informací, včetně velké obrázkové databanky, video vstupů do 
prostor NASA, záběrů z letů do vesmíru a života ve vesmíru, 
pro návštěvníky jsou připraveny i tematické hry. 
 

                                                 
4 http://www.eurekalert.org/scienceforkids. 
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Obr. 4 – NASA Kids´ Club  
(Zdroj: http://www.nasa.gov/audience/forkids/kidsclub/flash/index.html, 
ověřeno k 15. 8. 2011). 
 

Jako příklad dobré praxe můžeme vedle stránek společnosti 
NASA uvést další server, a to Science News for Kids 
(http://www.sciencenewsforkids.org/), kde se návštěvníci 
seznámí zábavnou a jednodušší formou s různými vědními 
oblastmi a aktuálními tématy. Server umožňuje výběr ze tří 
profilů – pro děti, učitele a rodiče. Vedle upravených 
vědeckých článků pro mladší čtenáře jsou k dispozici také hry, 
návody na experimenty, odkazy na další webové stránky 
s podobnou tematikou, učitelé zde naleznou tipy pro krea-
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tivnější vyučování a mohou se inspirovat, jak předávat dětem 
novinky z vědních oborů. 

V Japonsku se popularizaci a komunikaci vědy věnují 
různé časopisy, portály, televizní kanály a dále také šest 
science center. Mimo to se zde konají také festivaly vědy pro 
mládež, science kempy či festivaly filmů s vědecko-technickou 
tematikou. V průběhu několikadenních science kempů se žáci 
2. stupně základních škol a studenti středních škol seznamují 
s prostředím vysokých škol, výzkumných institucí, odborných 
laboratoří, zapojí se do řady interaktivních aktivit a vyslechnou 
si přednášky na různá témata, která jsou vhodně přizpůsobeny 
pro mladé studenty. Za účelem většího zapojení žen do vědy je 
v Japonsku vytvořen speciální program pro dívky a ženy, ať už 
se jedná o přednášky mladých vědkyň, nebo letní science 
kempy specializované na dívky a mladé ženy. 

Nyní se zaměřme na evropské země. Spojené království 
Velké Británie a Severního Irska má jako jedna z mála 
evropských zemí velmi propracovaný systém vzdělávání 
v oblasti science communication včetně možnosti 
postgraduálního studia. Vysoké úrovni popularizace vědy 
odpovídá propracovaný systém a pestrá nabídka vědeckých 
časopisů a portálů: 
 
Nature – http://www.nature.com/ 
New Scientist – http://www.newscientist.com/ 
Science in Schools – http://www.scienceinschool.org/ 
Science as Culture – http://www.tandf.co.uk/journals/csac 
Planet Science – http://www.planet-science.com/ 
Science – http://www.sciencemag.org/. 
 

Časopis Science je jedním ze světově nejprestižnějších 
vědeckých časopisů s multioborovým zaměřením. Na serveru 
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tohoto časopisu nalezne návštěvník kromě vlastních 
časopiseckých článků také novinky z oborů, část věnovanou 
vědecké kariéře spolu s možnými zdroji financování vědecké 
práce, multimediální sekci či sekci s blogy. 

 

 
 

Obr. 5 – Science (Zdroj: http://www.sciencemag.org/, ověřeno k 29. 8. 
2011). 

 
Ve Spojeném království je více než 20 science center  

či muzeí věnovaných prezentaci vědy a techniky. V roce 2009 
bylo evidováno pět „science shops“. Tyto organizace nejsou 
obchody v pravém slova smyslu, jsou prostředníky mezi 
univerzitami, výzkumnými soukromými či státními institucemi 
a případně i veřejností. Sdružují menší výzkumné týmy 
z různých oblastí, které komunikují své výsledky jak mezi 
sebou, tak k širší veřejnosti. Vítané je zapojení studentů 
s vlastními projekty, organizace pořádá akce nejen pro vědecké 
týmy, ale i pro veřejnost. Ve Spojeném království se 
každoročně koná několik různých festivalů či veletrhů vědy a 
techniky, některé jsou i vícedenní (např. National Science and 
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Engineering Week – desetidenní program po celé Británii vždy 
na jednotné téma s cílem popularizovat vědu a přiblížit ji všem 
věkovým skupinám). 

Obdobně jako Spojené království má propracovaný systém 
vzdělávání v oblasti science communication také Dánsko, i zde 
je možné studovat na postgraduální úrovni a získat v oboru titul 
Ph.D. Propagace a prezentace vědy probíhá také pro-
střednictvím nejrůznějších médií. Z časopisů uveďme např. 
Aktuel Naturvidenskab (Současná věda – 
http://aktuelnaturvidenskab.dk/). 
 

 
 

Obr. 6 – Aktuel Naturvidenskab (Zdroj: http://aktuelnaturvidenskab.dk/, 
ověřeno k 15. 8. 2011). 
 

Jedná se o populárně vědecký magazín (vzniká  
za spolupráce jedenácti výzkumných institucí) či Illustreret 
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videnskab (Ilustrovaná věda – http://illvid.dk/) – mezinárodní 
populárně vědecký časopis, který vychází ve třinácti zemích 
světa a je jedním z nejúspěšnějších časopisů ve Skandinávii. 

Příkladem dobré praxe může být také týdenní Danish 
Science Festival určený především pro děti a mládež. Pro 
návštěvníky je připravena řada aktivit a interaktivních expozic 
zaměřených na vědu a techniku. Kromě zvýšení zájmu u dětí  
a mládeže si klade tento festival za cíl inspirovat učitele 
k interaktivnějšímu a zábavnějšímu vyučování vědeckých 
oborů, zlepšit komunikaci mezi vědci a odborníky, prezentovat 
vědu široké veřejnosti jako zdroj inovací a zábavy, a iniciovat  
a vést festivalové aktivity po celém Dánsku. Inspirací učitelů 
základních škol se zabývá také univerzita v Aarhusu, která 
pořádá jednodenní inspirativní program s názvem Inspiration 
Days for Teachers. Univerzita v Aarhusu dále také pořádá letní 
univerzitu – týdenní program pro žáky základních škol, kdy 
žáci poznávají vědu a techniku, účastní se tematických 
workshopů, učí se nové experimenty apod. I v Aarhusu  
se pořádají speciální akce pro dívky – např. v létě je pořádán 
třídenní IT kemp, který se snaží více zapojit ženy do vědy. 

Ve Spolkové republice Německo jsou rozšířeny krátkodobé 
i dlouhodobé kurzy science communication. U krátkodobých 
kurzů je často organizátorem soukromá agentura, která je 
schopna připravit tento kurz přímo na míru zákazníkům. 
Zájemci mají možnost navštívit přes dvacet science center  
a seznámit se tak blíže s vědou a technikou. I v této zemi 
najdeme řadu časopisů s populárně naučným charakterem 
(např. Spektrum der Wissenschaft – www.spektrum.de či 
jednooborově zaměřené Communicating Astronomy with the 
Public – http://www.capjournal.org/ a Archäologie online – 
http://www.archaeologie-online.de/). I odborně zaměřené 
časopisy, např. impaktovaný časopis Science, Technology & 
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Human values – http://sth.sagepub.com/, přispívají 
k popularizaci a komunikaci vědy. 

V Německu existuje také řada internetových portálů např. 
Bild der Wissenschaft – http://www.wissenschaft.de, Věda 
online – http://www.wissenschaft-online.de/ a webové stránky 
o vědě pro studenty a jejich učitele spravovaný Max 
Planckovým institutem – http://www.max-wissen.de. 
Významnou akcí s více než desetiletou tradicí je Dlouhá noc 
vědců, kdy se více než 60 institucí po celém Německu věnuje 
dvě červnové soboty veřejnosti a připravuje pro návštěvníky 
bohatý program. V Göttingenu se pořádají kromě festivalů 
vědy také mezinárodní kempy zaměřené na oblasti fyziky, 
biologie, chemie a IT. Kempy jsou otevřené pro německé  
i zahraniční studenty středních a vysokých škol. I v Německu 
má formát dětských univerzit svou tradici, v současné době je 
registrováno přes 60 dětských univerzitních projektů (viz 
http://eucu.net/cu/projects). 

Z dalších zemí uveďme příklady dobré praxe už jen 
heslovitě. Nizozemské ministerstvo školství, kultury a vědy 
zřídilo portál o vědě – http://www.kennislink.nl/, který slouží 
k informování odborníků, studentů, učitelů i široké veřejnosti  
o aktuálním dění ve vědě a výzkumu v Nizozemí. 

Ve Finsku lze považovat za příklad osvědčené praxe 
týdenní Mezinárodní kemp pro mládež (pro studenty  
ve věku 16 – 19 let, otevřený i pro zahraniční zájemce)  
se zaměřením na matematiku, techniku, informační technologie 
a vědu a výzkum (http://technologyacademy.fi/). 

Irsko disponuje národním programem zaměřeným přímo na 
popularizaci vědy – Discover Science & Engineering 
(http://www.discover-science.ie), který má několik dílčích 
tematických částí. Jedná se např. o podpůrný webový server 
určený především dětem a učitelům – Discover primary 
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science, další podprojekt je zaměřen přímo na vnímání a 
pozorování přírody především na základních školách, dále 
Greenwave, 3D počítačovou hru na téma nanotechnologie 
snažící se zaujmout a získat pro tento obor mladé studenty. 
Zájemci na hlavním rozcestníku naleznou také stránky 
věnované kariéře a volným pracovním místům v oblasti vědy, 
odkaz na zábavný pořad o vědě či informace o týdnu vědy 
v Irsku (místem konání jsou mimo univerzity, školy a knihovny 
také letiště, ulice měst, přírodní rezervace aj.). 
 

 
 
Obr. 7 – Discover Science & Engineering (Zdroj: http://www.discover-
science.ie, ověřeno k 15. 8. 2011). 
 

V polské Varšavě se už od roku 1997 koná největší 
evropská populárně-vědecká akce „Piknik Naukowi“, které se 
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účastní přes 250 institucí z celého světa 
(http://www.pikniknaukowy.pl/standard/en/). 

Ve Španělsku byl barcelonskou univerzitou založen v roce 
1997 Barcelona Science Park (PCB – Park Científic Barcelona, 
http://www.pcb.ub.edu), který si klade za cíle především 
umocnit kvalitní výzkum, oživit vztah mezi univerzitami  
a podniky, podporovat vytváření nových firem a vědeckých 
institucí, podporovat vědeckou kariéru a dialog mezi vědou  
a veřejností. Při PCB je zřízeno oddělení pro komunikaci a 
vztahy s institucemi, které mj. organizuje řadu akcí na podporu 
vědy a propagace a prezentace vědy. Jedná se například o sérii 
workshopů s experimenty pro širokou veřejnost, třídenní 
veletrh prezentující současný výzkum ve Španělsku s důrazem 
na personifikaci a přiblížení laboratorního výzkumu veřejnosti, 
program tutorů pro žáky středních škol (zájemci je přiřazen 
tutor – odborník z praxe), dny otevřených dveří v laboratořích 
(představení konkrétních výzkumných témat formou hry) či 
představení výzkumu na základních školách (např. použitím 
divadelní formy a následného workshopu). 

V roce 1961 byla založena Francouzská národní vesmírná 
agentura (http://www.cnes.fr/), která je dalším příkladem dobré 
praxe. Slouží zejména k prezentaci vesmírného výzkumu mezi 
širokou veřejnost, včetně dětí, mládeže a mladých vědců. 
Internetový portál agentury nabízí rozsáhlou fotogalerii 
s vesmírnou tematikou, databázi s přehlednými a srozu-
mitelnými informacemi o jednotlivých vesmírných misích a je-
jich přínosu. Ve francouzském jazyce je dostupná také verze 
Francouzské národní vesmírné agentury přizpůsobená pro děti 
a mládež (http://www.cnes-jeunes.fr/). 

Východiska, tedy důvody pro rozvoj propagace a prezenta-
ce vědy, lze shrnout do následujících bodů (údaje dle 
Eurobarometru z června 2010 – viz 
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http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/100622_eurobarometr
_cs.htm (18. 7. 2011)): 

1. Zatímco 65 % Evropanů zajímá sport, téměř 80 % 
Evropanů uvádí, že se zajímá o vědecké objevy a vývo-
jové technologie. 

2. Jen 10 % obyvatel EU má pocit, že je dobře 
informováno o vědě. 

3. Mnozí vyjadřují obavy z nových technologií a jejich 
případných rizik a moci, kterou znalosti dávají vědcům. 

4. Jen 22 % občanů ČR se vůbec nezajímá o nové vědecké 
objevy a technologický vývoj. 

5. Pro 38 % občanů ČR je důležité orientovat  
se v oblasti vědy v jejich každodenním životě. 

6. 43 % obyvatel ČR uvádí, že je o nových vědeckých 
objevech a technologickém vývoji informováno velmi 
špatně. 

7. 45 % občanů ČR má za to, že nemůže důvěřovat 
vědcům. 

 
2.3 Hlavní cíle projektu SCICOM 

Projekt SCICOM – Rozvoj kompetencí pro komunikaci 
vědy – si klade za cíl přispět k rozvoji lidských zdrojů pro 
výzkum, vývoj a inovace, a to prostřednictvím vytvoření a rea-
lizace vzdělávacího modulárního programu zaměřeného na 
tematiku propagace a prezentace vědy a jejích výsledků 
(science communication). SCICOM zavádí do prostředí České 
republiky vzdělávací aktivity prověřené v celosvětovém 
měřítku a zásadním způsobem přispívá k přibližování 
problematiky výzkumu a vývoje široké veřejnosti a zájemcům 
o badatelskou a vědeckou činnost. Od roku 2009 dochází 
k cílenému propojení a rozvíjení dvou nosných komponent, 
tedy systematické práce se zájemci o tvůrčí vědeckou práci 
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s posílením kompetencí výzkumných pracovníků v oblasti 
komunikace výsledků své vědecké práce. 
 
2.4 Dosavadní výsledky projektu SCICOM 

Jako první důležitý výsledek z chronologického pohledu je 
žádoucí uvést výše v textu uváděnou srovnávací studii science 
communication, ze které čerpáme důležité informace v průběhu 
projektu. Ty se týkají jednak vzdělávacího modulárního 
systému, jednak dílčích zpráv analytika propagace a prezentace 
vědy, který zpracovává průběžné zprávy. Dalším důležitým 
milníkem v projektu bylo vytvoření komplexního vzdělávacího 
modulárního systému. Vzdělávací moduly byly vytvořeny pro 
pracovníky s mládeží (což je důležitá cílová skupina pro 
budoucnost vědních oborů), pro vědce (kteří vědu a její 
výsledky komunikují a popularizují), pro pracovníky v médiích 
(kteří vědu přibližují širší veřejnosti) a v neposlední řadě pro 
tzv. PIO – Public Information Officers, kteří mají plnit 
komplexní roli zprostředkovatele mezi veřejností a vědci. PIO 
by měl plnit roli jak „obchodního zástupce“ – nabízí vědecké 
výstupy, propaguje dosažené výsledky a snaží se je prosadit na 
trhu, tak i roli „novináře“, který informuje a vysvětluje vědecké 
výsledky veřejnosti. V rámci projektu SCICOM bylo 
realizováno již několik kurzů základní úrovně tzv. SCICOM 
Basic. Na nejpokročilejší úrovni, tzv. SCICOM PIO, byl 
realizován doposud jeden pětidenní kurz, po kterém 
následovala zahraniční exkurze do Polska a noví komunikátoři 
vědy navštívili již dříve uváděný příklad polských best 
practices Piknik Naukowi. V současné době (srpen 2011) se 
dokončují poslední přípravné práce pro vzdělávací moduly 
určené učitelům a pracovníkům s mládeží. Do konce roku 2011 
bude realizován také kurz pro novináře a pracovníky v mé-
diích. 
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Rozsáhlým a velmi přínosným výstupem je tematická 
oblast systematické práce se zájemci o vědeckou práci. V rámci 
projektu bylo zorganizováno již přes 100 akcí pro tuto cílovou 
skupinu a bylo podpořeno přes 2500 žáků středních škol. 
Dlouhodobě byla vedena odborníky desítka studentů, kteří se 
věnovali uceleně danému tématu a sepsali odbornou práci na 
středoškolské úrovni (SOČ), seminární či maturitní práci. 

Důležitými výstupy projektu jsou každoroční konference na 
téma science communication. První konference na toto téma 
v České republice se konala 4. 12. 2009 a seznámila účastníky 
s aktuálním stavem problematiky v tuzemsku  
i v zahraničí. Účastníci byli seznámeni s příklady zahraniční 
praxe a jako přednášející vystoupili významní experti – přední 
britská odbornice na science communication – Karen Bultitude, 
která představila obecnou náplň, možnosti a cíle science 
communication propagace a prezentace vědy jako takové,  
a pracovník NASA Ian Griffin posléze navázal konkrétní 
případovou studií popularizace vědy na projektu Hubbleova 
teleskopu. V odpoledním programu byly diskutovány 
zkušenosti z ČR a budoucí možnosti rozvoje této oblasti. 

Druhá česká konference o science communication  
se uskutečnila dne 25. 11. 2010 a představila science centra, 
včetně nově vzniklého polského Copernicus Science Center. 
Pozornost byla věnována také vědě v médiích a podpoře 
zájemců o vědeckou práci. 

Třetí konference se uskutečnila 24. listopadu 2011 a jejím 
hlavním tématem byl především regionální dopad projektu 
SCICOM. Opět byla zaměrena pozornost na tematiku vědy 
v médiích a systematickou práci se zájemci. 

Více informací o výsledcích projektu a aktualitách nalezne 
čtenář na internetovém portálu projektu:  

http://www.scicom.zcu.cz/. 
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2.5 Možné budoucí aktivity 

Projekt, o kterém jsme informovali v tomto příspěvku, 
v roce 2012 končí. Ovšem získané zkušenosti, vytvořené 
kontakty a materiály budou nepochybně základem další 
činnosti, na níž se bude podílet Západočeská univerzita v Plzni, 
Techmania Science Center a řada dalších partnerů. Projekt 
přinesl i významné zkušenosti pro novou formu součinnosti 
mezi univerzitou a středními školami. 

Jaké další aktivity v oblasti propagace a prezentace vědy 
chceme rozvinout? 

1. Doplnění významných vědeckých projektů o jasnou 
koncepci komunikace dosažených výsledků. Jde  
o prosazení (a zejména o úspěšnou realizaci) tohoto 
principu u projektů podpořených z operačního 
programu Výzkum a vývoj pro inovace. Na 
Západočeské univerzitě je řešeno celkem sedm 
takových projektů a rozsah investic do infrastruktury  
i do vytváření nových pracovních míst v oblasti 
výzkumu je mimořádný. V rámci projektu SCICOM 
absolvovali někteří pracovníci podílející se na řešení 
projektů ucelené vzdělání na úrovni PIO (Public 
Information Oficcers). Vzdělávací aktivity pro další 
pracovníky a inovace vzdělávacích modulů jsou 
závazkem řešitelů projektu SCICOM. 

2. Soustavná práce se zájemci o výzkumnou činnost na 
středních školách. V rámci projektu jsme si ověřili 
základní formy spolupráce a vyhodnotili jsme jejich 
účinnost. V dalším období bude vhodné se soustředit na 
podporu zvláště nadaných žáků, kteří  
se připravují na předmětové olympiády (systém 
mentorů a tutorů se zapojením nejmladší generace 
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vědeckých pracovníků univerzity), na zadávání a ve-
dení prací SOČ a nově i na vedení projektů, které 
směřují ke zpracování práce k maturitní zkoušce. 

3. Soustavná práce s učiteli středních a základních škol. 
Cílem by mělo být oživení zájmu učitelů o odbornou 
práci. Zejména pro učitele středních škol by mělo být 
běžné, že mají odborné kontakty, účastní  
se (třeba spolu s nadanými žáky) výzkumných projektů 
a že se podílejí i na publikování výsledků, zejména pak 
z hlediska projekce nových vědeckých poznatků do 
výuky, a to s důrazem na motivaci a aplikace. 

4. Zařazení prvků propagace a prezentace vědy do 
studijních programů. Domníváme se, že v České 
republice momentálně není prostor pro zavádění 
speciálních studijních programů se zaměřením na 
science communiction, je ale naopak velmi žádoucí, aby 
studenti vědecky orientovaných studijních programů 
získali potřebné poznatky i dovednosti z této oblasti. 
Jedná se o průřezové téma, které pro budoucí vědce 
patří k významným „měkkým dovednostem“. Zároveň 
je vhodné, aby prvky propagace a prezentace vědy byly 
součástí vzdělávání budoucím novinářů a učitelů. 
Cestou k dosažení tohoto cíle je informování, 
přesvědčování a zveřejňování příkladů dobré praxe. 

5. Soustavná kooperace s novináři v rámci popularizace 
vědy. V rámci projektu SCICOM byla věnována 
pozornost spolupráci s novináři, kteří se zabývají 
popularizací výsledků výzkumu a kteří jsou ochotni se 
v tomto směru dále vzdělávat. V dalším období by bylo 
vhodné nejrůznějšími cestami (semináře, společné 
projekty) sblížit významné vědce a publicisty tak, aby 
se zvýšila nejen frekvence mediálních aktivit z oblasti 
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výzkumu, ale také jejich kvalita. Závažnost tohoto cíle 
pro ČR vyplývá ze slabého zájmu veřejnosti o hlubší a 
objektivní informace (viz zmíněné informace 
Eurobarometru z roku 2010). 
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3. Science Communication – Why and How? 
 
Karen Bultitude5 
 
Abstract 
Throughout the developed world there is a general trend of 
society becoming increasingly distanced from science. 
Effective public communication of scientific topics is needed 
for various reasons, for example to overcome public mistrust, 
improve scientific literacy and enable citizens to play informed 
roles in democratic societies. This chapter will identify key 
motivations for science communication as well as outline a 
variety of mechanisms through which it can occur. Various 
case studies will be used to highlight international best 
practice and the chapter will end with the author's personal 
‘top tips’ for ensuring success. 
 
3.1 Clarification of Terms  

This work draws on previous research in areas relating to 
science communication and public engagement. It is worth 
clarifying these terms before proceeding further, since use of 
such terms varies, both in different parts of the world as well as 
between different institutions in the same country. As 
discussed later in this chapter, ‘public engagement’ with 
science recognises the mutual learning that occurs by both 
publics and scientists during their interactions. As outlined by 
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McCallie et al. (2009: 12), Public Engagement with Science 
(PES) involves scientists and publics working together, and: 
allows people with varied backgrounds and scientific expertise 
to articulate and contribute their perspectives, ideas, 
knowledge, and values in response to scientific questions or 
science-related controversies. PES thus is framed as a multi-
directional dialogue among people that allows all the 
participants to learn. 

In contrast, ‘science communication’ is taken by some 
practitioners to reflect a slightly more historical term that is 
often assumed to mean a one-way communication of 
knowledge from scientific experts to public audiences (see for 
example Research Councils UK, n. d.). However, other authors 
delineate a much broader definition, encompassing many 
elements of two-way communication that others would 
describe as ‘public engagement’, such as “the use of 
appropriate skills, media, activities and dialogue” (Burns et al., 
2003: 191). For the purposes of this chapter any mentions of 
‘science communication’ are assumed to relate to the broader 
definition. 
 
3.1.1 Cultural Factors 

A recent major review within the UK identified four key 
cultural factors that have influenced the separation of science 
from society, resulting in an increased need for scientists to 
engage with public audiences (Science for All, 2010a; 
Benneworth, 2009): 

1. The loss of expertise and authority of scientists 
2. A change in the nature of knowledge production 
3. Improved communications and a proliferation of 

sources of information 
4. The democratic deficit 
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These factors are equally valid in other parts of the world, 

especially within more developed societies. In order to answer 
the question ‘why communicate science?’ it is therefore 
important to first explore these factors in further detail. 
 
3.1.2 Reduced recognition of expertise and authority 

As noted by Yearley (2005: 122) “Trust is central to the 
business of science”, however in recent years there has been a 
significant shift in how members of the public trust and defer 
to expertise relating to scientific topics. A special 
Eurobarometer report on Science and Technology in 2010 
noted that within Europe the majority of citizens feel that 
“scientists cannot be trusted to tell the truth about controversial 
scientific and technological issues” (European Commission, 
2010: 19). The increasing reliance of scientists on funding from 
industrial and private sources was the main reason given within 
this report for this reduced level of trust, however other factors 
also come into play. High levels of press coverage for major 
controversial scientific topics such as climate change, nuclear 
power or genetically modified foods have led to a wide degree 
of polarisation and uncertainty in public opinion (Ipsos MORI, 
2011),  
a situation that is exacerbated by high profile disagreements 
between ‘respected’ scientists on either side of the scientific 
argument. If the scientists can’t agree on the ‘right’ conclusion, 
so the argument goes, then why should either side be 
recognised as being in a position of authority? As Kerr et al. 
(2007) argue, there is also an increasingly wide range of 
recognised additional ‘experts’ who are outside the scientific 
discipline in question. This is particularly true in the case of the 
medical professions, where “expert patients”, “lay experts” or 
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“experts of community” are common (Kerr et al., 2007: 387). 
Finally, specific examples of scientific fraud (suspected or 
proven) have been given high profile and wide ranging media 
coverage, again arguably causing a reduced acceptance of the 
‘authority’ of people in such professions amongst public 
groups. For example, when in 2005 it emerged that Woo Suk 
Hwang had fabricated key findings relating to reported 
successes in cloning developments, there were immediate 
concerns that “the episode will damage not only public 
perceptions of stemcell research, but science’s image as a 
whole” (Check and Cyranoski, 2005). More recently, the 
‘Climategate’ scandal (involving leaked emails from 
researchers which included describing a ‘trick’ approach to 
‘hide the decline’ in global temperatures) has led to a 
noticeable reduction in public belief in global warming in 
America (Leiserowitz et al., 2010). 
 
3.1.3 Changes in knowledge production and 
interdisciplinarity 

Within the scientific sphere, research developments are 
arguably frequently achieved in a more interactive and 
interdisciplinary manner than in the past, requiring multiple 
inputs from different areas of expertise (Benneworth, 2009). 
This is particularly true in the case of ‘Big Science’ projects 
such as the Large Hadron Collider or the Human Genome 
Project, which require concerted effort, resources and funding 
from international collaborations in order to achieve a major 
scientific endeavour. In times of economic hardship it can be 
difficult for some public groups to appreciate such research, 
especially to the extent of significant financial investment. 
There is also the issue that such approaches challenge the more 
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traditional models of scientific practice, a change which both 
publics and scientists may find difficult to accept. 

These changes both in how knowledge is produced, as well 
as what areas of expertise are required, mean that public groups 
may place a lower value on science (and scientists), thereby 
increasing the need for communication efforts to overcome this 
issue. 
 
3.1.4 Proliferation of communication channels and sources 
of information 

With the increased use of technology in almost every aspect 
of our lives, traditional channels of communication are now 
being challenged. For example, teaching styles remained 
relatively consistent for perhaps 150 years in most countries, 
with the teacher at the front of the room instructing students to 
learn key facts by rote – a ‘chalk and talk’ approach. Alongside 
broader pedagogical developments, advances in computing and 
connectivity have caused educational technology to develop 
rapidly. Every day, young people are now using tools that their 
teachers wouldn’t have dreamt of when they were at school, for 
example virtual learning environments or electronic voting 
handsets. These changes are also coming into effect at an ever 
younger age. An influential independent review of the primary 
curriculum (ages 4-11) in the UK included as one of seven key 
recommendations the need to “strengthen the teaching and 
learning of information and communication technology (ICT) 
to enable children to be independent and confident users of 
technology by the end of primary education” (Rose, 2009: 12). 
Outside the school environment, use of technology also 
enhances the collaborative engagement opportunities that are 
available, leading to members of the public not only consuming 
knowledge about science, but contributing their own ideas and 
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views e.g. via blogs, podcasts and social media (Leadbeater, 
2008). 
 
3.1.5 Democratic deficit 

As outlined by Benneworth (2009), recent changes in the 
nature of decision-making processes have created  
a ‘democratic deficit’, whereby political-scientific decisions are 
increasingly made outside of the public arena. This is in part 
due to the increasing complexity of governance, and the ever 
growing numbers and varieties of stakeholders and lobby 
groups. The perceived deficit also relates to a wider public 
disconnection with democratic processes and voter apathy 
within many developed countries that is not specific to 
scientific topics. For example, many European countries face a 
particular challenge in engaging people within the member 
states in European issues, with an average voter turnout of 43% 
in the 2009 European parliamentary elections, in comparison 
with 66.6% average turnout in the most recent national 
elections (Eurostat, 2011). Arguably however, the European 
Commission is playing an ever greater role in determining the 
direction of scientific research, allocating a budget of nearly €7 
billion for research and innovation in 2012 (Europa, 2011). If 
citizens are to be involved in decisions about the appropriate 
use of such funding, traditional voting approaches to 
democratic engagement will no longer suffice, and alternative 
approaches will need to be found. 
 
3.2 Motivations for Science Communication 
3.2.1 Institutional and Strategic Motivations 

Bringing together the cultural factors noted above,  
a range of key motivations can be identified at institutional and 
national levels for encouraging science communication and/or 
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science education. Osborne (2000: 226-230) provides an 
overview of the most common suggestions, identifying four 
key arguments: 

1. The utilitarian argument – The people involved will 
gain technical skills and knowledge that will be useful 
to them in their wider lives. 

2. The economic argument – Advanced societies require a 
technologically skilled workforce; science adds 
significantly to the overall output of a country (or 
region). 

3. The cultural argument – Science represents a ‘shared 
heritage’ and should be recognised as a wider part of 
our culture. 

4. The democratic argument – Science affects most major 
decisions in society, therefore it is important that 
publics are able to interpret basic scientific information. 
 

As Osborne (2000) highlights, there are various strengths 
and weaknesses to each of the above arguments, however they 
do represent the major motivations highlighted by institutions 
and national bodies to justify their support for science 
communication. Additional suggestions include “To win 
support for science”, “To make the world a better place” or “To 
be ethical, accountable and transparent” (Science for All, 2010: 
7). Each institution (or country) will generally exhibit a 
combination of many of these arguments. 
 
3.2.2 Individual Motivations 

From the perspective of individual researchers, Research 
Councils UK has produced an excellent overview of the 
benefits to being involved in science communication activities, 
which include: 
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1. Skills development 
2. Career enhancement 
3. Enhancing your research quality and its impact 
4. New research perspectives 
5. Higher personal and institutional profile  
6. Influence and networking opportunities 
7. Forming new collaborations and partnerships 
8. Enjoyment and personal reward 
9. Additional funding 
10. Increasing awareness of the value of research to society 
11. Increasing student recruitment  
12. Inspiring the next generation of researchers 

(Research Councils UK, 2010: 30). 
 

Few comparative international studies exist regarding 
scientists’ motivations to become involved in science 
communication, however those that have been reported 
demonstrate some interesting trends. Within Argentina, 
Kreimer et al. (2011: 42) report that ‘altruistic’ motivations, 
such as a ‘sense of duty’, ‘raising awareness of the discipline’ 
and even ‘transmitting the importance of science’, predominate 
over motivations that are ‘strategic’ or ‘political’ (in a broad 
sense), such as ‘fighting the irrationality of the public’, 
‘justifying the use of public funding’, ‘attracting students to my 
discipline’ or ‘generating additional funds’. 

These scientists are clearly encouraged to participate in 
science communication activities by societal, not institutional 
reasons. An extensive survey involving 1485 research scientists 
in the UK in 2006 demonstrated that the main reasons related 
primarily to perceived external needs, with the most popular 
motivation (35%) given as “To ensure the public is better 
informed about science and technology” (People Science 
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Policy, 2006: 28). More recent work in the UK has also 
supported widespread anecdotal claims relating to the 
importance of “informal and ‘fun’ elements” enhancing the 
enjoyment of the scientists involved, whilst other researchers 
are motivated to “provide something beneficial to the 
audience” (Wilkinson et al., in press: 11). 
 
3.3 Types of science communication 

Various categorisations have been developed to distinguish 
between different types of public engagement which can 
usefully be applied to science communication (see for example 
Rowe and Frewer, 2005; Bucchi, 2008; McCallie et al., 2009). 
The fundamental concept shared by all the models is the 
distinction between ‘deficit’ and ‘dialogue’ approaches. In the 
former, the assumption can be that the audience members lack 
necessary knowledge about scientific concepts, and therefore 
communication from scientists to a public audience is required 
(Gross, 1994). Conversely, a ‘dialogue’ approach (occasionally 
known as a ‘contextual model’) involves a two-way exchange 
of information between scientists and publics. As described by 
Miller (2001: 117): 

 
“This approach sees the generation of new public 
knowledge about science much more as a dialogue in 
which, while scientists may have scientific facts at their 
disposal, the members of the public concerned have 
local knowledge and an understanding of, and personal 
interest in, the problems to be solved”. 

 
Some authors have extended this further, for example Rowe 

and Frewer (2005:255) describe a three-pronged approach 
consisting of Communication (information flowing from the 
‘sponsor’ – scientific organisation – to public representatives), 
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Consultation (direction of travel of information from public 
representatives to the sponsor), and Participation (two-way 
communication between sponsor and public representatives). 
Bucchi (2008:69) outlines a similar multi-model framework 
involving Transfer, Consultation and Knowledge Co-
Production. Whilst these approaches capture the main types of 
communication methods, they can encourage a tendency to 
place all activities within one or more ‘silos’ which are 
considered completely separately from each other. A more 
nuanced approach has recently been developed by the Science 
for All Expert Group in the UK, consisting of the ‘Public 
Engagement Triangle’ as shown overleaf (Science for All, 
2010b). This ‘triangle tool’ identifies three key communication 
approaches: Transmit, Receive and Collaborate, which are 
broadly in line with the categories previously identified by 
Rowe and Frewer (2005) or Bucchi (2008). However the 
strength in the triangle approach is that it recognises that these 
approaches do not work in isolation, but instead as the apexes 
of various spectra. Any one science communication activity is 
likely to involve a blend of these three approaches according to 
the needs of the audience(s) and the scientists involved. 
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Obr. 8 – Public Engagement Triangle (Source: Science for All, 2010b) 
 

A similar ‘spectrums’ approach has been suggested by 
other authors, most notably McCallie et al. (2009:43-46), who 
produced a three dimension model with axes relating to “role 
of the public, role of STEM [Science, Technology, Engineering 
and Mathematics]-related experts, and the content focus of the 
discussion”. The main advantages of such ‘spectrum’ 
approaches are their simplicity, as well as their ability to 
prompt conversations and reflection between the people 
involved in planning such activities. 
 
3.4 How to communicate science 

There are a vast range of approaches to engaging public 
audiences with scientific concepts; Mesure (2007) identified 
over 1500 active initiatives within the UK alone. It is therefore 
understandably impossible to cover every approach within this 
chapter. Instead, a series of contrasting case studies are 
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presented in order to provide a flavour of the variation and 
creativity involved in different successful approaches. The 
reader is encouraged to consider where each of the examples 
outlined below might be placed on the public engagement 
triangle – and how that placement might shift depending on 
specific circumstances. 

Broadly speaking, there are three main forms of media used 
in science communication: traditional journalism; live or face-
to-face events, and online interactions. Each approach has its 
associated pros and cons, as outlined in the table overleaf. Note 
that these issues have been identified in the general case, 
although obviously specific situations may differ. 

There is a wide range of excellent existing work relating to 
becoming involved in science journalism via traditional media. 
For example Weitkamp (2010) provides a practical overview of 
science writing, including news writing and news structures, as 
well as key tips regarding writing for different media. Murcott 
(2010) explores the history of science broadcast journalism, 
outlining different types of broadcasters and programme 
genres, and includes recommendations on how to get a story to 
air. Other key texts in this area focus on science journalism 
(Dunwoody, 2008) and radio and other audio (Redfern, 2009), 
whilst Holliman et al. (2009) explore aspects relating to public 
engagement via popular media. 

Furthermore, public participation activities operating on a 
face-to-face basis have also been covered extensively in 
previous literature. Rowe and Frewer (2005) noted at least 100 
different types of ‘participation’ mechanisms, separate to other 
‘communication’ and ‘consultation’ approaches, whilst People 
and Participation.net6 provides details on examples of 60 
different methods. 
                                                 
6 Online: http://www.peopleandparticipation.net, 10. 10. 2011. 
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Medium Advantages Disadvantages 

Traditional 
journalism (both 
print and 
broadcast) e.g.: 
• Newspapers 
• Magazines 
• TV 
• Radio 

Large potential 
audiences (potentially 
millions of people) 
High quality due to 
being overseen by 
professionals (e.g. 
journalists) 
Traditionally recognised 
as agenda setting 
Audience selection is 
possible through 
appropriate choice of 
publication/programme 

Scientists lack 
control of how 
the media 
covers their 
work 
Tends towards 
one-way 
communication 
Frequently 
provils 
 a limited or 
superficial 
focus 

Live or face-to-
face events e.g.: 
• Public 

lectures 
• Science 

Centres and 
Museums 

• Debates & 
dialogue 

• Science 
busking 

• Sci-art 
• Science cafes 
• Science 

Festivals 

More personal – 
involves a direct 
interaction between 
scientists and publics 
Scientists are able to 
better control the 
content 
Engenders two-way 
communication 
Can involve partnering 
with other external 
organisations with 
complementary 
expertise 

Limited 
audience reach 
(tens to 
thousands of 
people) 
Resource 
intensive, 
leading to low 
sustainability of 
activities 
Can be 
criticised for 
only attracting 
audiences with 
a pre-existing 
interest 
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Online 
interactions e.g.: 
• Internet sites 

incl. online 
journalism 

• Blogs, wikis 
and 
podcasting 

• Facebook, 
twitter and 
other social 
media 

• Citizen 
Science 

Large potential 
audiences (potentially 
millions of people) 
Can allow direct 
interaction between 
scientists and publics 
Initial content can be 
controlled by the 
scientists… 
Caters for both one-way 
and two-way 
communication, 
depending on audience’s 
preference 
Always accessible; suits 
the audience’s time 
preferences 

Can encourage 
superficial or 
‘jokey’ 
interactions 
…but it is very 
difficult to 
control how the 
content is 
picked up by 
others 
Requires 
regular 
attention to 
maintain profile 
Requires key 
communication 
skills that may 
not be 
immediately 
apparent 

Adapted from Bultitude (2010) 

In order to avoid repeating existing high quality content this 
chapter will therefore focus on case studies of live (or face-to-
face) science communication activities, as well as some 
indicative online interactions that are outside the mainstream 
tradition of science journalism. Four separate case studies will 
be presented, drawing on a wide range of international best 
practice in the field. Note that these case studies are not 
designed to be representative, and as noted above, there are 
plenty of other modes of public engagement to choose from. 
However they do provide an indication of the breadth of 
possibilities that exist. For other complementary case studies 
see for example McCallie et al. (2009: 34-46) or NCCPE (n. d). 
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3.5. Public Talks 
One of the most familiar forms of science communication is 

the public lecture. The traditional format is very similar to a 
normal taught class or lecture, with a single speaker presenting 
on a specific topic, and the audience listening. Use of question 
and answer sessions at the end of the presentation can allow for 
some interaction between the speaker and the participants, 
however generally public lectures are considered a ‘transmission’ 
form of communication. The Christmas Lectures hosted by the 
Royal Institution of Great Britain (the RI) are perhaps one of 
the best known and longest established examples, which (apart 
from a short break for the second world war) have been 
running continuously since 1824 (James, 2007). In addition to 
the live audience, since 1966 the Christmas Lectures have been 
televised annually, reaching international audiences of more 
than one million people. In the early days Humphry Davy and 
Michael Faraday (and others internationally such as Hans 
Christian Ørsted in Denmark) introduced innovations to the 
public lecture format to greater improve their popularity, which 
included targeting ‘juveniles’ (people aged 15-20) and 
incorporating demonstrations and practical experiments that 
wowed the audience members (James, 2007; Pearce Williams, 
2008). This popularity was widely perceived; in a public 
profile of Faraday, the Illustrated London News (1861, cited by 
James, 2007) wrote: 

 
„For the last eight seasons Professor Faraday has 
undertaken this task with a modesty and power which it 
is impossible to praise too much. There can be no 
greater treat to any one fond of scientific pursuits than 
to attend a course of these lectures“. 
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James (2007) also notes that the popularity of the afternoon 
lectures at the RI was so high in Davy’s time that it led to the 
creation of the first one-way street in London, clearly 
emphasising the value and esteem accorded to the events by the 
wider population. 

Public lectures have continued in much the same vein since 
the days of Davy, Faraday and Ørsted, with the ability to 
present a lecture being a standard requirement of most 
scientific roles (for tips on presentation skills for public science 
communication lectures see Bultitude, 2010). However, in part 
due to the cultural factors raised above, increasing importance 
is being placed on the inclusion of ‘interactive’ elements within 
public lectures, in order to ensure greater involvement of the 
audience. A more recent innovation along these lines used 
electronic voting handsets to allow the audience to ‘choose 
their own lecture’ – i.e. select from a range of options offered 
by the presenters, in order to allow the audience to take more 
control over the direction of the lecture (Bultitude and Grant, 
2006). The international Café Scientifique network has taken 
the level of interactivity even further, instituting informal 
events involving a speaker and an audience that occur in public 
locations such as cafés and bars (Grand, 2009: 210): 

 
„Cafés Scientifiques classically start with a short 
introductory talk by an ‘expert’. On average, this 
introduction lasts for no more than 25 minutes, and in 
some cases as few as 10. Most cafés eschew technology 
– so no slides, microphones or dimmed lights to 
emphasize a hierarchical divide between speaker and 
audience… After the break comes an hour or so of 
discussion, questions, comments, thoughts and opinions 
between the speaker and the audience, the audience and 
the speaker and the audience and the audience“. 
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Unlike traditional public lectures, the emphasis within 

Cafés Scientifique is very much on a symmetrical relationship 
between the speaker and the audience. As discussed previously, 
this does not necessarily mean that all events must involve high 
degrees of interactivity, but that it is important to consider 
whether greater audience involvement may result in higher 
levels of engagement and learning – both for them and for the 
presenter. 
 
3.5.1. Science Comedy for Adult Audiences 

The combination of science with humour has previously 
been shown to be beneficial, for example enhancing learning as 
well as connection between participants (Armstrong, 2002). 
Use of humour has also been found to be beneficial in adult-
child relationships, especially in pre-teen adolescents (Lovorn, 
2008). More recently, innovative initiatives have been 
developed which are specifically aiming to engage adult 
audiences through the combination of science with humour. 
Bright Club7 describes itself as “the thinking person's variety 
night, blending comedy, music, art, new writing, science, 
performance, and anything else that can happen on a stage” 
(UCL PEU, n.d.). It is delivered collaboratively by a university 
and a comedy promotions company, and involves university 
staff and students performing short comedy routines, compered 
by a professional comedian. One of the most significant 
achievements of the Bright Club format is its success in 
accessing young adult audiences outside of formal education 
(in this case aged between 20-40), who are often considered to 
be hard-to-reach through traditional means. Audience members 
generally already participate in wider cultural activities (such 
                                                 
7 Online: http://www.brightclub.org/, 10. 10. 2011. 
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as variety nights or standup comedy); the combination with 
scientific topics provides a unique opportunity to engage such 
audiences with science. There is no overt expectation that 
audiences will ‘learn’ anything from the event, although 
audience members reported being pleasantly surprised that 
learning does occur (Moore, 2010: 4): 

 
„Well, you come to a comedy night and you expect to 
be entertained and amused, but you don’t expect to learn 
anything! I really liked the mix of science and 
comedy… It is a fantastic koncept“. 
(Audience member) 
 

The combination of science and comedy is novel to most 
audience members and, as noted by the above comment, is very 
welcome to them. Other audience members also emphasised 
that the learning was not only content-focused: 

 
„This learning was not just about a subject, but about 
the people behind the subject and the practice of 
research. Thus, it is not just about making a subject 
funny, but bringing to life the processes and people 
behind the research“. 
(Audience member) 
 

A key factor in the success of Bright Club events is their 
use of a broad common theme to draw together the 
contributions from different speakers. Themes to date have 
included Lust, Crime, Food and Power, all of which provide 
opportunities for interdisciplinary contributions. A further 
strength of this format is its attractiveness to university staff 
and students who are approached as possible speakers. 
Although they described their potential involvement as very 
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‘scary’, it has been shown to be “an effective tool for 
generating interest in public engagement from staff and 
students. Bright Club is an imaginative technique which has 
harnessed previously untapped interest in public engagement” 
(Moore, 2011: 12). 

The Science Museum in London has similarly developed 
specific events and activities aiming to reach adult audiences. 
Known as the Lates8, the events involve specific adult-oriented 
talks and activities held one evening a month, as well as an 
opportunity for adult visitors to explore the museum without 
children being present. Again, the events are very successful at 
reaching young adults (particularly females), and audience 
evaluation of the Punk Science comedy shows performed at the 
Lates events indicate that there is a correlation between the 
comedic references in the shows and science content recalled 
by public participants (Grosvenor, 2010). 
 
3.5.2. I’m a Scientist – Get me out of Here! 

Within most countries, some of the most popular recent 
television programmes involve ‘reality style’ approaches that 
incorporate audience voting to retain/remove contestants. 
These range from participants completing set tasks in Big 
Brother and I’m a Celebrity – Get Me Out of Here! to music-
related competitions such as X-Factor and Pop Idol. Within 
science communication these concepts have been creatively 
adapted to produce I’m a Scientist – Get me out of Here! 
(IAS)9, which is now running in both Australia and the UK. 

                                                 
8 Online: 
http://www.sciencemuseum.org.uk/visitmuseum/events/events_for_adults/L
ates.aspx, 10. 10. 2011. 
9 Online: http://imascientist.org.uk/, 10. 10. 2011 and 
http://imascientist.org.au/, 10. 10. 2011. 
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IAS involves online interactions between school pupils and 
scientists, where the researchers are challenged to answer 
questions posed by the students within a limited time period. 
The students then vote on the scientists in phases, resulting in 
an overall student-selected ‘winning’ scientist by the end of the 
competition. The programme is supported by various teacher 
resources to extend the discussions further within the 
classroom, and operates through a closed forum to ensure pupil 
safety. The evaluation results are very positive; one 
participating student described IAS as follows (Pontin, 2010: 
4): 

 
„I’m a scientist is a website aimed at all teenagers – 
interested in science or not (but believe me, by the time 
you finish the project, science will have taken over your 
brain and made you love it for the rest of your life)“. 
(Pupil Participant) 

 
Whilst students were frequently nervous or a little reticent 

in their interactions at the start, they soon relaxed into the 
process of communicating with the scientists, and by the end 
most scientists report that they struggled to deal with the high 
number of questions being posed to them (Pontin, 2010). 
Furthermore, a key advantage identified within the IAS 
programme is its ability to present scientists as ‘real people’ 
(Collins, 2009: 2): 

 
„Students wanted to know about the scientist’s feelings 
about science and their jobs, what their jobs were like, 
day to day, how they got into science and what the 
scientists were like as people (interests, favourite foods, 
most embarrassing moments)“. 
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The IAS approach therefore develops participants’ 
appreciation of science as process rather than merely facts and 
figures, and achieved a greater connection between scientists 
and pupil participants. Another key advantage was giving the 
pupils the ‘power’ to vote for their favourite scientist; this not 
only provided an incentive for the scientists to answer as many 
questions as possibly clearly and succinctly, but also enhanced 
the pupils’ engagement with the process. 
 
3.5.3. Citizen Science 

As mentioned above, in addition to the traditional news 
media channels (print and broadcast), there are increasing 
online and mobile options, such as wikis, blogs, podcasting, 
Twitter, and other social networks. The wide variety of 
channels subsequently creates difficulties in attracting an 
audience’s attention, requiring increasingly sophisticated 
approaches to ensure that your message reaches the intended 
audience in an appropriate manner. Audiences must also be 
increasingly discerning about how they consume such media, 
requiring skills in both sourcing appropriate information but 
also in critically analysing its content, since there are fewer 
external ‘checks’ (such as editors or peer review in more 
traditional media). 

Whilst this situation does create specific challenges, it also 
produces key opportunities for encouraging the engagement of 
different public audiences through novel means. One such 
opportunity relates to the ‘Citizen Science’ movement; the idea 
of involving members of the public directly in the process of 
research, usually via online mechanisms. A citizen scientist is 
“a volunteer who collects and/or processes data as part of a 
scientific enquiry” (Silvertown, 2009: 467). Much like the ‘co-
production’ model described by Bucchi (2008), the intention is 
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that the audience members are directly involved in the 
scientific process as it develops, and are additionally able to 
interact with scientists in the process (Brossard et al., 2005).  

Various Citizen Science projects have developed in recent 
years, covering fields as diverse as ecology and environmental 
sciences, ornithology, astronomy and astrophysics, and climate 
modelling (Silvertown, 2009; Brossard et al., 2005; Citizen 
Science Alliance, n. d.). They roughly divide into two main 
groups: data-gathering exercises and data-analysis procedures. 
In the first case, participants contribute local observational 
evidence to assist in building a better understanding of a 
specific concept. For example, in the case of the Cornell Lab of 
Ornithology, “bird watchers report tens of thousands of bird 
observations” every day, which feed into a large information 
pool that is then analyzed by scientists (CLO, n. d.). The 
alternative model runs mainly through online environments, 
where members of the public participate in analysing large 
datasets via the Internet. This can be done passively on the part 
of the members of the public, for example both SETI@home10 
and climateprediction.net11 are examples of distributed 
computing projects which run as background processes when a 
computer is idling, sending any interesting information back to 
the main server via the Internet. There are also more active 
forms of online analysis examples of Citizen Science projects, 
with Galaxy Zoo being the archetypal model in this category. 
In this case, participants classified images of galaxies taken 
from the Sloan Digital Sky Survey (Raddick et al., 2010). 

In each of the above Citizen Science scenarios, there are 
clear benefits to both sets of participants: the scientists and the 
members of the public. The scientists are able to achieve a far 
                                                 
10 Online: http://setiathome.berkeley.edu/, 10. 10. 2011. 
11 Online: http://climateprediction.net/, 10. 10. 2011. 
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greater degree of robust analysis and scientific output than if 
they had been operating alone; the forms of analysis that are 
particularly suited to Citizen Science projects are often those 
that involve pattern recognition, where human judgement 
remains more effective than automatic computer processes 
(Zooniverse, n. d.). There is also evidence that the participants 
gain aspects such as greater knowledge, increased scientific 
thinking, a sense of community, and the opportunity to 
contribute to original scientific research, as well as more 
aesthetic elements such as ‘beauty’ and ‘fun’ (Trumball et al., 
2000; Brossard et al., 2005; Raddick et al., 2010). More Citizen 
Science projects are frequently coming online; at time of 
writing there were ten contrasting projects in the 
‘Zooniverse’12, covering topics ranging from galaxy 
identification and planet spotting to transcribing ancient 
Egyptian papyri or tracing past weather patterns from Royal 
Navy ship logs. 
 
3.6. Top Tips 

This chapter has drawn together existing literature and case 
studies to provide an overview of the ‘how’ and ‘why’ of 
science communication. However, such an overview would not 
be complete without some practical advice for people who are 
interested in becoming directly involved in science 
communication themselves. This section highlights the author’s 
‘top tips’ for science communication – if you follow this advice 
you should be well on your way to successfully interacting 
with public audiences about scientific concepts. 
 

                                                 
12 Online: One of the most prolific Citizen Science collaborations, 
http://www.zooniverse.org/, 10. 10. 2011. 
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3.6.1 Tip #1: Know your audience 
One crucial factor when working with public groups is that 

they are not an homogeneous group of clones: there is no such 
thing as ‘the general public’. Each person in your audience will 
have their own interests, prejudices and concerns, and it is 
important to take these into account when planning your 
activity. In particular, in advance of your activity try to get a 
feeling for who your audience is likely to be, as well as what 
they will have in common. You can do this by consulting with 
the event organisers, or reflecting yourself on who is likely to 
attend and what their backgrounds are likely to be. By 
segmenting your audience into recognisable demographics (for 
example age, educational background, socio-economic group 
and/or existing levels of interest in science) you can then draw 
on the factors that your target audience will have in common. 
By appealing to their interests you are much more likely to 
properly engage them with scientific concepts. For example, 
within the UK six key ‘audience clusters’ have been identified 
according to their general attitudes towards science: the 
‘concerned’, ‘indifferent’, ‘late adopters’, ‘confident engagers’, 
‘distrustful engagers’ and ‘disengaged sceptics’ (Ipsos MORI, 
2011: 71). Members of these groups share common factors, 
which means that it is possible to identify specific mechanisms 
and/or content that is most like to appeal to members of that 
group. 
 
3.6.2 Tip #2: Think creatively 

It is important not only to challenge your audience, but also 
challenge yourself when developing new science commu-
nication activities. Of course if you are new to science 
communication then start off with one of the tried and tested 
models (for example one of the formats identified above). 
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However when you are a little more comfortable with 
delivering science communication activities then think about 
what you can do differently to engage your audience more 
deeply. This could include appropriate use of ‘emotional 
hooks’ that are likely to be of interest to your audience, for 
example ‘novelty, incongruity, curiosity, humour, imagination, 
choice, control, empowerment, involvement, challenge, 
complexity, comprehension, social interaction and relevance’ 
(McCrory, 2010: 97). It is important to reach your audience 
affectively as well as cognitively if you truly want to engage 
them; likewise, you will get more out of the activity if you feel 
an emotional attachment to being involved. These emotional 
hooks could be delivered through a slightly unusual format, a 
new demonstration or discussion topic, or involvement of other 
external people (for example patient group representatives) – in 
any case, if you bring your own creativity to the situation then 
the possibilities are endless. 
 
3.6.3 Tip #3: Learn from others’ experience 

Whilst it is important to ‘take ownership’ of any science 
communication activity that you deliver, be aware that other 
practitioners may have been involved in delivering similar 
events for many years. Just as you wouldn’t publish  
a scientific paper without first seeing what had been published 
previously, it is worth exploring what learning has already been 
achieved in the area of science communication that you are 
interested in. You can access such information through online 
repositories in various parts of the world, for example: 

1. Informalscience.org describes itself as ‘A resource and 
online community for informal learning projects, 
research and evaluation’. Although it is mainly US-
based there are plenty of submissions and forum posts 
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from other parts of the world, including  
a searchable index of projects, research and evaluation 
resources. 

2. Collective Memory13 – This UK-based resource is a 
database of evaluations from a diverse range of science 
communication initiatives. It has been deliberately 
designed to encourage sharing of good practice 
amongst practitioners from across the science 
communication community. 

3. Research2practice.info provides brief summaries of 
recent peer-reviewed educational research, thereby 
saving readers the hassle of separately trawling through 
the literature for elements that may be relevant. 

4. The Exhibit Files14 is ‘an online community of people 
who make exhibits – a place to connect with colleagues, 
find out about exhibits, and share your own 
experiences’. It contains both case study examples as 
well as external reviews conducted by other members 
of the community. 
 

3.6.4 Tip #4: Evaluate your own activities 
In line with learning from others’ experiences, it is crucial 

to reflect on and evaluate your own activities throughout the 
process of delivering them. This should include both 
monitoring (measuring how many people attended, plus basic 
quantifiable aspects of your event) as well as impacts (what did 
the participants – public groups, scientists and event organisers 
– get out of it). There are a wide range of evaluation guides 
available publicly; some of the best are: 

                                                 
13Online: http://collectivememory.britishscienceassociation.org/. 
14Online: http://www.exhibitfiles.org/. 
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1. Evaluation: Practical Guidelines (Research Councils 
UK, 2011) – This guide has been specifically designed 
for researchers who are seeking to engage public 
audiences. It provides a very practical perspective, and 
does not assume any prior experience in either public 
engagement or evaluation. This guide includes 
extensive example questions as well as a wide ranging 
‘further reading’ section which outlines an excellent 
variety of further resources relating to evaluation. 

2. Ingenious Evaluation toolkit (RAEng, n. d.) – Although 
this toolkit was originally developed for  
a specific funding scheme (the Royal Academy of 
Engineering’s Ingenious awards), it provides excellent 
practical advice relating to evaluating science 
communication projects, including a series of ‘FAQs’ 
and a ‘bookshelf’ of other external resources which is 
regularly updated. 

3. The User Friendly Guide (Frechtling Westat, 2010) – 
An extensive but (as the name suggests) easy to use 
handbook for project evaluation. This guide provides an 
overview of all the key processes in evaluation, ranging 
from justifying its purpose, to developing an evaluation 
design (including choice of appropriate methods), 
reporting, and ensuring appropriate rigour in more 
complex multi-site situations. 
 

3.6.5 Tip #5: Enjoy yourself! 
Enthusiasm is infectious; your audience will be more likely 

to become interested in a topic if they see that you are 
passionate about it. Choose topics that you are fundamentally 
interested in, and remember that science communication is a 
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two-way process – so you should be learning and engaging as 
much as members of your audience. 
 
3.7 Summary 

This chapter explores the fundamental motivations behind 
science communication activities – why they are important, and 
how they are best achieved. The chapter begins with an 
examination of the societal factors which have led to an 
increased need for scientists to communicate, reviewing 
various cultural influences at an international level. Key 
motivations for science communication are explored at 
individual, institutional and wider strategic levels. An overview 
of ‘types’ of science communication then leads into an 
investigation of the wide variety of mechanisms available to 
successfully communicate science. Advantages and 
disadvantages of the three main media formats (traditional 
journalism; live or face-to-face events; and online interactions) 
are explored, and case study examples used to highlight recent 
international best practice. Finally, the author provides a series 
of ‘top tips’ for anyone planning to become involved in science 
communication. 
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4. Science communication, novináři a sociálně-vědní témata  
 
Přemysl Rosůlek15  

 
“From the pure standpoint of 
communicating science to the 
general public, we’re in a kind of 
golden age.” 
[Robert Lee Hotz, vědecký 
novinář pro The Wall Street 
Journal] 

 
 
Abstract 
The meaning of science communication became attractive in 
last decades of the 20th century. The scienctific journalism has 
followed this tendency. Various topic from the science 
appeared in the media. However, the agenda-setting pursuited 
by the media has not been always corresponding to the 
priorities of scientific community. Therefore the media 
relations became important in the field of science and scientists 
themselves are aware of media more than in the past. The main 
goal of the text is, firstly, to reveal uneasy relationships 
between science journalism, science and scientists. Secondly, 
in the practical part of the text, the real examples of how to use 
media properly would be presented and several others 
„unmanaged“ topics from the field of politics would be also 
revealed. 
 
                                                 
15 PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D., Katedra politologie a mezinárodních 
vztahů FF ZČU v Plzni; email: rosulek@kap.zcu.cz. 
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4.1 Úvod 

Význam žurnalistiky se zaměřením na vědu v posledních 
desetiletích 20. století zřetelně vzrostl. Tento trend znamenal 
etablování specifické skupiny novinářů zaměřených na vědu. 
Množství témat z oblasti vědy, která se v médiích objevují 
v posledních letech, ovšem ne vždy koresponduje s vědeckými 
prioritami a objevy. Novináři jsou pod tlakem rostoucí globální 
konkurence, vystavováni existenčním nejistotám v souvislosti 
s krizí a jsou na ně kladeny zvýšené nároky i vzhledem 
k zapojování informačních technologií do novinářské profese. 
Samotní vědci si již uvědomují, že je v jejich zájmu aktivně 
vstupovat do ovlivňování nastolování témat intenzivní  
a efektivní komunikací s veřejností a médii a že jedině tak 
mohou účinně zasáhnout do mediálních obsahů zaměřených na 
vědu a zabránit tak – či alespoň zmírnit jejich dopad – šíření 
nepravd, polopravd, dezinformačních mýtů i záměrné nebo 
neúmyslné mystifikace. 

Cílem tohoto textu je přiblížit čtenáři hlavní aktéry 
propagace a prezentace vědy, zejména pak novináře 
specializující se na vědu, charakter soudobých médií, 
nastolování témat, a význam propagace pro vědce včetně 
manifestace různých ilustrativních vzorků z mediální praxe. 
Vztahy mezi novináři a vědou s přesahem k příjemcům těchto 
mediálních obsahů budou v praktické části přiblíženy 
především na politických tématech.  
 
4.2 Žurnalistika a věda současnosti 

Ve druhé polovině 20. století došlo k rozmachu vědecké 
žurnalistiky v souvislosti s environmentalismem a rozvojem 
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investigativních vědeckých reportáží v éře též pojmenovávané 
jako 'Watchdog Age'.16 

Významným iniciátorem „zlatého věku“ vědecké 
žurnalistiky se na sklonku 20. století stala havárie v americké 
atomové elektrárně Three Mile Island, která v roce 1979 
částečně roztavila jaderný reaktor, ačkoliv celá nehoda naštěstí 
neskončila katastrofou. Rozkvět vědecké žurnalistiky od konce 
70. let do 90. let měl vliv i na světová média – například The 
New York Times v roce 1978 zavedl samostatnou rubriku 
věnovanou vědě. V roce 1989 mělo tuto rubriku pouze v USA 
95 novinových titulů. Většina médií v 90. letech své rubriky 
zaměřené na vědu dotovala, neboť „mít“ vědu v portfoliu 
danému médiu dodávalo na prestiži. V posledních desetiletích 
také vzrostl význam vědy v řadě oborů lidské činnosti, jakými 
jsou zdraví a životní styl. 

Ke stagnaci až částečnému odklonu od vědecké žurnalistiky 
došlo v období ekonomické krize po roce 2007.17 Například 
The Boston Globe zrušil týdenní rubriku o zdraví a vědě, CNN 
uzavřelo oddělení Science, Technology, Environment and 
Weather. Navzdory mírnému poklesu zájmu médií 
v posledních letech zůstává však vědecký žurnalismus na 
Západě nedílnou součástí žurnalistické tradice a těší se i nadále 
společenskému uznání. 

V posledních desetiletích se i samotná propagace a 
prezentace vědy stala vědou. Podle zástupce generálního 
ředitelství Evropské komise pro výzkum Patricka Vittet-
                                                 
16 Online: http://johnhawks.net/weblog/topics/metascience/reporting/nature-
science-journalism-history-2009.html, ověřeno k 10. 10. 2011.  
17 Důkazy o úbytku činnosti z oblasti žurnalismu zaměřeného na vědu,  
o rostoucím pracovním vytížení novinářů a o jejich značném tematickém 
rozptylu, přinesly závěry nedávného průzkumu prestižního časopisu Nature. 
Online: www.nature.com/news/2009/090318/si/458274a-s1.xls, 10. 10. 
2011.  
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Philippeho by role novinářů specializovaných na vědu neměla 
spočívat pouze v tom, aby tito novináři prezentovali nové 
objevy, ale dále by měli pomáhat:  

 
„vytvářet dobré vztahy s veřejností, která se o vědu 
zajímá, aby vytvořili pozitivní klima pro vztah vědec–
laik. Je nutné, aby se čtenáři dozvěděli, že věda je 
důležitá, protože podporuje debatu ve společnosti. Věda 
má být součástí všech těchto debat. Dnes máme vše ve 
svých rukou, lidé se mohou svobodně rozhodnout, proč 
je věda tak důležitou součástí demokracie, a že kontrolu 
vědeckého pokroku a aktivit mají ve svých rukou 
lidé“.18 
 

O porozumění mezi vědci a novináři usiluje například 
německý Institut Maxe Plancka, speciální kurzy pro 
komunikaci vědy existují v Barceloně, Terstu, Štrasburku, 
Paříži, Grenoblu, Belfastu, Dublinu, Cardiffu a Londýně. 
 
4.3 Žurnalistika a věda 

Novináři specializovaní na vědu sami vědci zpravidla 
nejsou. Významný český novinář z oblasti vědy, Vladimír 
Kořen, na dotaz, proč nestudoval nějaký vědecký obor, odvětil: 

 
 „Na všechno jsem byl děsně zvědavý, ale už ne 
trpělivý a systematický, když došlo na jakékoli počítání. 
Věda vyžaduje jiného člověka, než jsem já. Mě na 
vědcích fascinuje, že vyběhnou na nekonečně dlouhou 
trať a ať se děje cokoli, chtějí doběhnout do cíle. Já do 
takové hloubky nedokážu jít. Nechávám se oslovovat 
spoustou věcí. Rád zavřu oči a jen si představuji, jak to 

                                                 
18 Rozhovor s Patrickem Vittet-Philippem. In: Akademický bulletin, 7. 8. 
2010. 
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třeba vypadalo, když tady létaly karbonské vážky, nebo 
co se asi děje, když se dostane kometa ke Slunci a jak 
rychle se vypaří… Není tam ta opravdová vášeň vědce 
pro jedinou věc. 
I proto jsem dal raději přednost novinařině, která 
vyžaduje přehled víc do šířky. Ale stejně musím 
spolupracovat s řadou vědců, kteří mě občas vtáhnou do 
problému. Přiznávám, že i díky Zázrakům přírody jsem 
se vlastně vrátil do dětství“.19 
 

Jaký je tedy novinář současnosti? Čerpá často 
z agenturního zpravodajství, které se hemží senzacechtivými 
tiskovými zprávami. Tyto informace pak často bez znalosti 
v daném oboru vědy zkresluje interpretací založenou na 
osobních dojmech bez znalosti celkového kontextu, ve kterém 
se tyto poznatky objevily. Imperativem novináře, který 
rozhoduje nezřídka pod tlakem editorů a vydavatele, je 
opatřovat mediální výstupy senzačními titulky a burcujícími 
sděleními, či reportáže doplňovat nějakým hluboce lidským 
příběhem, v novinářském ptydepe označovaném zkratkou 
„HLP“, což obojí může práci vědců znevažovat. 

Na rozdíl od lékaře, psychologa nebo automechanika, kteří 
jsou zodpovědní přímo svým klientům, se novináři zodpovídají 
vlastníkům konkrétního média, a tak neustále diskutují o tom, 
„kterou zprávu pustit a kterou ne; jaký vliv bude mít příchod 
nového vlastníka nebo šéfredaktora. Ptají se, jak marketingový 
průzkum ovlivňuje nastolení témat“ (Bacon 1990: 90 cit. dle 
Burns 2004: 21). Proto se redaktoři záměrně vyhýbají tématům, 
která by mohla jakkoliv komerčně poškodit „jejich“ médium, 
ocitají se tím ale v konfliktu zájmů, neboť se sotva mohou 
                                                 
19 Věda jako dobrodružství, rozhovor s Vladimírem Kořenem. In: Týdeník 
Televize, 19. 1. 2010. 
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zavděčit vydavateli, editorovi, sobě, vědecké obci i publiku 
zároveň. 

Novinář je tedy při své každodenní práci vystaven 
několikanásobnému tlaku: 

1. Vedení redakce se ptá, zda obstojíme před případným 
soudním procesem a zda daný příspěvek zvýší tržní 
hodnotu našeho média k radosti vlastníků. 

2. Bude se příspěvek líbit spotřebitelsky zaměřenému 
publiku? 

3. Bude příspěvek zpracován v souladu s etickými 
principy redaktora? 
 

Nároky na redaktory rostou ve světě ostré globální 
konkurence zesílené nepříznivými dopady ekonomické krize 
jako i revolucí informačních technologií. Média přistoupila na 
personální omezování redakcí, méně novinářů je vysíláno do 
zahraničí a na investigativní témata. Tato sebezáchovná 
opatření ovlivňují charakter novinářské profese. Počet 
příspěvků, které redaktor musí během dne zpracovávat, tak 
neustále roste. Redakce zavádějí „přidružené“ internetové 
zpravodajství a publicistiku, a redaktorům bývá „dopo-
ručováno“, aby pravidelně přispívali do svých blogových 
deníčků, spravovali vlastní webové stránky a webové podsekce 
domovského média s vědeckou tematikou. 

Souběžně s rozvojem blogosféry žurnalistů na webu blogují 
také samotní vědci a příznivci vědy. Diskutovanou otázkou je 
proto také serióznost a relevance blogů orientovaných na vědu. 
Konzervativně založená část vědců má sklony neuznávat blogy 
jako relevantní sféru informací pro veřejnost, neboť není dále 
upravována žádnou autoritou. Ale na druhé straně se z řady 
vědců stávají novináři, neboť se uchylují k publikování 
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vlastních příspěvků na webových stránkách, které získaly 
reputaci i mezi vědeckou komunitou. 

 
ScienceBlogs webové stránky časopisu Seed 
http://scienceblogs.com/ 
Ars Technica, http://arstechnica.com/ 
Discover Blogs blog Discover, časopisu pro vědu, technologie  
a budoucnost http://blogs.discovermagazine.com/ 
Wired Blogs blog časopisu Wired, http://www.wired.com/blogs/ 
A Blog Around the Clock on ScienceBlogs, blog časopisu Seed 
http://scienceblogs.com/clock/ 
Yale Environment 360 website web Yale univerzity 
k environmentalismu http://e360.yale.edu/ 
Climate Central Princeton University website 
http://www.climatecentral.org/about/people/ 
NASA Blogs http://blogs.nasa.gov/cm/newui/blog/mainblogs.jsp 

 
Tab. 2 – Příklady blogů navštěvovaných novináři specializovanými na vědu  

 
Pro vědce je důležité, že novináři specializovaní na vědu 

hledají na výše uvedených i jiných webových stránkách 
inspiraci pro svá témata. Existují důkazy, že novináři v rostoucí 
míře stále více spoléhají na PR oddělení vědeckých organizací 
a vědců, kteří v nich pracují (Brumfiel 2009: 274-277). 

Podle nedávného průzkumu časopisu Nature realizovaného 
na vzorku 469 novinářů zaměřených na vědu zůstávají tisková 
prohlášení hlavní zdrojem pro vědecký žurnalismus, a současně 
jejich význam stále roste. Průzkum je důkazem závislosti 
novinářů na vědeckých PR institucích či odděleních jako i na 
tiskových prohlášeních. 
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Možnosti často někdy zřídka nikdy 

 
počet 

odpovědí 
tisková 
zpráva/tiskové 
středisko 54% 37% 9% 1% 460 
konference 28% 48% 21% 2% 456 
výstup z jiných 
médií 26% 50% 21% 3% 439 
vědecká 
periodika 54% 31% 11% 4% 457 
osobní kontakty 35% 48% 16% 1% 449 
sociální sítě 
(Facebook, 
Twitter, atd.) 1% 8% 27% 65% 420 
blogy vědců 4% 20% 39% 37% 421 
ostatní blogy 8% 25% 35% 32% 421 
počet respondentů: 464 

 
Tab. 3 – Jak často získáváte informace o tématech z následujících zdrojů? 
(Zdroj: http://tinyurl.com/c38kp6, ověřeno k 9. 10. 2011). 
 

možnosti  odpovědi počet odpovědí 
často 13.8% 64 
někdy 24.8% 115 
Zřídka 35.6% 165 
Nikdy 25.7% 119 

 
Tab. 4 – Jak často využíváte přímé poznámky z tiskové zprávy nebo 
tiskového střediska? (Zdroj: http://tinyurl.com/c38kp6, ověřeno k 9. 10. 
2011). 
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V zahraničí je běžné, že se novináři, kteří se zabývají 
oblastí vědy, sdružují ve vlastních asociacích20 a setkávají na 
specializovaných konferencích (např. World Conference of 
Science Journalists). Mohou ve svém oboru získat Pulitzerovu 
cenu, příkladem je Deborah Blum a její reportáž o využívání 
zvířat ve výzkumu), na univerzitách vyučují profesoři vědecké 
žurnalistiky jako Holger Wormer v Dortmundu a renomovaní 
vědečtí novináři zastávají významné mediální posty – např. 
Philip Campbell, editor in chief v Nature nebo Mark 
Henderson, editor vědy pro londýnské The Times. 

V České republice je situace o poznání složitější. Neexistují 
zde profesoři ani akademické instituce vědecké žurnalistiky, 
vědecké novináře sdružuje málo prestižní syndikát novinářů.21 
Ale na rozdíl od přetrvávající absence univerzitních pracovišť  
s oborovou specializací se vědečtí novináři po roce 1989 již 
stačili v profesní sféře etablovat. Ocenění za popularizaci vědy 
a výzkumu v médiích již některé osobnosti získaly i v České 
republice.22 Ale ve srovnání se Západem je u nás vývoj v této 
oblasti stále ještě v počáteční fázi. 
 

                                                 
20 K nejvýznamnějším asociacím patří World Federation of Science 
Journalists (http://www.wfsj.org/) sdružující 41 členských asociací.  
K nejvýznamnějším evropským lze mj. zařadit Association of British 
Science Writers (ABSW), European Union of Science Journalists' 
Associations (EUSJA), French association of science journalists (AJSPI), 
German Association of Science Writers (TELI), German Science 
Journalists' Association (WPK).  
21 Online: http://www.syndikat-novinaru.cz/klub-vedeckych-novinaru/, 10. 
10. 2011. 
22 Například Karel Pacner, Pavel Baroch, Tomáš Jančařík, Ivo Budil, Šárka 
Spěváková, Martin Uhlíř, Josef Matyáš a Vladimír Kořen.   
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4.4 Novináři, vědci a agenda-setting 

„Prvním Edisonovým vynálezem byl elektrický sčítač hlasů. 
Ten samozřejmě nešel na odbyt (nikdo nevěděl, co si má  
s tím vynálezem počít), a tak se začal zaměřovat na 
vynalézání předmětů, které by se prodávaly snadněji. 
Nejoriginálnější  
a nejprodávanější bývají vynálezy a výrobky, pro které  
v okamžiku jejich zrodu neexistuje ani jméno ani trh. 
I proto věda potřebuje mohutnou propagaci.“ [Dává o sobě 
věda dost vědět? Zdeněk Vrbík Strategie, 5. 10. 2009.] 

 
Mediální diskuse z oblasti vědy se v posledních letech 

zaměřuje na následující tematické okruhy: a) klimatické 
změny; b) jadernou energii; c) biopaliva; d) geneticky 
modifikované rostliny a organismy; e) výzkum kmenových 
buněk a potenciálu k jejich modifikaci; f) nanotechnologie a g) 
testování na zvířatech.23 

Příkladem působení všech uvedených faktorů, které práci 
novinářů ovlivňují, je pak například kauza „Climategate“, 
v současné době mediálně nejfrekventovanější téma vědeckých 
reportáží. Její podstatou je odhalení obrovského vlivu, který 
měla skupina zastánců teorie globálního oteplování na média a 
v nich prezentované výstupy výzkumů. Na druhou stranu se 
však s vypuknutím aféry ve věci údajné manipulace s údaji  
o oteplování země (jak vyplynulo z uniklé e-mailové 
korespondence odborníků z Mezivládního panelu pro 
klimatické změny (IPCC)) ukázalo, že i odpůrci teorie dokázali 
významně ovlivňovat skrze média veřejné mínění. 

Debata o globálním oteplování se těšila privilegovanému 
postavení v médiích v posledních letech, což ale nemusí být 
                                                 
23 Online: http://www.inovace.cz/novinky/335-veda-ocima-obyvatel-eu, 
ověřeno k 10. 10. 2011. 
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nutně v souladu s nejvýznamnějšími vědeckými událostmi. 
Podle časopisu The Science patřil k největším vědeckým 
výkonům roku 2009 nález nového lidského předka Ardiho 
(Ardipithecus ramidus), který se tak stal nejstarším známým 
prapředkem dnešních lidí. Vědec má sám zájem na propagaci 
své činnosti, a to nejen proto, že každý úspěch „hřeje“, ale 
rovněž z toho důvodu, aby se neznechutila veřejnost, která ctí 
zejména vědu aplikovanou a při konkrétním vynálezu se vždy 
ptá: Jaký užitek z toho plyne pro mě? Vědec musí umět 
„prodávat vynálezy“ tedy i proto, aby se veřejnost nevzbouřila 
proti marnotratnému mrhání peněz daňových poplatníků. 
Získat podporu veřejnosti je jedním z hlavních cílů vědy. 
V neposlední řadě je jedním z cílů propagace vědy snaha 
přitáhnout mladou krev do vědeckých laboratoří. Cílem 
propagace a prezentace vědy je tedy nejen poukázat na to, jak 
je věda zajímavá a vzrušující, ale také jak je užitečná. Pro 
vědce slovo reklama ve spojení s vědou často působí 
pejorativně, proto se ustálilo slovní spojení popularizace 
vědy.24 „Popularizace vědy je velmi důležitá. Zbavuje masu 
zastaralých nevyužitelných předsudků. Přináší do ekonomiky 
optimistické naděje, a také vnáší do nevyužitelné občanské 
hmoty klid a vyrovnanost“, výstižně poznamenal Wenzel 
Lischka v internetovém periodiku Blisty.cz, kde  
se popularizaci vědy intenzivně věnují texty kolísavé kvality.25 

Mezi vědci roste povědomí o nutnosti informovat veřejnost 
o výsledcích své práce. Tato činnost ale vyžaduje jisté mediální 
kompetence v oblasti PR, jež výzkumníci sami často nemají, 
 i když éra blogů nebývalým způsobem napomáhá rozvíjet 
přímý kontakt mezi vědci a veřejností bez filtrujících redaktorů 
a editorů. Ale nástup blogosféry nic nemění na tom, že jsou to 
                                                 
24 Zdeněk Vrbík: Dává o sobě věda dost vědět? Strategie, 5. 10. 2009. 
25 Vědecký výklad: Jaderná reakce lidské hmoty. Blisty.cz, 19. 1. 2010. 
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zejména masmédia, kdo zprostředkovává i podněcuje komu-
nikaci mezi vědou a veřejností. Právě masmédia jsou beze 
sporu hlavním aktérem formujícím veřejné mínění o vědeckých 
otázkách a tématech. Vědci proto jednoduše nemohou 
ignorovat mocnou mediální sféru. Jinak by tento prostor mohli 
ovládnout výhradně pseudovědci-samoukové a notoričtí kritici 
vědy. Propagace a prezentace vědy a její mediální obraz by se 
pak ubíral z pohledu vědců nekontrolovaným směrem a ti by 
ztratili u veřejnosti vliv. Význam vědecké žurnalistiky ve 
společnosti shrnul zástupce generálního ředitelství Evropské 
komise pro výzkum Patrick Vittet-Philippe: 

 
„Vědecká žurnalistika sehrává podstatnou úlohu 
prostředníka mezi vědci a laickou veřejností. A právě v 
tomto směru hrají převelice důležitou roli novináři 
specializovaní na vědu. Většina vědeckých pracovníků 
jim je za to velmi vděčná, protože dokáží čtenáře 
srozumitelnou řečí informovat o složité práci a výzkum 
tak zhodnotit. Vědečtí novináři a výzkumníci tedy žijí v 
jisté symbióze: vědci potřebují publikovat a novináři 
zase chtějí psát dobré příběhy, nechtějí jen "přisluhovat" 
vědcům. To je, myslím, jisté napětí mezi aktéry téže 
hry. Pravidlem však bývá, že tam, kde je věda úspěšná, 
vznikají i zajímavé články. Také si musíme uvědomit, 
že čtenáři nechtějí pouze suché informace, ale chtějí 
navíc porozumět, proč je věda tak důležitá, že je 
nedílnou součástí každodenního života a všech 
důležitých rozhodnutí, která dnes naše společnost dělá: 
ať už vládní orgány v našem zastoupení nebo jiné vlivné 
organizace.“26 

                                                 
26 Rozhovor s Patrickem Vittet-Philippem, Akademický bulletin, 12. 6. 
2007; Marina Hužvárová. Online: http://abicko.avcr.cz/2007/12/06/veda-
vec-verejna.html, ověřeno k 10. 10. 2011. 
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Nepřehlédnutelným trendem posledních desetiletí je odklon 

od fascinace vesmírem a dinosaury k debatě o pestré škále 
vědeckých témat a jejich vlivu na společnost. Vědci jsou tak 
nuceni přizpůsobovat se soudobé mediální poptávce a média 
stojí před atraktivním úkolem popularizace vědy. „Dobrá“ 
komunikace vyžaduje podobně jako „dobrá“ věda odpo-
vědnost, plánování, schopnosti a vhodný zdrojový aparát. 
Novináři často nevědí, kde mají hledat důvěryhodné vědecké 
zdroje. 

Vědci se častokrát domnívají, že novináři špatně hodnotí 
jejich činnost a novináři bývají naopak nezřídka přesvědčeni, 
že vědci neumí dobře komunikovat. Neporozumění mezi vědci 
a novináři poškozuje příjemce mediálních obsahů, tedy 
veřejnost.  

Trvalý dialog mezi vědci a médii je nutný, neboť platí, že 
vědecké poznání se „šíří jako vlny na hladině po dopadu 
kamene. Vlny postupně s rostoucí vzdáleností od místa dopadu 
zmenšují výšku a klesá jejich ohraničení“.27 

V prvním ze tří okruhů se „vědecký poznatek šíří od vědce 
k vědci, jeho hodnotu vnímá jen odborné společenství“. Ve 
druhém okruhu vědci opouštějí akademický skleník a ovlivňují 
politiky při volbě jejich rozhodnutí. Vědecké poznatky se šíří 
mezi politiky, a to zejména prostřednictvím specializovaných 
periodik, zpráv expertních studií, konferencí, zkrátka řečí 
srozumitelnou pro laiky. Ale nad třetím, nejrozsáhlejším, 
okruhem šíření vědeckých poznatků směrem k publiku nemají 
vědci téměř vůbec žádnou kontrolu. Informace si lidé opatřují 
nejen na základě textů připravovaných specializovanými 
redaktory pravidelných vědeckých příloh deníků, ale občas  
se v médiích prosadí atraktivní vědecké události 
                                                 
27 Tři okruhy šíření vědeckého poznání. Technický týdeník, 9. 3. 2010. 
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z diskutabilních nebo pochybných zdrojů. Nejhorším případem 
je publikování zpráv s pomocí spektakulárních titulků, kdy 
hlavním cílem není vědecká informace, ale skrytá reklama. 
Takové zprávy, psané na přání vydavatelů, marketingu nebo 
prodejce daného výrobku, jsou rozšířeny například ve 
farmakologii. „Žurnalistika je tvrdá práce, když chcete o obje-
vech informovat seriózně a nemystifikovat čtenáře, diváky 
nebo posluchače. Věda je svět hypotéz.“28 

Doba je založená na hyperinflaci často recyklovatelných 
informací všeho druhu kolujících mediálním labyrintem. 
Množství dostupných informací, často protichůdných, 
předurčuje žurnalistické výstupy, jež jsou založené na 
informování o poznatcích vědy. Pozorný čtenář zpráv  
o vědě, závislý na záplavě zpravodajství z masmédií, je po 
kodaňském summitu o globálních změnách klimatu zmatený 
z toho, zda existuje globální oteplování či nikoliv a po havárii 
jaderné elektrárny v japonské Fukušimě má dilema, zda je 
energie z jádra perspektivní či překonanou, nákladnou a zejmé-
na nebezpečnou záležitostí. 

Badatelé se musí smířit s tím, že jedinou možností je 
komunikace na úrovni hodnot nastavených samotnými médii. 
A trendem se v posledních desetiletích stalo „zezábavnění“ 
zpráv (infotainment) a celebritismus, což může některé vědce 
odrazovat. 

V případě výše zmíněného Ardipithecus ramidus  
se redaktorovi specializovaného na vědu nabízí zajímavá 
„kořist“. Za prvé se ve zprávě objeví NEJ, kdy zájem publika 
zajistí titulek „nejstarší známý prapředek dnešních lidí“. Za 
druhé, pokud Ardi měla mozek velký jako šimpanz, šplhala po 
stromech, ale nevěšela se na větve jako opice, tak se nabízí 
vzrušující otázka, zda „je Ardi tím spojovacím článek mezi 
                                                 
28 Tři okruhy šíření vědeckého poznání. Technický týdeník, 9. 3. 2010. 
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opicemi a člověkem“? Redaktor by mohl dále vysvětlit, že Ardi 
„jen“ vyvrací hypotézu, že lidé pocházejí z primitivních 
šimpanzů. Za třetí, další argumentace může být založena na 
zajímavém faktu, že mezi člověkem a opicí jsou ještě zhruba 
dva milióny let, kdy se mohly objevit další spojovací články, 
což by mohlo pro přesvědčení editora a udržení pozornosti 
publika až do konce příspěvku postačovat. 

„Tržní“ étos většiny médií znamená, že zprávu typu  
„V Praze se bude konat mezinárodní konference orální 
historie“ sice zveřejní redaktor ČTK poté, co ji od organizátorů 
obdrží a upraví,29 ale novináře dalších médií ponechá nejspíš 
tato informace sama o sobě chladnou, v nejlepším případě bude 
zveřejněna na několik málo řádků přesně tak, aby ji příjemce 
přehlédnul. Vhodnější strategií je „prodat“ nějaké zajímavé a 
aplikovatelné téma přímo z konference. Text, který se 
neodchýlí od „suché“ vědy ani v titulku, je možné zveřejnit jen 
v určitých médiích. Navíc musí vědec i novinář počítat s tím, 
že publikum očekává v akčním příspěvku nazvaném „Brněnská 
věda slaví úspěchy“30 kromě nějaké zajímavosti také odpověď 
na otázku jakým přínosem budou pro mě mít tyto úspěchy 
brněnských vědců? Jako vhodnější příklad lze uvést titulky 
„Každému desátému Čechovi hrozí infarkt, věda umí 
pomoci“31 či „Propojení výzkumu a průmyslu je věda“.32 

Badatel se musí smířit s tím, že novináři usilují o to, aby 
příspěvky měly poutavé názvy, ať už se jedná o příspěvky 
v internetových serverech, agenturním zpravodajství, tištěných 
periodikách anebo televizním vysílání: „Prdící ovce ohrožují 

                                                 
29 ČTK, 29. 6. 2010. 
30 ibrno.cz, 25. 6. 2010. 
31 Tyden.cz, 10. 5. 2010. 
32 Profit, 28. 6. 2010. 
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magnetické pole Slunce?,“33 „Knír nemusí být sexy jen pro lidi, 
ale i pro ryby,“34 „Vražedné sucho v Česku,“35 nebo 
„Seznamování byla vždycky věda.36 
 
4.5 „Hereze“ vědecké žurnalistiky 

Celosvětovým trendem v žurnalistice je pasivní 
žurnalistika, tj. že novináři ve velkém spoléhají na servis 
agenturního zpravodajství, neboť je to levnější a pohodlnější. 
Vyvstává tedy ohrožení novinářů ze strany tiskových výstupů 
PR organizací, které mají dostatek prostoru k „vyrábění“ 
informací jako na běžícím pásu tak, jak je novinářům agentury 
servírují. Novináři zveřejňují bez kontextualizace texty různé 
ideové orientace zaštítěné slovy „vědci tvrdí“, „vědci varují“, 
„podle vědců“, čímž nanejvýš přispívají ke zmatení veřejnosti. 
Výstižně toto popsal Roman Polach v textu pejorativně 
nazvaném ”Zítra bude konec světa, prokázali vědci”37, kde 
kritizuje českou vědeckou žurnalistiku za to, že poskytuje 
veřejnosti opak „aktuálního stavu vědeckého poznání“. Jako 
příklad uvádí pokřivení debaty o umírání amazonských pralesů 
v důsledku sucha: 

 
„Kosmická agentura NASA vyvrací tvrzení IPPC, podle 
kterého kvůli suchu umírají amazonské pralesy'. Těmito 
slovy komentoval server lidovky.cz, a podobně i řada 
dalších médií, studii 'Samanta et all' ve vědeckém 

                                                 
33 Neviditelnypes.cz, Online: http://neviditelnypes.lidovky.cz/veda-prdici-
ovce-ohrozuji-magneticke-pole-slunce-f67-
/p_veda.asp?c=A100117_112654_p_veda_wag, ověřeno k 18. 1. 2010. 
34 ČTK, 29. 6. 2010. 
35 ČT 1, 16. 7. 2010. 
36 Magazín Víkend Dnes, 13. 2. 2010. 
37 Roman Polach: Zítra bude konec světa, prokázali vědci. In: 
polach.blog.iDNES.cz; Média-Hydepark, In: ceska-media.cz, 28. 4. 2010. 
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časopise Geophysical Research Letters. Ta vyvolala ve 
vědecké komunitě obrovskou vlnu kritiky. Ukázalo se, 
že tisková zpráva Bostonské univerzity zkresluje 
samotnou studii a tvrdí věci, které z ní nevyplývají. 
Bohužel však právě z této tiskové zprávy média 
většinou zcela nekriticky opisovala a citovala.“38 

 
Žádný odborník není zcela nezávislý, i když to tak média 

prezentují, a tak může k tématu „objevení dalšího plynu, který 
narušuje ozónovou vrstvu, kysličníku dusičitého (NO2), který 
vzniká mj. v motorech aut“ získat zcela rozdílná stanoviska od 
známého „zeleného“ odborníka na environmentalismus a od 
redaktora časopisu o automobilismu závislém na reklamách na 
vozy se silnými motory. 

Například v České republice se vědě intenzivně věnují 
internetová periodika Britské listy a Neviditelný pes. Problém 
je v tom, že jejich zaměření je programově kritické. Jedním 
z nejvýraznějších kritiků globálního oteplování na serveru 
Neviditelný pes a na blozích MF Dnes a Euportalu.cz je 
v České republice Vítězslav Kremlík, který napadá výstupy 
odborníků varujících před globálním oteplováním. Ač jeho 
texty vypadají na první pohled lákavě a pro novináře nabízejí 
zajímavá témata „k nakousnutí“, je nutné vycházet z toho, že 
autor není žádným odborníkem v oboru, ve kterém se jako 
publicista angažuje. Z internetu lze zjistit, že Vítězslav Kremlík 
má magisterský titul, a dále, že „autor je překladatel. Původně 
vystudoval historii a zabýval se vlivem klimatických změn na 
lidské dějiny.“39 Tato informace by měla stačit k tomu, 

                                                 
38 Roman Polach: Zítra bude konec světa, prokázali vědci. In: 
polach.blog.iDNES.cz; Média-Hydepark, In: ceska-media.cz, 28. 4. 2010. 
39 In: Kremlík, Vítězslav: Ekovláda nám bude diktovat i to, v kolik musíme 
do postele. Zlatý komunisti. 
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abychom na tyto argumenty pohlíželi spíše s despektem. Ze 
stejného důvodu je nutné odmítnout jako nevědeckou knihu 
makroekonoma Václava Klause Modrá, nikoliv zelená planeta. 
To sice vůbec neznamená, že musíme za každou cenu věřit 
Mezivládnímu panelu pro změnu klimatu, ale pro fundovanou 
protiargumentaci bychom se měli poohlédnout po jiných 
zdrojích. 

Specifickým stylem takzvané žurnalistiky specializované 
na vědu je mystifikace. Ta může být jak úmyslná, tak i 
způsobená neznalostí. Příkladem budiž reportáž TV NOVA, 
která uvedla ve svém hlavním zpravodajství, že po vstupu do 
EU budou včelaři nuceni předělat rámkové míry dvířek úlů 
podle evropských norem. Vědeckost tvrzení měla být doložena 
svědectvím odborného časopisu Včelařství. Již druhý den 
zoufale reagoval Miloslav Peroutka z Českého svazu včelařů a 
šéfredaktor Včelařství Petr Prokeš, ale přesto měla větší vliv na 
veřejnost poplašná zpráva než její následné dementi.40 Výše 
uvedená mystifikace však byla způsobena spíše neznalostí 
redaktora. Jinak tomu je, když médium, dokonce 
veřejnoprávní, cíleným způsobem učiní formou aprílového 
žertíku z politologického tématu celospolečenskou diskuzi. 
Frankofonní veřejnoprávní televize RTBF odvysílala po 
večerním zpravodajství 13. prosince 2006 mimořádné vysílání 
oznamující, že vlámský parlament právě odhlasoval odtržení 
Vlámska od Belgického království. Zprávu stihla převzít 
některá zahraniční média.41 

                                                                                                        
Online: http://www.euportal.cz/Articles/6286-ekovlada-nam-bude-diktovat-
i-to-v-kolik-musime-do-postele-zlaty-komunisti.aspx, ověřeno k 20. 7. 
2010. 
40 TV NOVA, 3. 3. 2002. 
41 Zdroj: Velvyslanectví ČR v Bruselu. 
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A ještě jeden poněkud bizarní příklad na závěr, který je 
důkazem, že v éře internetu a blogů dokáží vypustit a prodat 
hoax42 nejen veřejnoprávní či komerční média, ale také blogeři. 
Cílem může být pouhé zajištění publicity svého internetového 
deníčku a zvýšení jeho návštěvnosti. Ondra Krňava využil 
k popularizaci jednoduché skutečnosti, že Češi jsou národem 
houbařů a že ministr financí Kalousek přemýšlí, kde by ještě 
zavedl daň. Textu nazvanému „Konec bezplatného houbaření  
v České republice se blíží“ dodal na serióznosti rozhovor 
s vědeckým tajemníkem České mykologické společnosti. 
V každém případě dokázal vyvolat poplach nejen na internetu, 
ale stal se rozbuškou ve společnosti houbařů díky pozornosti, 
kterou vyvolal v redakcích TV Nova a TV Prima:  

 
„Datum schválení nového zákona o zpoplatnění sběru 
hub a bylin v českých lesích se přiblížil a zatím se zdá, 
že schválení bez problému projde poslaneckou 
sněmovnou (…). Média si ale vůbec nevšimla, že se 
blíží den D pro houby, borůvky, jahody a jiné lesní 
byliny. Tím dnem je 25. 07. 2011, kdy přijde na přetřes 
projednávání a očekávané schválení zákona o zákazu 
využívání státních lesů k bezplatnému odběru bylin, 
plodů rostlin a hub. Sběr bude podléhat Dani z příjmu, 
který se podle posledních vyjádření posune na 19 %. 
Sběr bylin, plodů rostlin a hub bude omezen jen na 2 
kilogramy čisté váhy za jeden sběr. Pokud sběr 
nenahlásíte u příslušného úřadu a neodvedete ze svého 
sběru daň z příjmů, hrozí vám pokuta 10 000 Kč, 
posléze správní řízení a při dalších přestupcích  

                                                                                                        
Online: 
http://www.mzv.cz/brussels/cz/udalosti_a_stanoviska/vyhlaseni_nezavislost
i_vlamska_ve.html, ověřeno k 10. 10. 2011. 
42 Hoax – novinářská kachna na internetu. 
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i maximální výše trestu, který počítá i s odnětím 
svobody na 1 rok nepodmíněně. (…). Po sběru ze 
státního lesa je nutné do 24 hodin navštívit příslušný 
obecní úřad, kde bude pro tyto účely zřízeno pracovní 
místo obecního vážiče, který dle sebraného množství 
bylin, plodů rostlin a hub provede výpočet daně 
k okamžitému zaplacení.“43 

 
4.6 Závěr 

Ve vztahu mezi novináři zaměřenými na vědu, étosem 
soudobých médií, vědou a vědci existuje přirozené napětí. 
Přání vědců, novinářů a očekávání veřejnosti se často liší. Na 
teorii tří okruhů bylo názorně manifestováno, že k informačním 
interferencím dochází zejména v posledním, třetím, okruhu, 
který se vymyká kontrole vědců. A proto je význam propagace 
vědy naprosto klíčový. 

Rozvoj internetu vedl k explozi výskytu nejrozličnějších 
serverů, jejichž věrohodností si novinář ani čtenář nemohou být 
nikdy jistí – což platí především o blozích. Další diskuze, 
kterou může tento text podnítit, se může týkat „nešvaru“ 
soudobé globální „mainstreamové“ žurnalistiky založené na 
bezmyšlenkovitém přejímání zdrojů od nejrůznějších PR 
agentur prosazujících nejrůznější vědecké skupiny s primárním 
cílem fascinovat, nikoliv informovat. 

Neexistuje žádný univerzální recept na rozlišení mezi 
„dobrým“ a „špatným“ zdrojem, rezervoárem vhodných témat 
pro popularizaci vědy v médiích. Ale platí, že čím větší renomé 
má dané médium v odborných kruzích, tím vyšší je šance na 
relevantnost příspěvku. Platí to i naopak. Blogeři, před pár lety 
ještě vysmívaná skupina na okraji žurnalistické profese, se 

                                                 
43 Online: http://knava.blog.idnes.cz/c/200189/Konec-bezplatneho-
houbareni-v-Ceske-republice-se-blizi.html, ověřeno k 10. 10. 2011. 
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stávají respektovanou silou, což je posíleno skutečností, že 
potenciálu blogosféry využívají ve stále rostoucí míře i samotní 
vědci. 

Výše uvedený trend překonávající monopol žurnalistiky 
nad prezentací vědeckého bádání a možnost badatelů efektivně 
šířit mediální obsahy buď prostřednictvím efektivního PR či 
samostatně ve vědeckých internetových fórech, může 
veřejnosti napomoci orientovat se lépe v éře infotainmentu 
určované diktátem zábavy. 
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5. Česká politologie a Science Communication: výzvy  
a rizika  
 
Ladislav Cabada44 
 
Abstract 
The aim of the contribution is to discuss the specific position of 
political science within the science communication approach 
and strategies. The political science seems to be 
overrepresented in the Czech public discourse and media, but 
the majority of such „political science“ presentations does not 
represent the research results, but the comments and analysis 
not directly related to the political science. On the examples we 
stress the necessity to sensitively differentiate between the 
science about the politics and power at one side, and the 
political comentatorship on the other. Furthermore we present 
the most important techniques and methods in science 
communication related to the political science and political 
research, mainly in the Czech milieu. 
 
5.1 Úvodem 

Je-li nějaká vědecká disciplína v českém veřejně-
mediálním prostředí velmi výrazně prezentována, pak je to 
bezesporu politologie. Četnost, s jakou se na televizních 
obrazovkách, v rozhlasovém vysílání i v tištěné žurnalistice 
setkáváme s vystoupeními osob, jež jsou těmito médii 

                                                 
44 Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., předseda České společnosti pro 
politické vědy (od roku 2006), Katedra politologie a humanitních studií 
Metropolitní univerzity Praha a Katedra politologie a mezinárodních 
vztahů, Západočeské univerzity v Plzni; email: cabada@mup.cz a 
cabada@kap.zcu.cz. 
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prezentovány jako politologové a/nebo se samy jako 
politologové prezentují, nelze poměřit s žádným jiným 
vědeckým oborem. Zdálo by se tedy, že politologie, která byla 
až do demokratických změn po Listopadu 1989 
v československém/českém prostředí ignorována a zakázána 
coby „buržoazní pavěda“ (a namísto ní byla veřejnosti 
servírována náhražka v podobě tzv. vědeckého komunismu, 
který měl za úkol vychvalovat vládnoucí reálně-socialistický 
režim a naopak hanět vše „kapitalistické“), v posledních dvou 
dekádách bez překážek oslovila široké spektrum posluchačů  
a všeobecně dostala téměř neomezený prostor pro vlastní 
prezentaci. Anebo, formulováno s ohledem na tematický záměr 
předkládané publikace a kapitoly, je právě politologie 
vědeckým oborem, který v českém prostředí hojně provozuje 
techniku science communication, úspěšně ze sebe a výsledků 
vlastního zkoumání učinil součást každodenního života 
společnosti, bez problémů překlenuje propast mezi vědou  
a společností a činí z vědy srozumitelnou a zajímavou 
záležitost pro mladou generaci a širší veřejnost (Waisová 
2010). 

Předešleme, že naší hypotézou je, že takové závěry nejsou 
v souladu s realitou. Důvody, proč politologie a její poznatky 
dle našeho soudu nejsou v českém prostředí náležitě a uspo-
kojivě prezentovány směrem k veřejnosti, resp. proč techniku 
science communication ve vazbě na politologii nepovažujeme 
za dobře naplněnou, se pokusíme představit na pozadí diskuse 
o předmětu a charakteru politické vědy jako v mnoha ohledech 
specifické vědní disciplíny, jejíž předmět výzkumu je 
s předmětem zájmu jiných vědních oborů v mnoha směrech 
nesrovnatelný. Neopomineme ani otázku, nakolik jsou v rámci 
veřejné prezentace politologie skutečně vědecky 
komunikovány výzkumné výsledky, resp. co jiného je případně 
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směrem k veřejnosti či médiím komunikováno, nejde-li  
o výzkumné výsledky. 

Vzhledem k tomu, že politologie je vědou specifickou, 
která se navíc v českém prostředí mohla etablovat teprve 
v souvislosti s nástupem demokratické formy vládnutí po roce 
1989, nutně se v první části textu musíme soustředit na otázky, 
co je to politologie, resp. kdo je politolog. Následně se budeme 
zabývat interaktivním procesem komunikace v rámci 
čtyřúhelníku veřejnost – vědci (v našem případě politologové) 
– média – politici; tito čtyři aktéři bývají standardně 
označováni jako klíčoví v procesu tvorby vztahu mezi vědou  
a společností (Cabada 2010). V rámci tohoto interaktivního 
procesu se pak dominantně soustředíme na otázku výzev  
a rizik, jež z (ne)správně aplikovaného přístupu k technice 
science communication mohou vyplývat pro politologii jako 
vědní disciplínu, a rovněž na to, jakým způsobem by bylo 
možné z politologického prostředí, případně ze strany jiných 
aktérů ovlivňujících procesy vážící se na veřejnou prezentaci  
a komunikaci politologických výzkumů a politologie jako 
oboru, nastavit či upravit pravidla a toky komunikace 
s ohledem na kvalitu a uspokojivost science communication 
sdílené klíčovými aktéry procesu. 

S ohledem na specifičnost problému předesíláme, že vedle 
využití tradičních odborných zdrojů se zejména  
ve druhé části textu opřeme dominantně o normativně-
subjektivní přístupy vycházející z naší odborné praxe a zkuše-
nosti. K takovému přístupu je třeba představit výzkumníkovo, 
resp. hodnotitelovo profesní kurikulum. Autor tohoto příspěvku 
je představitelem první generace studentů politologie po roce 
1989 v České republice; bakalářské studium absolvoval 
v letech 1991-1994, navazující magisterské v letech 1994-
1996; doktorské studium pak v letech 1996-1999 (všechny 
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stupně studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy), 
přičemž rok tohoto studia strávil na zahraniční univerzitě. 
Během studí v letech 1994-1998 pracoval v médiích – nejdříve 
jako redaktor v české sekci rozhlasu BBC, později jako editor 
nočně-ranního zpravodajství v České nezávislé televizní 
společnosti (tzv. „stará“ TV Nova). Od roku 1997 až do 
současnosti přednáší politologické předměty na různých 
českých vysokých školách; pravidelně přednáší na německých 
a slovinských vysokoškolských pracovištích. V roce 2004 
habilitoval v oboru Politologie na Fakultě sociálních věd 
Masarykovy univerzity. Mezi lety 2000-2009 pracoval 
v řídících funkcích na katedrální (vedoucí katedry sociologie a 
politologie, resp. politologie a mezinárodních vztahů) a rovněž 
fakultní (proděkan a děkan) úrovni. V letech 2008-2010 byl 
členem Oborové komise pro humanitní a společenské vědy 
Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Jako student, 
vysokoškolský pedagog, výzkumník i manažer mohl tedy 
sledovat procesy etablování politické vědy v České republice 
v rovině institucionální, personální i obsahové (a částečně mohl 
pozorovat vztahy mezi médii, politikou a politologií rovněž 
jako novinář). Přirozeně se pak na těchto procesech mnohdy 
rovněž aktivně podílel, proto jsme výše naznačili normativně-
subjektivní přístup k některým analyzovaným otázkám, jenž 
vychází hlavně z metody zúčastněného pozorování. 
 
5.2 Co je politologie? 

Politická věda, resp. politologie je sociálně-vědním 
oborem, který vyrostl z pandánu několika odlišných tradic 
vývoje a budování vědních oborů. Zpravidla v rámci 
politologie vycházíme z toho, že disciplína se zrodila na 
základech obecné sociální vědy (sociologie), jak ji generoval 
pozitivismus se svým deklarovaným „vědeckým uchopením 
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společnosti“, současně však do sebe byla schopna integrovat 
poznatky z filosofie a etiky, historie, práva a státovědy,  
a rovněž částí dalších sociálních věd, zejména ekonomie, 
geografie a antropologie. Podobně jako jiné sociální vědy, ani 
politologie přitom nemůže zcela rezignovat ani na (v dnešní 
perspektivě již spíše základní) orientaci v přírodních vědách, 
např. matematice. 

Již tyto údaje ukazují, že klíčovou otázkou, již je nutné si 
klást při kategorizaci politologie v rámci systému věd, je 
předmět jejího studia či výzkumu, resp. hranice, v jejichž rámci 
je tato vědní disciplína schopna působit autonomně. Kritické 
hlasy z prostředí jiných vědních disciplín totiž v minulosti –  
a mnohdy i dnes – poukazovaly na skutečnost, že dílčí 
segmenty zahrnované pod obecný termín politická věda mohou 
být úspěšně zkoumány „tradičnějšími“ vědními obory. Již na 
sklonku 50. let 20. století na takovou kritiku reagoval 
francouzský politický sociolog (či politolog) Maurice 
Duverger, který nabídnul tři odlišné koncepce politologie 
vycházející z rozdílného pojímání charakteru politické vědy  
a předmětu jejího zájmu. Podle tohoto pohledu věda o politice 
může být: 

1. Průsečík (společenských) věd: tento přístup vychází 
z přesvědčení, že politika jako jeden z hlavních 
předmětů zájmu politické vědy úzce souvisí se všemi 
oblastmi lidského života a proto do nich také zasahuje 
politologické bádání. V extrémní podobě je toto pojetí 
charakterizováno přesvědčením, že všechny vztahy jsou 
vztahy mocenskými (tedy politickými), a že např. 
nejmenší politickou jednotkou je rodina. Jak ovšem 
uvádí B. Říchová: „Toto pojetí neumožňuje hovořit  
o politologii jako o specifické společenskovědní 
disciplíně“ (Říchová 2000, 16). 
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2. Reziduální věda: tento přístup je založen na 
přesvědčení, že politická věda je nejmladší 
společenskovědní disciplínou, která by se měla zabývat 
pouze tím, co na ni „zbylo“, tj. věcmi a problémy, 
„které stojí mimo zájem jiných společenských věd“. 
K těmto „zbytkům“ patří např. struktura a fungování 
politických stran, volební systémy, nátlakové skupiny, 
tedy souhrnně ty prvky společenského života, které jsou 
úzce spojeny s modernizací společnosti a jejím 
vývojem od konce 19. století a které mohly jen stěží 
nalézt místo ve „starších“ společenských vědách“ 
(Říchová 2000, 16). 

3. Syntetická (společenská) věda: toto pojetí je z hlediska 
předmětu zkoumání nejobsažnějším pojetím politické 
vědy. „Politologie je podle něho vědou syntetickou, 
tedy jakousi nadstavbou ostatních společenských věd. 
Jako taková má především shrnovat a zevšeobecňovat 
poznatky jiných společenských věd týkající se studia 
moci a státu“ (Říchová 2000: 17). 

 
Je třeba připomenout, že žádný ze tří zmíněných pohledů 

na politickou vědu a její postavení v systému společenských 
věd nelze chápat jako převažující, podobně jako žádný z nich 
nelze chápat jako překonaný. Záleží vždy především na 
konkrétním postoji jednotlivce, případně „vědecké školy“; lze 
tedy říci, že každý badatel v oblasti politické vědy je nucen si 
sám vymezit pole své působnosti, tj. která témata bude 
považovat za politologická a která „přenechá“ jiným 
společenskovědním disciplínám. Podobně toto tvrzení 
samozřejmě platí také pro příbuzné vědní disciplíny a jejich 
pohled na politickou vědu a předmět jejího zkoumání (Cabada 
2002: 31). Na druhé straně nesmíme ignorovat ani opačné 
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přístupy, tj. že spektrum témat a otázek, jimiž se může 
politologie jako disciplína zabývat, může být limitováno 
politickým či institucionálním rozhodnutím, např. v rámci 
konkurence sociálně-vědních pracovišť v jedné instituci. 

Pro naše další uvažování je však podstatné především to, že 
politologie může být jako věda nahlížena z vnějšího  
i vnitřního prostředí velmi odlišnými způsoby. To dle našeho 
soudu hraje velmi důležitou úlohu v procesu prezentace 
disciplíny do jejího okolí, tj. rovněž v procesu, jenž může být 
označen souhrnným termínem science communication či jeho 
ekvivalentem, jenž se nám z řady důvodů zdá pro následnou 
analýzu přesnějším, tedy termínem porozumění veřejnosti vědě 
(public understanding of science). 

Z vědeckého prostředí bývá politologie kritizována či 
napadána zejména s ohledem na absenci vlastních, specificky 
politologických metod a metodologie (Říchová 2000: 15). 
Taková kritika je oprávněná, politologie je skutečně oborem, 
jenž si metodologický aparát „vypůjčuje“ od jiných vědních 
disciplín, přičemž je zcela běžné, že konkrétní politolog ovládá 
jen malou část z pandánu metod, jež jsou pozorovatelné 
v rámci oboru jako celku. Domníváme se nicméně, že takové 
pozorování a hodnocení platí pro velkou část soudobých 
vědních disciplín a podoborů – s výraznou specializací 
výzkumníků a etablováním řady nových integrovaných či 
naopak separovaných (pod)oborů nutně dochází k tomu, že 
více vědních oborů využívá podobný metodologický aparát, 
resp. se – dominantně v sociálních vědách – stále častěji 
setkáváme s využíváním tzv. smíšených metodologických 
přístupů, jež kombinují několik metodologických postupů. 

Daleko větší význam přikládáme kritice poukazující na 
údajnou či možnou „nevědeckost“ politologie ve smyslu její 
poplatnosti politice, tj. předmětu vlastního zkoumání. 
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Významní soudobí němečtí politologové D. Berg-Schlosser  
a T. Stammen (2000: 14-17) v této souvislosti poukazují na 
skutečnost, že politologie se historicky i v soudobém světě 
velmi často stává vědou přitakávací (afirmativní), a v sou-
vislosti s tímto jevem se pak stává „dobrovolným nástrojem 
moci pro politické účely ležící mimo ni“. Oba autoři nicméně 
dokládají, že politologie se v historii většinou profilovala právě 
opačně, tj. jako kritický postoj ke společenské realitě (Berg-
Schlosser – Stammen 2000: 14-17; Cabada 2002: 21). 

Pokud jsme výše naznačili, že politologie jako produkt 
moderní sekularizované společnosti západního typu  
se společně s dalšími sociálními vědami zrodila z pozitivismu, 
pak musíme zdůraznit zejména důraz tohoto filosofického 
směru na schopnost poznání prostřednictvím pozorování, tedy 
odklon od normativnosti a spekulativnosti směrem 
k empiricko-analytickému poznání. Základy politologie se 
zrodily z veřejné – a politické – objednávky po vyzkoumání 
povahy politických institucí a možností, jak jejich chod 
vylepšit (Cabada 2002: 23). „Správní a vládní orgány a jejich 
představitelé pociťovali stále výraznější potřebu využívat 
odborných poznatků, které by pomohly zlepšit řízení 
dynamicky se rozvíjející demokratické společnosti (…). Tyto 
požadavky ve svém důsledku vedly k rozvoji empirických 
výzkumů a využití jejich výsledků v politické praxi“ (Říchová 
2000: 15). 

Příklon k pozorování a obecně empiricko-analytické 
metateorii a přístupům zdůrazňujeme i proto, že v níže 
prezentované analýze budeme klást důraz na odlišení mezi 
science communication jako prezentací vědeckých poznatků  
a politickým komentářem coby prezentací vlastních, výrazně 
subjektivně zabarvených postojů. Samozřejmě nemůžeme 
z politické vědy vyloučit normativitu, nicméně budeme v naší 
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analýze důsledně odlišovat normativní vědecké postupy  
a subjektivně formulované komentáře určitých politických 
událostí či dějů. 
 
5.3 Kde leží hranice mezi vnitřním světem politologie  
a vnějším prostředím? 

Odpověď na otázku, kdo je představitelem konkrétního 
vědeckého oboru, bývá v současném hierarchizovaném (nejen 
akademickém) světě, v němž je výkon výzkumné činnosti 
vázán na absolutorium konkrétního vysokoškolského oboru  
a případné jednorázové či cyklické atestování a členství 
v profesní komoře, zpravidla relativně jednoduchá. Tak je např. 
lékařem pouze ten, kdo vystudoval lékařství a je členem 
lékařské komory, právníkem pouze ten, kdo vystudoval právo, 
advokátem pouze ten absolvent práva, jenž úspěšně složil 
advokátskou zkoušku atd. Přirozeně se může stát, že absolvent 
fyziky badatelsky působí v matematice či biolog v chemii,  
tj. že dochází k dílčím odklonům od specializačního vzdělání 
směrem k příbuzným oborům. 

Na druhé straně existují zejména ve skupině tzv. 
humanitních a sociální věd obory, kde mohou existovat 
poměrně nejasná kritéria pro označení konkrétní osoby jako 
příslušníka komunity vědců v konkrétním oboru. Nejen 
v českém prostředí bychom nalezli absolventy velmi různých 
oborů, kteří se v rámci interdisciplinarity či dokonce plným 
odklonem od původního oboru věnují např. filosofii (v českém 
prostředí mj. i s ohledem na skutečnost, že před rokem 1989 
byli potenciální studenti filosofie velmi důkladně kádrováni  
a „osoby s nepřátelským postojem k socialistickému zřízení“ 
tak zpravidla nebyly ke studiu připuštěny; tito lidé pak velmi 
často studovali přírodní vědy, např. matematiku, kybernetiku, 
kvantovou mechaniku apod.). 
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U politologie, tedy oboru, jenž do roku 1989 nebyl 
v českém akademickém prostředí vyučován, nabízen a fakticky 
ani akceptován, bylo, a mnohdy ještě může být, zmatení 
související s hledáním hranice mezi vnitřním světem 
(politologové) a světem vnějším (veřejnost, jiné vědní obory 
atd.) velmi výrazné a významné – a to zejména s ohledem na 
skutečnost, že ve vnějším světě existují dvě specifické 
struktury, které by zcela jasně měly stát mimo vnitřní svět 
politologie, ale ne vždy tomu tak je. 
 
5.3.1 Vztah politologie a politiky 

První strukturou, vůči níž politologie složitě hledá pevnou 
hranici, je politika, resp. skupina politických aktérů, institucí 
apod. Tento svět je výzkumným polem politologa, a pokud 
dojde k zásadnímu narušení hranice mezi „politikou“  
a „politologem“, pak vznikají závažné pochyby o vědeckosti 
prezentovaných výstupů „politologovy“ činnosti, resp. 
oprávněné obavy z toho, že bude účelově afirmativní vůči 
některým politickým aktérům (s nimiž souhlasí, kteří mu jsou 
ideologicky blízcí nebo je dokonce s nimi svázán členstvím či 
jinou podobnou vazbou), a naopak bude účelově kritizovat jiné 
politické aktéry, k nimž podobné vazby nemá. V českém 
prostředí opakovaně docházelo k tomu, že politologové 
komentující dílčí politické procesy či události byli následně 
detekováni jako aktivní členové některých politických stran. 

Do jisté míry zásadním a současně ilustrativním  
se v tomto směru stal v českém prostředí případ PhDr. Jana 
Kubáčka. Tento absolvent magisterského studia Politologie, 
jenž se (i navzdory absentujícímu absolutoriu doktorského 
studia) stal přednášejícím v specializačních politologických 
předmětech na několika vysokoškolských pracovištích,  
se v letech 2008-2010 stal jednou z tváří „mediální politologie“ 
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v České republice. Soustředil se zejména na praktické aplikace 
v oblasti veřejné komunikace, a to zejména z pozice ředitele 
Institutu komunikace s veřejností,45 jenž se zaměřuje zejména 
na pořádání komunikačních tréninků a tematických školení,  
a dokázal si zajistit klienty zejména v oblasti politiky a státní 
správy (v sekci reference elektronických stránek Institutu 
nacházíme jako bývalé či současné klienty např. některá 
ministerstva, městské úřady, apod.). Takovou aktivitu 
zaměřenou na politický management a politickou komunikaci 
není třeba nijak kritizovat, ale v zásadě nemá odbornou 
politologickou povahu (jedná se o aplikaci směrem 
k politickým aktérům, aby účinněji komunikovali s veřejností, 
tj. byli veřejností chápáni pozitivně). 

V české politologické komunitě byl nicméně J. Kubáček 
fenoménem spíše neznámým, nepublikoval v odborných 
časopisech (z jeho životopisu vyplývá, že publikuje v denících 
a popularizačních časopisech), je (spolu)autorem několika 
kompendií a učebnic, určených zpravidla středoškolským 
zájemcům o následné vysokoškolské studium politologie, 
nikoli však odborné monografie atd. Zjevně tedy dokázal 
směrem k médiím (ale rovněž k vysokoškolským institucím) 
obratně sehrávat úlohu odborníka, jenž je schopen 
kvalifikovaně analyzovat politické procesy (ponechme nyní 
stranou, nakolik v této veřejné prezentaci J. Kubáčka sehrála 
důležitou úlohu právě média – ke vztahu médií a politologie, 
resp. politologů viz níže). 

O to větším překvapením bylo, když v listopadu 2010 
oznámil „přechod z pozice nezávislého politologa a analytika 
do administrativy“ a stal se vedoucím poradců předsedy  
 
                                                 
45 Všechny informace o Institutu komunikace s veřejností jsou čerpány 
z internetové stránky IKSV. Online: www.iksv.cz, ověřeno k 12. 8. 2011. 
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politické strany Věci veřejné pro protikorupční strategii  
a zákon o veřejných zakázkách. Takový krok přirozeně spustil 
debatu o tom, nakolik byly Kubáčkovy komentáře 
v předchozím období ovlivněny jeho afiliací k politické straně 
Věci veřejné, resp. negativním postojem k jiným politickým 
subjektům. 

Nastíněný případ jasně dokumentuje, že vazba politologů 
na politickou praxi je velmi citlivým tématem, a to zejména 
v situacích, kdy konkrétní „politolog“ ve vlastní odborné 
komunitě je spíše neznámým, resp. nevyvíjí soustavnou 
badatelskou činnost v oboru, jež by mohla být v rámci 
komunity reflektována. Na druhé straně lze bezesporu 
konstatovat, že J. Kubáčkovi se podařilo dlouhodobě 
prezentovat sebe sama jako kvalifikovaného politologa, byť se 
výzkumem prakticky vůbec nezabýval a soustředil se na 
politické komentátorství či analýzu. Navíc veřejnost mohla 
vnímat právě J. Kubáčka jako významného propagátora 
politologie, a to v pozitivním i negativním významu. 
 
5.3.2 Vztah politologie a médií 

Druhou skupinou či druhým světem, vůči němuž 
politologie komplikovaně hledá své hranice, jsou právě média. 
Vztah mezi médii a politikou, resp. médii a politologií, byl 
záhy po Listopadu 1989 deformován neujasněnými hranicemi 
mezi těmito třemi sférami. Velmi nedobrou tradicí – jež má 
nicméně svůj předobraz již v období před druhou světovou 
válkou – se stalo, že sami politici jsou mnohdy ze strany médií 
chápáni jako politologové či přinejmenším političtí 
komentátoři. Kritická, vědecká reflexe politických aktérů se tak 
v médiích stala velmi nedostatkovou činností. To byl a je i 
v současnosti případ časovým rozsahem velkoformátových 
debatních politických pořadů, jež některé televize prezentují 
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v čase nedělního oběda a kde v rámci diskuse řízené 
moderátorem vystupují politici. S výjimkou některých 
dokumentárních pořadů zaměřených na analýzu politických 
procesů a pořadů na zpravodajských kanálech, jež mají 
charakter tzv. komentovaného zpravodajství (např. Hyde park 
či volební studia na programu ČT24, resp. rozhlasové státnice 
Český rozhlas 6), tak politologie – navzdory všeobecně sdílené 
představě, jak moc prostoru se jí v médiích dostává – nemá 
žádný specifický status či pouvoir k vlastní sebeprezentaci. 

Prostor pro politology i „politology“ je tak médii nabízen 
zejména ve zpravodajských pořadech. Zde jim je zpravidla 
vyhrazena role komentátorů určitých politických dějů či aktivit, 
přičemž tyto komentáře mají zpravidla stopáž v řádu několika 
vteřin. Výjimkou není praxe, kdy novinář při objednávce 
politologova mediálního vystoupení/komentáře zjišťuje, jak 
bude znít jeho odpověď, případně rovnou sděluje, co přibližně 
by rád slyšel – tj. činí fakticky závaznou objednávku na obsah 
sdělení. Tato praxe může být doplněna tím, že se stejnou 
otázkou je osloveno několik politologů, přičemž odvysílán je 
ten komentář, který nejvíce vyhovuje novináři a jeho reportáži. 
Novinář se tak fakticky sám ocitá v roli politologa, či spíše 
politického komentátora – přirozeně pak jen stěží může chápat, 
kdo je a kdo není politologem. 

Namísto prostoru pro science communication tak média 
v tomto případě nabízejí politologii jen její vlastní banalizaci, 
resp. prostor pro vlastní diskreditaci. Jedná  
se přitom o uzavřený kruh – mediální banalizace politologie 
vede k tomu, že velká část odborné politologické komunity se 
od médií a mediální prezentace zcela vědomě a záměrně 
distancuje. Tím se ještě více uvolňuje mediální prostor pro 
politické komentátory bez výraznějšího ukotvení v politické 
vědě, resp. bez vlastní výzkumné politologické činnosti. Tito 
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„všestranní“ političtí komentátoři přitom většině médií jako 
spolupracovníci velmi vyhovují, protože jsou ochotni vyjádřit 
se téměř k jakékoli otázce, neodmítnou komentovat jakoukoli 
politickou událost, resp. nesdělí novináři (jehož předtím 
odmítlo několik politologů, kteří se odmítají podílet na procesu 
mediální banalizace politické vědy a on je rád, že „sehnal 
nějakého politologa“), že danou věcí se nezabývají. 

Do vztahu mezi médii a politologií – podobně jako do 
vztahu mezi médii a vědou obecněji, a stejně tak i do vztahu 
mezi médii a politikou – velmi výrazně zasahují rovněž další 
fenomény spojené s banalizací – bulvarizace a tzv. 
politainment. Hranice mezi politainmentem a bulvárem může 
být samozřejmě rozostřená, nicméně obecně konstatujme, že 
v rámci politainmentu hraje ještě informace jakousi roli (je 
zabalena do „zábavného“ balení, ale nikoli záměrně 
deformována), zatímco v bulvárním prostředí již nelze hovořit 
o informaci, ale pouze o „šokování“, klidně i s využitím 
deformace či desinterpretace informace či dokonce lži. 

Politainment, založený na tendenci médií podávat 
politickou problematiku zábavnou formou, můžeme chápat 
jako určitý trend s ohledem na proměnu celkového vztahu mezi 
veřejností, médii a informací (včetně politické sféry). Tento 
trend má ostatně poměrně významnou souvislost s praktikami 
science communication, tj. snahou představit „komplikované“ 
záležitosti širší veřejnosti (ponechme nyní stranou, zda se 
nejedná spíše o ústupek směrem k zahálčivosti „veřejnosti“ či 
dokonce regres na cestě k pokleslejší formě informace, jíž je 
bulvár – tyto otázky nemá naše kapitola v úmyslu řešit). Pro 
politologa je účast v mediálním politainmentu diskutabilní, 
nicméně přijatelnou formou sebeprezentace; stěží nicméně 
může očekávat, že dostane prostor k prezentaci vlastních 
výzkumů prostřednictvím techniky science communication. 
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Politainment tak funguje spíše jako past – zdánlivě je 
politologovi nabízen prostor pro prezentaci jeho oboru  
a výsledků vlastních bádání, ale požadavek „zábavnosti“ 
prezentace politiky, jenž média vložila sama na sebe, je z jejich 
strany přirozeně vztažen i na politologa. Politolog sám se tak 
stává součástí politainmentu, kde není cílem „pouze“ 
informovat, ale rovněž či zejména bavit. Sám  
se pak stává součástí zábavního průmyslu, kvazicelebritou, 
která prodává spíše sama sebe než svá sdělení. 

S ohledem na výše uvedený a analyzovaný konkrétní 
případ dodejme, že J. Kubáček pak nejen poskytoval médiím 
politické komentáře, ale např. současně byl součástí 
reklamních a propagačních kampaní např. na automobily.46 Je 
přitom jisté a zcela nezpochybnitelné, že hodnocení jízdních 
vlastností automobilů nemá s politologií pranic společného. 
Zmíněný politický komentátor se tak dostal na samou hranu 
mezi politainmentem či marketingem (bez přídavku politický) 
a bulvárem. 

Na bulvarizaci politiky částí médií by se nicméně 
politologie podílet neměla – a činí-li tak (někteří politologové 
se podílejí i na „zpravodajství“ v rámci bulvárních médií), pak 
je to dle našeho soudu jednoznačně zcela v rozporu s vědeckou 
ambicí i ambicí jakkoli pozitivně propagovat vlastní vědeckou 
disciplínu a její odborné výstupy a poznatky. Uvedeme-li 
konkrétní příklad, pak je zcela mimo vědeckou sféru, pokud 
„politolog“ pro (bulvární) média reaguje na situaci, kdy byl 
např. na soukromém pozemku vyfotografován neoděný politik. 
Vzhledem k vysoké tendenci bulváru k deformaci informací či 
záměrné lži je spolupráce některých „politologů“ s bulvárem 

                                                 
46 Online: http://www.zavolantem.cz/clanky/politolog-jan-kubacek-
ohodnotil-skodu-superb, ověřeno k14. 8. 2011. 
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velmi negativním sdělením směrem k veřejnosti a jejím 
součástem pochybujícím o „vědeckosti“ politologie. 

Shrňme tedy, že vztah mezi médii a politologií je dle 
našeho soudu deformován zejména tím, že mediální prezentace 
politologie – a zpravidla spíše politologů – s výjimkou obsáh-
lejších zpravodajských pořadů a dokumentárních filmů 
zaměřených na analýzu politických procesů má charakter 
politických komentářů. Tyto komentáře nevycházejí primárně 
z vědeckých poznatků učiněných konkrétním komentujícím 
politologem či v rámci oboru, ale jsou založeny na subjektiv-
ním hodnocení daného komentátora, který – v lepším případě – 
je politologem či alespoň absolventem politologického studia, 
v horším případě se za politologa sám označí a médiím taková 
sebeprezentace dostačuje jako razítko oborové příslušnosti  
a kvality. Významnou roli v tomto procesu tedy sehrává 
konkrétní médium a jeho (ne)náročnost; pokud se médium 
soustředí na bulvarizaci či politainment, pak takovému 
požadavku uzpůsobuje i nároky vázané k politologům, resp. 
politickým komentátorům. 

Tímto konstatováním nicméně nelze vyvinit ani druhou 
stranu vazby média – politologie, tj. politology. Je zjevné, že 
s výjimkou zmíněných dokumentárních pořadů a komento-
vaného zpravodajství je fakticky jisté, že politolog dotazovaný 
médii v rámci klasického zpravodajství nedostane žádný 
prostor k prezentaci vlastních výzkumných poznatků, tedy 
aktivitám ztotožnitelným s technikou science communication, 
ale že je dotazován jako politický komentátor. Je tedy věcí jeho 
vlastního uvážení, zda na takové nepsané, ale zřejmé podmínky 
přistoupí (a podílí se na procesu banalizace vlastního oboru) 
anebo nikoli (čímž otevře prostor pro někoho, kdo je ochotnější 
se na této banalizaci politologie podílet). Specifickou formou 
reakce samozřejmě může být pěstování vlastního blogu, to 
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znamená přechod na pozici jakéhosi individuálního think-tanku 
(z vlastní zkušenosti a zejména pravidelného navštěvování 
blogů některých politologů, resp. politických komentátorů 
nicméně konstatuji, že taková aktivita je časově nesmírně 
náročná a současně je vlastní vědě poměrně výrazně vzdálena – 
i když z vědy vychází, dominuje v polit/olog/ickém blogerství 
subjektivita a politická ideologie, což koneckonců je v souladu 
s chováním think-tanků). 
 
5.4 Kdo je tedy politolog? 

Sama politologie si dlouhodobě uvědomuje rizika 
vyplývající z jejího negativního veřejného obrazu, ať již 
s ohledem na širokou veřejnost/společnost, tak směrem 
k dílčím částem veřejnosti, zejména tzv. vědecké komunitě  
a vlivným epistémickým společenstvím. Již výše jsme uvedli, 
že velká rizika jsou spojena zejména s možností, že  
se politologie nebo aktivity politologů či jejich části stanou 
afirmativními ve smyslu adorace politickému řádu, resp. 
(některých) politických aktérů. 

Česká politologie jako obor (znovu)zrozený po roce 1989 si 
navíc od samého počátku musela klást otázku, jak směrem 
k sobě i směrem k veřejnosti vést hranici mezi politologií  
a okolním světem, čili jak reagovat na skutečnost, že velké 
části společnosti i médií splývá obraz politologie 
s komentátorstvím mnohdy značně banálního obsahu i formy. 
Již v roce 1993 konstatoval dlouholetý předseda 
Československé/České společnosti pro politické vědy (ČSPV) 
Jan Škaloud (1993: 9), že „(…) je u nás politologem kdekdo. 
Stačí, když se jím prohlásí. A tak najednou je politologem 
absolvent strojařiny, matematiky, někdy jen proto, že zastává 
významnou politickou funkci nebo prostě jen proto, že je za 
politologa považován“.  
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J. Škaloud tak reagoval na skutečnost, že porevoluční 
politika i mediální scéna vysoce neselektivně zacházely 
s označením politolog a fakticky zcela bez filtrace jej přilepily 
každému, kdo se za politologa sám označil.47 Zejména 
z prostředí vycházely i v pozdějších obdobích opakované 
deklarace či apely ve vazbě na „samozvané“ politology (viz 
např. Šanc 2009: 236) včetně snahy očistit právě 
politologickou společnost od osob, jež se oboru odcizily a vě-
decky se mu nevěnují (k zásadní redukci členské základy  
o osoby bez systematické odborné práce došlo zejména 
v období po roce 2006). 

Politologie se tak záhy po roce 1989 v očích veřejnosti stala 
aktivitou plně srovnatelnou s (hospodským) kibicováním  
o fotbale. Podobně jako je téměř každý schopen „radit“ 
trenérům či sportovcům, byl každý obyvatel České republiky – 
s ohledem na to, jaké banality se dozvídal z médií od 
„politologů“ – přesvědčen o tom, že je vlastně rovněž 
politologem, že se jedná o jednoduchou a snadno 
zvládnutelnou „vědeckou“ činnost. Jak v rozhovoru  
                                                 
47 Protože k němu stále chovám respekt (již bez studentského obdivu, z nějž 
vyrůstal), bez uvedení jména uvádím reminiscenci na inspirativního 
akademika, jenž zůstal po roce 1989 žít na půl cesty mezi exilem  
a domovinou a jenž dokázal v různých mediálních prezentacích označit sebe 
sama jako filosofa, sociologa, historika, politologa, médiologa a také např. 
postmodernistu. Velmi vtipně podobnou oborovou „flexibilitu“ paroduje ve 
své knize Zapisovatelé otcovský lásky Michal Viewegh (dle mého soudu  
s odkazem na teatrologa a literárního a divadelního kritika V. Justa). 
Hlavního hrdinu, spisovatele, navštíví literární kritik a začne jej kritizovat: 
>„A vy jako ráčíte bejt kdo“, povídám. 
Sdělil mi svý jméno, který jsem v životě neslyšel, ale von tvrdil, že je 
známej literární kritik. Píše prej hlavně o literatuře, ale rozumí i politologii, 
sociologii, teologii a jadernejm elektrárnám. 
„To musíte bejt fakt machr“, povídám< (Viewegh 1998: 119). 
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s D. Šancem (2009: 235-236) uvedli Vladimíra Dvořáková  
a Jiří Kunc, „situace budila dojem, že v České republice žije 10 
milionů politologů“. 

Setření rozdílu mezi politickým komentátorstvím a vě-
deckou politologickou analýzou, resp. výzkumem, bylo a je 
v politologické obci vnímáno jako vysoce negativní fenomén 
s výraznou mírou rizika pro vlastní obor a jeho pozici v rámci 
celé vědecké komunity. Politologická obec si je dobře vědoma 
toho, že směrem k veřejnosti se dlouhodobě nedaří rozlišit 
mezi vědeckými politologickými přístupy a prezentacemi na 
jedné straně a komentátory politiky s mnohdy vysoce banálním 
či ideologickým nádechem na straně druhé. Jak uvedl další  
z odborníků – a v jistém smyslu jsou to slova arbitra 
elegantiarum české politologie - rektor Masarykovy univerzity 
Petr Fiala ve své inaugurační řeči při nástupu do funkce: 

 
„V České republice je ovšem navíc nepříjemné to, že se 
v očích veřejnosti nedaří rozlišovat mezi politology-
vědci na jedné straně a politickými komentátory, 
poradci, či analytiky na straně druhé.“ Podle Fialy 
novináři, političtí komentátoři, analytici nebo poradci 
mohou být vystudovaní politologové, „ale politiku 
vědecky nezkoumají a zabývají se jí z jiného hlediska“ 
(cit. dle Šanc 2009: 235 a 237). 
 

Pokud bychom chtěli využít metafory, pak vztah mezi 
politologem a politickým komentátorem či analytikem je 
podobný jako vztah mezi lékařem a propagátorem 
homeopatické, resp. alternativní léčby. Lékař je absolventem 
studia lékařství, ale přirozeně se může rozhodnout stát se 
propagátorem alternativních léčebných postupů. Pokud 
nicméně z velké části či zcela rezignuje na vědecké postupy  
a poznatky lékařské vědy, nebude moci působit jako lékař. 
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Podobně se vystudovaný politolog může (trvale či dočasně) stát 
politickým komentátorem, nicméně nevyvíjí-li systematickou 
politologickou výzkumnou aktivitu spojenou se zveřejňováním 
publikačních výstupů v odborných periodicích či knihách, pak 
není politologem. Podobně jako někteří propagátoři 
„alternativní“ medicíny, rovněž „politologové“ působící pouze 
v nevědeckých rolích spjatých s oborem (politické 
komentátorství apod.) pak mohou sledovat cesty šarlatánské či 
dokonce podvodné. Na druhé straně je nutné jasně říci, že 
politický komentář je zcela přijatelnou metodou žurnalistickou. 
V tomto směru odkažme na podle našeho soudu zcela přesné 
rozlišení mezi odbornou politologickou analýzou a politickým 
komentářem, jak je ve své stále ojedinělé studii nabídl  
D. Šanc (2009: 237).48 

Právě systematická vědecká činnost spojená 
s publikováním odborných politologických textů v odbornou 
obcí akceptovaných periodicích či v recenzované knižní 
podobě se tak jeví býti základní sine qua non podmínkou pro 
to, aby konkrétní osoba byla ze strany politologické komunity 
(a nikoli ze strany veřejnosti, politiky či médií, jež jsou v tomto 
                                                 
48 „V současné době politické komentáře v médiích prezentují nejen 
analytici a komentátoři, ale i politologové, přičemž média tyto „škatulky“ 
respektují a explicitně uvádějí. Problematický aspekt, který sebou nesou 
vystoupení politologů v médiích, představuje krátký čas vstupu, a tím nutná 
zkratkovitost a zjednodušení. V praxi tak nebývá mezi analýzou politologa 
a komentářem novináře žádný rozdíl (často ze srovnání vychází novinář 
lépe, neboť se umí vyjádřit stručně a jasně). Vzhledem k tomu, že 
s vystoupením v médiích souhlasí pouze část oslovených politologů a na ty 
se pak novináři obracejí notoricky, vytvořila se skupina tzv. mediálních 
politologů. Není výjimkou, že tito politologové jsou schopni vyjádřit se 
prakticky ke všemu a politologická komunita na ně často pohlíží 
s nedůvěrou. Při hodnocení tzv. mediálních politologů politologickou 
komunitou (ke kterému dochází) je však primárním kritériem badatelská 
činnost a odborné výstupy každého jedince“ (Šanc 2009: 237). 
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ohledu sekundární) označena a považována za politologa. 
Z našeho pohledu pak pouze taková osoba může být spojena i 
s technikou science communication, jež nesmí být v případě 
politologie zaměňována s politickým komentátorstvím. 
 
5.5 Namísto závěru: jak komunikovat vědecké výstupy 
politologie? 

V předchozím textu jsme se převážně věnovali rizikovým 
faktorům spojeným s „falešnou“, „nevědeckou“ prezentací 
politologie. V závěrečné části textu bychom  
se nyní naopak chtěli zamyslet nad tím, jak by mohla být 
politologie „vědecky komunikována“ směrem k co nejširší 
veřejnosti. 

Vyjděme z toho, že politologie je s ohledem na veřejnou 
atraktivitu svých odborných výstupů, prostředky a metody 
jejich získávání i specifičnost předmětu svého zkoumání ještě 
výrazněji než většina dalších sociálních a humanitních věd (a 
samozřejmě rovněž v porovnání s vědami technickými a 
přírodními) limitována. Vyjdeme-li ze specifičnosti předmětu 
zkoumání, pak odkažme k výše diskutovanému problému, že 
velká část veřejnosti nabyla dojmu, že pro ni není problém být 
jakýmsi amatérským politologem. Co se týče metodologického 
aparátu, je politologie (přirozeně a zcela v souladu s etikou a 
humanitou) limitována tím, že pro své výzkumy až na dílčí 
výjimky (např. herní simulace) nemůže využít experiment. 
Nemůže tedy nabídnout např. fyzikální či chemický pokus 
převedený do hry, nemůže využít např. světelných, pachových 
či zvukových efektů, jež se na podobné jevy mohou vázat. 
Politologie zpravidla nemůže využít ani atraktivity některých 
humanitních a sociálně-vědních oborů daných jejich 
předmětem zájmu. Nemůže nabídnout exotičnost či dokonce 
esoteričnost jako např. etnografie či antropologie, nedisponuje 
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atraktivními tématy či přístupy jako historie (zejména se 
soudobou historií se nicméně v předmětu zájmu mnohdy 
překrývá) apod. 

Pokud takovou pozici vztáhneme ke skupině dětí a 
adolescentů, s nimiž technika science communication velmi 
výrazně pracuje – a současně zohledníme logicky obecně 
poměrně malý zájem dětí o politiku a politické procesy – je 
nasnadě, že atraktivita politologie je v porovnání s technickými 
a přírodními vědami relativně nízká. Politologie si pak 
v procesu veřejné popularizace svých výstupů poměrně dobře 
vede tam, kde se překrývá s jinými vědními obory (politická 
geografie, politická antropologie, politická psychologie); jako 
nejúspěšnější žánr takové veřejné popularizace politické vědy 
bychom i v českém prostředí mohli označit popularizační 
knihu. Na rozdíl od „čistě“ odborných monografií se tyto knihy 
soustředí na dílčí, atraktivní témata (např. životopisy 
významných politiků, analýza významných politických procesů 
typu revolucí apod.); velmi často snahu o popularizaci 
pozorujeme již při volbě názvu knihy (zdůraznění něčeho 
atraktivního, užití expresivního označení typu „tyran“, 
„totalita“, celkový odklon od snahy v názvu co nejjasněji 
sdělit, o čem text doopravdy je apod.); často jsou potlačeny 
některé tradiční průvodní znaky „vědeckých“ textů nebo 
zvýrazněny znaky popularizačních texů, např. absentuje citační 
a poznámkový aparát nebo je kniha doplněna rozsáhlou 
fotografickou složkou apod. 

Hranice mezi odbornou monografií a popularizační knihou 
může být přirozeně velmi tenká; v evropském prostředí 
můžeme pozorovat poměrně silný konzervatismus a z něj 
vyrůstající skepsi vůči výše naznačeným popularizačním 
trendům. Naopak v anglosaském světě je popularizační 
tendence daleko výraznější a mnozí významní vědci se etablují 
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spíše jako popularizátoři politiky (samozřejmě i s ohledem na 
zájem prodat co největší množství výtisků dané knihy). Právě 
v anglosaském prostředí pak můžeme pozorovat silnou 
tendenci převést originální myšlenku publikovanou 
v odborném článku co nejdříve do podoby popularizační 
monografie s vysokou prodejností – takto vedly cesty od 
odborného článku k populární knize např. v případě Samuela 
Huntingtona a jeho konceptu střetu civilizací; podobně se 
profiluje např. Francis Fukuyama. 

Dalším tradičním nástrojem pro popularizaci politologie 
směrem k širší veřejnosti jsou think-tanky, tedy struktury, jež 
propojují ryze akademické prostředí s prostředím politiky, 
médií a epistémických společenství. Think-tanky mají opět 
velmi silné postavení zejména ve Spojených státech 
amerických. Důležitým aspektem jejich činnosti je neskrývaná 
ideologická orientace. V evropském prostředí, kde je souběžné 
působení v politické struktuře a akademické sféře zpravidla 
hodnoceno jako rizikové (a přechod či návrat z prostředí 
praktické politiky do akademické sféry jsou chápány jako 
problematické či dokonce poslední možné řešení), nicméně 
think-tanky dosud nehrají nijak zásadní roli (v českém 
prostředí odkažme např. na Asociaci pro mezinárodní otázky 
/AMO/, jež je zajímavým pokusem, nicméně většina jejích 
výstupů pochází od studentů politologických oborů, nikoli tedy 
již badatelsky působících politologů). 

Poměrně atraktivní možností prezentace výsledků 
politologických výzkumů se zdá býti publicistika a doku-
mentaristika. Zejména tehdy, pokud politolog dostane pro 
prezentaci dostatečný prostor a není svazován úsilím o to, aby 
se politolog přizpůsobil politainmentu, nabízí komentovaná 
publicistika (např. diskuse moderátora s badatelem o jeho 
knize) a dokumentaristika zajímavý prostor pro netriviální 
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vědeckou prezentaci. Přirozeně taková prezentace zůstane vždy 
zaměřena na relativně malou část veřejnosti, kterou ovšem 
představují lidé zajímající se o svět kolem sebe – včetně vědy a 
politiky – daleko výrazněji než „průměrný občan“. Politolog 
tak má právě v rámci komentované publicistiky a do-
kumentaristiky prostor obsáhleji, uceleněji informovat o no-
vých poznatcích. To částečně platí i o některých tištěných 
médiích, kde jsou např. v rámci zvláštních sekcí prezentovány 
obsáhlejší komentáře politických procesů, v nichž mohou 
politologové prezentovat vedle svých subjektivních hodnocení 
rovněž výzkumné závěry. Polit(olog)ická publicistika zpravidla 
stojí z perspektivy politologické a obecněji akademické obce 
na hraně „vědeckosti“; např. články v popularizačním 
politologickém časopise Mezinárodní politika zpravidla nejsou 
považovány za „odborné výstupy“. 

Významným prostředkem science communication mohou 
být pro politologii rovněž veřejné přednášky či konference 
zaměřené na styk s veřejností či s jejími částmi, opět zejména 
politiky a médii. Hlavní rizika této aktivity spočívají v nezájmu 
veřejnosti (i autor tohoto textu zažil již celou řadu výborných 
odborných konferencí s velmi nízkou účastí veřejnosti)  
a rovněž v tlaku (spolu)pořadatelů na ideologické zacílení 
konference či jejích účastníků. Na druhé straně právě 
ideologické zacílení může přitáhnout tu část veřejnosti, která se 
vůči ideologii či názoru, na nichž je veřejná prezentace 
vystavěna, silně pozitivně, ale i negativně vymezuje. Navíc 
podobná odborně-popularizační setkání – v českém prostředí 
pořádaná např. ze strany tzv. politických nadací (např. německé 
nadace Friedricha Eberta či Konrada Adenauera či americký 
Mezinárodní republikánský institut) – mohou být výbornou 
platformou pro debatu mezi politology, politiky, novináři  
a veřejností o řadě témat včetně toho, co může stát na okraji 
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odborného zájmu a zkoumáno by být mělo či účinných metod 
prezentace politologických výzkumů a jejich aplikace. 
Takovou interaktivní výměnu postojů považujeme s ohledem 
na science communication za velmi užitečný nástroj, který 
k prezentaci politologie přispěje více než např. politologické 
blogy, které se nám jeví příliš individualizované a neposkytují 
dle našeho soudu dostatek prostoru pro komunikaci. 

Přirozeně nelze od procesu science communication 
v politologii odmyslet rovněž téma výzkumu – např. témata 
vážící se k politickému extremismu budou pravděpodobně 
veřejností vnímána jako zajímavější než např. teoretické 
debaty; mezinárodně-vztahová témata (vážící se ke konfliktům) 
budou zřejmě přitažlivější než prezentace výzkumu lokální 
politiky v dílčím národním regionu apod. – a osobnost prezen-
tující politologa (jeho vzhled, verbální i neverbální schopnosti 
zaujmout posluchače apod.). Těmto tématům se nicméně v naší 
analýze již věnovat nebudeme, stála by za samostatný výzkum, 
jenž svým rozsahem a náročností výrazně přesahuje naše sou-
časné možnosti. 

Konstatujme tedy na závěr, že politologie je ve vztahu 
k technice science communication vědeckou disciplínou velmi 
specifickou a některá z těchto specifik jsou v českém prostředí 
z historických důvodů ještě zvýrazněna. Klíčovým předpo-
kladem pro výzkum dopadů užití science communication 
v politologii je jasné rozlišení mezi prezentací skutečných 
výzkumů na straně jedné a politickým komentátorstvím na 
straně druhé. Ačkoli je politologie zdánlivě v médiích a obecně 
veřejném diskursu hojně zastoupena, zpravidla se jedná  
o zmíněné politické komentátorství, jež nelze se science 
communication nijak ztotožnit. Skutečná veřejná prezentace 
politologických výzkumů je spíše zřídkavá a není v českém 
prostředí nijak hojná ani zásadně propracovaná. 
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6. Jak dostat výzkumnou instituci do médií 
 
Jan Kolář49 
 
Abstract 
Promoting a research institution is an activity which combines 
science popularization and public relations. It is crucial to get 
information about scientific results and other activities of the 
institution into the media. This text analyzes several strategies 
to reach this goal. 
 
6.1 Úvod  

Autor tohoto příspěvku propaguje od roku 2007 činnost 
středně velkého výzkumného ústavu Akademie věd ČR. Ústav 
se zabývá rostlinnou biologií, což je obor, o nějž veřejnost  
a novináři nejeví příliš velký spontánní zájem – na rozdíl třeba 
od astronomie, biomedicíny nebo paleontologie dinosaurů. 
Tato ztížená výchozí pozice vedla autora k tomu, aby ve své 
práci zkoušel různé postupy, vyhodnocoval jejich úspěšnost 
a průběžně se snažil přímo „v terénu“ pochopit, jaký vztah  
k vědě mají média a veřejnost. Následující text tedy shrnuje 
především několikaleté praktické zkušenosti z propagace 
výzkumu prostřednictvím médií. 
 
6.2 Analýza situace: vědecká instituce a svět kolem ní 
6.2.1 Propagace – proč a jak 

Existuje mnoho důvodů, proč otevřeně informovat  
o činnosti výzkumného ústavu či vysoké školy. Často se 
                                                 
49 Mgr. Jan Kolář, Ph. D., Ústav experimentální botaniky AV ČR; e-mail: 
kolar@ueb.cas.cz. 
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instituce snaží přesvědčit veřejnost o důležitosti své práce, což 
pak usnadňuje politická vyjednávání o financování  
z veřejných prostředků. Podstatná je také společenská 
odpovědnost: pokud daňoví poplatníci platí výzkum, mají být 
zároveň informováni o jeho výsledcích. Navíc lze kvalitní 
propagací přilákat nové studenty a zaměstnance. Nemůžeme 
pominout ani další motivace – zvýšit prestiž oboru ve 
společnosti, odstranit negativní stereotypy (např. „nebezpečná 
a jedovatá chemie“, „neužitečné humanitní vědy“) nebo účinně 
zasahovat do politických diskuzí o kontroverzních tématech 
souvisejících s výzkumem (jaderná energetika, geneticky 
modifikované organizmy v zemědělství apod.). 

Z předchozího výčtu už je asi jasné, co je při propagaci 
vědecké instituce nejdůležitější. Oslovit maximum lidí a jasně 
jim sdělit: jsme tady a děláme zajímavou a užitečnou práci. 

Takto chápaná propagace rozhodně není totéž co 
popularizace vědy. Účelem popularizace je srozumitelně 
vysvětlovat vědecká fakta, přiblížit laickým zájemcům krásu i 
užitečnost příslušného oboru a nadchnout je pro něj. Při 
propagaci konkrétní instituce je popularizační nadání nezbytné, 
ovšem nikoliv dostačující. Je nutné využít také techniky 
firemního public relations, budování značky a podobně. Jde 
tedy spíše o specializovaný obor public relations. 

Proto nestačí mít v ústavu či na fakultě několik 
talentovaných popularizátorů, kteří píší knihy nebo občas 
vystupují v televizi. Je potřeba vypracovat ucelenou 
komunikační strategii. Ta musí integrovat přímé působení na 
veřejnost (dny otevřených dveří, akce typu Noc vědců nebo 
Věda v ulicích, internetové stránky, sociální sítě) a komunikaci 
prostřednictvím médií. V tomto textu se budeme věnovat 
mediální části této celkové strategie. 
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6.2.2 Vztah veřejnosti k vědě 

Při popularizaci vědy lze počítat s tím, že cílové publikum 
má o dané téma alespoň trochu zájem. Knihu o paleontologii si 
nekoupí nikdo, komu jsou zkameněliny lhostejné, televizní 
pořad o prvorepublikových pevnostech budou sledovat hlavně 
fanoušci vojenské historie. Při propagaci se však musíme snažit 
oslovit i tu část veřejnosti, kterou věda příliš neláká. I tyto lidi 
je totiž žádoucí seznámit s existencí naší výzkumné instituce  
a alespoň rámcově také s její činností. 

Vztah občanů České republiky k vědcům je v obecné 
rovině dosti kladný. V sociologických průzkumech prestiže 
povolání se vědci umísťují v posledních letech stabilně na 
druhé nejlepší pozici hned za lékaři.50 Ovšem podle výzkumu  
z roku 2009 se o výsledky vědeckého bádání zajímá jen 36 % 
obyvatel ČR starších 15 let (rozhodně se zajímá 6 %, spíše se 
zajímá 30 %).51 Postoj veřejnosti k vědě by si jistě zasloužil 
kvalifikovanou sociologickou analýzu. Nicméně i tato kusá 
čísla naznačují, že při propagaci výzkumu nelze příliš spoléhat 
na masové nadšení pro vědu. 

Situaci dále komplikuje to, že lidé jsou dnes přesyceni 
informacemi, které se k nim dostávají z mnoha různých 
mediálních zdrojů. Každá zpráva z vědy tedy soutěží v ostré 
konkurenci s řadou jiných zpráv. Proto je nezbytné být  
ve vědecké propagaci značně kreativní, aby sdělení skutečně 
upoutalo pozornost zamýšlených adresátů. 

Aby byla zpráva atraktivní, musí být především snadno 
pochopitelná. U vědeckých témat logicky vyvstává otázka, co 

                                                 
50 Online: http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101176s_eu110725.pdf, 
ověřeno k 15. 8. 2011. 
51 Online: http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100949s_or90923b.pdf, 
ověřeno k 15. 8. 2011. 
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je průměrným laikům ještě srozumitelné. Podle autorových 
zkušeností je nejbezpečnější předpokládat, že většina lidí neví 
o příslušném vědním oboru prakticky nic a ze školy si pamatují 
nanejvýš jen základní pojmy. Proto je vhodné výrazně 
zjednodušovat a vysvětlovat i věci, které se odborníkům zdají 
být jasné a naprosto jednoduché. 
 
6.2.3 Fungování médií 

Kdo chce úspěšně propagovat vědu prostřednictvím médií, 
musí znát (a respektovat) základní principy fungování 
mediálního světa. Účelem soukromě vlastněných médií je 
vytvářet zisk. Zisk generují převážně příjmy z reklamy. Ty 
závisí na počtu a „tržní kvalitě“ čtenářů, posluchačů či diváků 
daného média. Každé médium se proto snaží vytvořit si dobře 
definované publikum (sociologicky, příjmově, zájmově…), 
které je v rámci zvoleného segmentu (příznivci bulvárního 
zpravodajství, manažeři, chovatelé psů…) zároveň co 
nejpočetnější (viz např. Jirák – Köpplová 2009: 136-146). 
Média tedy usilují hlavně o maximální čtenost/posle-
chovost/sledovanost (v příslušném segmentu veřejnosti). Aby jí 
dosáhla, musí nutně zveřejňovat to, o co má jejich publikum 
největší zájem. 

Z předchozího odstavce vyplývají pro propagaci vědy 
závažné důsledky: soukromá média nemají žádnou povinnost 
informovat o vědě, nemají ani žádné kulturní či vzdělávací 
poslání. Vědci tudíž nemají žádný automatický nárok na 
prostor v médiích. Zprávy o výzkumu budou média publikovat 
jen tehdy, pokud je přesvědčíme, že jimi zaujmou své čtenáře, 
posluchače či diváky. Jak toho dosáhnout, o tom pojednávají 
další části textu. 

Poněkud odlišná je pozice veřejnoprávních médií. Péče  
o zkulturňování či vzdělávání publika je chápána jako součást 
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jejich veřejné služby. Nicméně i pro ně je sledovanost/po-
slechovost velmi důležitá. Její výrazný propad by především 
ohrozil ochotu politiků a občanů financovat provoz 
veřejnoprávní televize či rozhlasu. I zde jsme tedy v podobné 
situaci jako u soukromých médií: musíme nabídnout vědecká 
témata prezentovaná tak, aby byla co nejvíce atraktivní. 
 
6.3 Strategie komunikace s médii 
6.3.1 Cíle propagace 

Ideálem vědecké propagace je, že se daří pravidelně 
dostávat informace o aktivitách a vědeckých úspěších instituce 
do médií. Tyto zprávy přitom média zpracovávají objektivně, 
pečlivě a vědecky přesně. Skutečnost bývá bohužel jiná: 
novináři jsou často přetíženi, na zpracování a ověřování 
informací mají málo času, příslušnému vědnímu oboru příliš 
nerozumí, takže se občas nechtěně dopouštějí různých 
zkreslení. A někdy k nim dorazí tolik důležitějších a zají-
mavějších zpráv, že se zrovna tou naší vůbec nezabývají. 

Jaké jsou tedy realistické cíle při komunikaci s médii? 
Seřazeny od nejdůležitějších k méně důležitým to jsou: 

1. O instituci se mluví – I krátký nebo nepříliš podařený 
příspěvek v médiích přinejmenším upozorní veřejnost 
na existenci instituce nebo některého jejího 
výzkumného projektu. 

2. O instituci se mluví pozitivně – To je téměř stejně 
důležité jako bod 1. Ve vědě totiž příliš neplatí, že  
i negativní publicita je dobrá pro zviditelnění. Skandály 
mohou pomoci na výsluní umělcům a popkulturním 
celebritám. V případě vědců jsou ovšem chápány spíše 
jako zrada hodnot, které veřejnost vědcům přisuzuje 
(poctivost, objektivita, nepodléhání politickým tlakům) 
– viz např. různé kauzy údajného zkreslování dat v sou-
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vislosti s globálním oteplováním. Jednou z mála 
výjimek byla nepodložená obava, že spuštění nového 
urychlovače částic LHC ve výzkumném institutu CERN 
může vytvořit černou díru, která zničí Zemi. Tyto 
spekulace se dostaly do médií a přispěly k většímu 
zviditelnění LHC. CERN nicméně musel vyvinout 
značné úsilí, aby veřejnost uklidnil. 

3. O instituci se mluví srozumitelně – Pokud je mediální 
sdělení pro adresáta dobře srozumitelné, zvyšuje se 
šance, že ho zaujme a že si ho přečte či vyslechne celé 
(např. nepřepne na jiný televizní program). Když 
čtenář/divák/posluchač informaci snadno pochopí, také 
si ji lépe a na delší dobu zapamatuje. Navíc bude 
zřejmě ochotnější ji šířit ve svém okolí. 

4. O instituci se mluví vědecky přesně – Toto je hlavní 
požadavek mnoha vědců, kteří jsou poté často zklamáni 
úrovní novinářských výstupů referujících  
o jejich práci. V mediální propagaci je samozřejmě 
žádoucí snažit se o maximální míru vědecké přesnosti. 
Ovšem o maximální rozumně dosažitelnou míru. Je 
totiž vždy nutné zjednodušovat s ohledem na 
předpokládané publikum i na specifika konkrétního 
média či mediálního produktu (např. ve velkém článku 
pro populárně-vědecký časopis lze problematiku 
vysvětlit do hloubky, v tříminutové reportáži pro 
oddechový magazín komerční televize nikoliv). Lepší 
než nutit laikům vědecky precizní, ale pro ně nezáživný 
výklad, je otevřeně přiznat, že poněkud zjednodušujeme 
a věci jsou ve skutečnosti komplikovanější. 
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6.3.2 Cílové skupiny 
Propracovanou metodiku tzv. cílových skupin má 

především marketing, který dělí spotřebitele podle sociálního 
postavení, životních postojů, věku a dalších kritérií. Reklamní 
komunikace je pak zacílena specificky na tyto vybrané 
segmenty společnosti. Obdobné postupy je výhodné používat  
i při propagaci vědy. 

Dělení na cílové skupiny zde nemusí být tak detailní jako  
v reklamě, nicméně by nemělo být úplně ignorováno. Pro 
přímé působení na veřejnost i pro komunikaci 
zprostředkovanou médii jsou hlavní cílové skupiny stejné: 

1. Masová veřejnost – Lidé, kteří se o námi propagovaný 
vědní obor (nebo o vědu obecně) zajímají spíše 
okrajově. Novinky z vědy berou jako součást 
každodenního toku informací z okolního světa, ale 
málokdy je aktivně vyhledávají. Pro tuto velmi 
početnou skupinu se musí zprávy o výzkumu výrazně 
zjednodušovat, aby jim porozuměl opravdu každý. 
Zároveň je nezbytné tyto zprávy – nakolik to sdělovaná 
fakta umožňují – zatraktivňovat („překvapivý objev“, 
„záhada vyřešena“ apod.) a zdůrazňovat jejich 
praktický dopad v každodenním životě (výsledky 
bádání pomohou léčit srdeční choroby, zlevní výrobu 
elektroniky apod.). 

2. Laičtí sympatizanti – Lidé, kteří propagovaný vědní 
obor nestudují ani v něm nepracují, ale aktivněji  
se o něj zajímají a mají k němu kladný vztah.  
O příslušné problematice mohou mít hlubší znalosti, ale 
nemusí. Proto i při komunikaci s touto skupinou 
musíme používat značnou míru popularizačního 
zjednodušení. Na rozdíl od masové veřejnosti, kterou 
 u vědy nejvíc zajímá, „k čemu to je dobré“, však  
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u sympatizantů uspějeme i s vědecky důležitými objevy 
bez praktického významu, různými zajímavostmi apod. 
Dobrou taktikou lze skupinu sympatizantů úspěšně 
zvětšovat. Například o fyziologii a molekulární biologii 
rostlin se spontánně zajímá málo lidí. Další však 
můžeme přilákat z řad amatérských botaniků, 
návštěvníků botanických zahrad, ochránců přírody či 
zahrádkářů – pokud naši komunikaci přizpůsobíme 
jejich zájmům a postojům. 

3. Lidé z oboru – Ti, kdo propagovaný obor studují na 
vysoké škole, už jej vystudovali nebo v něm přímo 
pracují. Malá, ale důležitá cílová skupina. Lze z ní 
mimo jiné získávat nové diplomanty, doktorandy, 
zaměstnance nebo partnery pro společné projekty. Pro 
komunikaci jsou vhodná specializovaná média 
(odborné časopisy, weby aj.) a kvalitně spravované 
internetové stránky instituce. Mnohá výzkumná témata 
jsou dnes extrémně specializovaná. Není velkou 
nadsázkou říci, že se v práci konkrétního týmu někdy 
pořádně nevyznají ani kolegové ze sousední laboratoře. 
Proto je i u této cílové skupiny výhodné informace 
poněkud zpopularizovat, vysvětlit, zasadit do širšího 
kontextu. Věcnost a přesnost sdělení je zde prioritní. Při 
oslovování možných budoucích studentů či za-
městnanců ovšem pouhé referování o výsledcích insti-
tuce nestačí. Těm je nutné nabídnout také profesní 
perspektivu (alespoň mezi řádky: například zdůraznit, 
že nový objev učinil dynamický, světově uznávaný tým 
vedený charizmatickým šéfem). 

4. Mládež – Na mládež se dnes zaměřuje řada 
popularizačně-propagačních aktivit (pouliční vědecké 
prezentace, Týden vědy a techniky pořádaný Akademií 
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věd ČR, interaktivní vědecká muzea neboli science 
centra a další). Jsou k tomu tři dobré důvody. Za prvé, 
základním a středním školám to pomáhá zatraktivňovat 
výuku příslušných předmětů. Za druhé, vysoké školy se 
takto snaží přilákat studenty. Za třetí, každá vědecká 
instituce může působením na mládež zlepšit svou 
reputaci. Pokud totiž někdo získá kladný vztah k určité 
vědní disciplíně už v mládí, pravděpodobně mu zůstane 
po celý život. V tomto případě není hlavním cílem 
propagace, aby mladí lidé vystudovali daný obor a poté 
pracovali ve výzkumu. Prioritou je, aby z nich vyrostli 
„laičtí sympatizanti“ – s nimiž se pracuje lépe než  
s „masovou veřejností“. Samozřejmě je vynikající, 
pokud se někteří rozhodnou pro badatelskou kariéru. 
Těch ale bude vždy menšina. 

 
Mládež je tedy hodnotná cílová skupina. Bohužel zároveň 

velmi problematická. Vzbudit v ní zájem o vědu je obtížné. Na 
první pohled by se mohlo zdát, že po informacích z vědy bude 
mezi mladými lidmi poptávka, protože jsou přirozeně zvídaví  
a touží se zorientovat ve světě kolem sebe. Tento předpoklad je 
však příliš optimistický. Věda jednoduše nepatří mezi životní 
priority většiny mládeže; výjimkou jsou nepočetní talentovaní 
nadšenci. 

Účinná propagace výzkumu v této cílové skupině přesto 
není nemožná. Musí však stavět na originalitě, zážitku, 
zábavnosti, hravosti a momentu překvapení. Pro inspiraci je 
vhodné např. navštívit některé kvalitní vědecké muzeum 
(science centrum) a pozorovat, se kterými interaktivními 
exponáty si tam děti a teenageři nejvíce hrají. 

Existují média a mediální produkty, které se věnují 
popularizaci vědy pro mládež (např. časopis 21. století Junior, 
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televizní pořad PORT). Přinejmenším stejně důležité jako 
mediální komunikace jsou pro tuto cílovou skupinu přímé akce 
(dny otevřených dveří, vědecké „jarmarky“ aj.). Ty musí být 
dobře naplánovány, aby na nich byly k vidění atraktivní věci 
 a prezentující vědci nebyli nudní ani povýšeně mentorští. 
Velkou pozornost je nutné věnovat propagaci celého podniku  
v médiích, aby byla zajištěna co nejvyšší návštěvnost. Kvalitní 
akce pak může být značně úspěšná.52  

Dodejme ještě, že novináři nejsou samostatná cílová 
skupina. V tomto kontextu totiž není podstatný jejich osobní 
vztah k propagovanému vědnímu oboru, ale publikum média, 
pro které pracují. Například vystudovaný historik píšící pro 
společenský časopis není pro vědce-historika člověkem z obo-
ru, ale prostředníkem vědcovy komunikace s masovou veřej-
ností. 
 
6.3.3 Zásady komunikace s novináři 

Z autorovy zkušenosti vyplývá, že pro úspěšnou mediální 
propagaci je nejdůležitější „produkt“, který novinářům 
nabízíme – důležitý objev, poutavý osobní příběh vědce, 
správně napsaná tisková zpráva. Dobré osobní kontakty však 
také pomáhají. Jak je navázat a udržet? Není nutné s novináři 
hrát tenis, chodit s nimi na víkendové party nebo je zahrnovat 
drobnými pozornostmi. Vzájemně prospěšné vztahy stojí na 
jiných základech: 

                                                 
52 Ústav experimentální botaniky AV ČR například pořádá každý rok dny 
otevřených dveří. Navštěvují je převážně žáci středních škol; část jich 
přichází z vlastního zájmu, větší část povinně se školou.  
Z anonymních dotazníků vyplývá, že prohlídka ústavu se 75 – 90 % z nich 
líbí, zbytku se líbí „tak napůl“ a odpovědi „nelíbí“ se téměř nevyskytují. 
Nakonec jsou tedy spokojeni i ti, kteří nepřišli dobrovolně. 
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1.  Slušnost – Běžná společenská slušnost je 
samozřejmostí. Navíc musíme novináře respektovat 
jako profesionála v jeho oboru. Nepokoušíme se mu 
přikazovat, jak má co napsat nebo natočit; ví to ostatně 
lépe než my, protože dobře zná své publikum. I no-
vináři pochopitelně dělají chyby. Při referování  
o výzkumu se občas dopouštějí dezinterpretací, 
přílišného zjednodušování či zveličování. Není nutné 
vytýkat novináři každou drobnost, kterou průměrný 
čtenář/divák beztak nepostřehne. Na větší problémy 
ovšem musíme reagovat. I takové situace je však 
vhodné řešit věcně a diplomaticky. Despekt a arogance 
nám úspěch v médiích nezajistí. 

2. Spolehlivost – Pro novináře musíme být důvěryhodným 
zdrojem informací. Naše informace musí být objektivní. 
Proto nepřikrašlujeme fakta, vyhýbáme se příliš 
bombastickým tvrzením a nepodloženým spekulacím 
(např. o budoucím praktickém využití objevů ze 
základního výzkumu). Novináře také nezahlcujeme 
málo důležitými zprávami z propagované instituce. Je 
to obtěžující a navíc zbytečné, protože stejně nebudou 
zveřejněny. Soustředíme se jen na ty skutečně vý-
znamné, které mají reálnou šanci na publikaci v mé-
diích. 
Pokud už se nám podaří navázat osobní kontakt  
s novinářem, je pravděpodobné, že nás občas poprosí  
o pomoc – např. o tip na vědce, který by se mohl 
vyjádřit k určitému tématu. Je vhodné snažit se 
takovým žádostem vyhovět i v případech, kdy z toho 
naší instituci neplyne bezprostřední užitek. Jsme-li tedy 
požádáni o kontakt na někoho, kdo zkoumá temnou 
hmotu ve vesmíru, je místo odpovědi „je mi líto, to  
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u nás nikdo nedělá“ lepší „u nás to bohužel nikdo 
nedělá, ale paní XY z univerzity má na tohle téma velký 
projekt“. Díky své ochotě v podobných situacích se 
můžeme pro novináře stát spolehlivým konzultantem, 
což vzájemným profesionálním vztahům pochopitelně 
prospěje. 
Když novináři něco závazně slíbíme, musíme to 
bezpodmínečně splnit v předem dohodnutém čase. Nic 
objevného; jde přece o obyčejnou slušnost při 
jakémkoli jednání s lidmi. Jenže při spolupráci  
s médii je toto pravidlo ještě o řád důležitější. Novináři 
pracují pod časovým tlakem redakčních uzávěrek, 
začátků živého vysílání apod. Pokud jim včas 
nedodáme slíbené (expertní vyjádření, fotografie, vědce 
do studia…), můžeme jim způsobit značné problémy. 
Jedna z nejdůležitějších otázek při pracovním 
rozhovoru s novinářem proto je „do kdy to po-
třebujete?“. 

3.  Systematičnost – Je nutné být systematický dvěma 
způsoby. Za prvé musíme soustavně sledovat práci 
relevantních novinářů, hlavně těch, kteří mají  
v jednotlivých médiích na starost problematiku vědy. 
Když víme, kdo o vědě referuje, jakým stylem  
a v jaké kvalitě, můžeme pak příslušným žurnalistům 
cíleně – a tudíž úspěšněji – nabízet konkrétní témata. Za 
druhé se musíme snažit systematicky udržovat 
spolupráci, kterou jsme navázali s konkrétními 
novináři. Je vhodné se jim občas připomínat  
s novými náměty a nápady, aby na nás nezapomněli. 
Ovšem pozor: byla by hrubá chyba to přehánět  
a obracet se na novináře s každou maličkostí, ve víře, že 
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„udržujeme kontakty“. Lidé z médií bývají pracovně 
velmi vytíženi a nepřejí si být bezdůvodně zdržováni. 

 
Na závěr zdůrazněme něco, co mnozí vědci i popularizátoři 

neradi slyší a neradi se tím řídí, přestože je to pravda. Vztah 
vědce, popularizátora vědy či propagátora vědecké instituce na 
straně jedné a novináře na straně druhé není symetrický. 
Prostoru v médiích je vždy méně než novinek ze světa vědy. 
Novinář si může vybírat, které z nich zveřejní, zatímco vědci či 
jejich specialisté na public relations musí nabízet a pře-
svědčovat. Zprávy z výzkumu si konkurují navzájem, a navíc 
jsou vystaveny i konkurenci zpráv z jiných tematických oblastí 
(např. když dojde k důležité vnitropolitické události, noviny  
o ní rozsáhle informují a už v nich nezbude místo na vědecké 
aktuality). Toto vše je nutné mít neustále na paměti. 
 
 
6.4 Jak uspět v médiích: modelové situace 

Propagace vědy je kreativní obor, kde je téměř povinností 
průběžně vymýšlet a testovat nové způsoby, jak přitáhnout 
pozornost novinářů i veřejnosti. Existují nicméně určité 
osvědčené standardní postupy. Několik popíšeme  
i s konkrétními příklady. 
 
6.4.1 Tisková zpráva 

Tisková zpráva je bezesporu hlavní metodou práce ve 
vědeckém public relations. Českých nebo zahraničních návodů, 
jak ji psát, je mnoho. Odkazy na některé z nich najdete 
například na internetových stránkách Ústavu experimentální 
botaniky AV ČR53. Lze navštívit i specializované kurzy. Jeden 
                                                 
53 Online: http://www.ueb.cas.cz/cs/content/zajimave-odkazy-vyzkum-
rostlin-popularizace-vedy#tipy, ověřeno k 15. 8. 2011.  
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takový54 pořádá Česká tisková kancelář a vedou ho zkušení 
odborníci z řad agenturních novinářů. Návody a kurzy jsou 
však jen začátek. Podstatné je dále se zdokonalovat psaním 
vlastních textů, sledovat mediální ohlas svých tiskových zpráv 
a zamýšlet se nad příčinami jejich úspěchu či neúspěchu. 

Jako úvod do problematiky tiskových zpráv zde uveďme 
několik zásadních postřehů: 

Tisková zpráva má specifický formát. Zvlášť pro vědce je 
zcela nezvyklý. To může být příčinou nedorozumění mezi 
autory výzkumu a tím, kdo o něm v příslušné instituci píše 
zprávu pro média. V takových případech je nutné vědcům 
vysvětlit, že novináři vyžadují jinak uspořádaný text než 
redakce odborných časopisů. Vědecký článek má pevně danou 
strukturu – začíná se přehledem současných znalostí  
o zkoumaném problému, pak následují metody, výsledky, 
diskuze a závěr. Nejdůležitější informace (závěry plynoucí  
z výzkumu) jsou tedy na konci, širší kontext na začátku.  
V tiskové zprávě je pořadí přesně opačné! Její text je v médiích 
často nutné zkracovat kvůli nedostatku místa či vysílacího 
času. Proto musí být krátitelný odzadu po odstavcích, aniž by 
ztratil smysl. Vše podstatné musí být řečeno v prvním odstavci 
(takzvaném perexu). Další odstavce hlavní informaci rozvíjejí, 
přičemž širší kontext bývá až na konci. Popis metod a argu-
mentace typická pro diskuze ve vědeckých článcích jsou 
redukovány, hlavní důraz je na sdělení výsledků bádání. 

Pokud jde o obsah, musí být tisková zpráva především: 
1. Pravdivá – Nejde jen o to, že nesmíme záměrně lhát. 

Musíme být také maximálně věcní a vyhnout  
se zavádějícím formulacím či nepodloženým tvrzením. 
Některé informace v textu tiskové zprávy vyplývají 

                                                 
54 Online: http://www.ctk.cz/akademie-ctk/kurzy/jak-napsat-tiskovou-
zpravu/, ověřeno k 15. 8. 2011.  
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přímo z článku v odborném časopise nebo z obdobného 
vědeckého výstupu, o němž referujeme. Zde je žádoucí 
připojit ke zprávě přesnou citaci, ideálně i s inter-
netovou adresou, kde se článek nachází. Jiné informace 
můžeme prezentovat jako citace osobních názorů, např. 
vyjádření šéfa výzkumného týmu. Ostatní tvrzení by 
měla být podpořena důvěryhodnou autoritou. 
Nenapíšeme tedy „ječmen je druhá nejdůležitější 
plodina v ČR“, ale „podle Českého statistického úřadu 
se u nás v roce 2010 pěstoval ječmen na 400 000 
hektarech, což je druhá největší osevní plocha ze všech 
plodin“. V rizikových případech (typicky informace  
o medicínském výzkumu) je dobré předem odhadovat, 
jak se zprávou naloží novináři. Ti mívají tendenci 
poněkud nadsadit její praktický význam, aby ji lépe 
„prodali“ svému publiku. Proto když třeba informujeme 
o nové sloučenině, která by mohla v budoucnu pomoci 
při léčení rakoviny, musíme důrazně vysvětlit skutečný 
význam objevu. Například explicitně napsat 
“Sloučenina vykazuje slibné výsledky v testech na 
zvířecích buněčných kulturách. Ovšem až další 
několikaletý výzkum ukáže, zda bude skutečně 
použitelná pro léčení lidí. V této chvíli tedy jde o důle-
žitý objev, ale rozhodně ne o nový lék na rakovinu.“ 
Jinak riskujeme, že se dočkáme novinových titulků 
„Triumf českých vědců: dokážou vyléčit rakovinu“. To 
vzbudí marné naděje zoufalých pacientů a my si 
vysloužíme kritiku, že se chceme zviditelňovat 
neetickým způsobem. 

2. Pochopitelná – Srozumitelnost je klíčová – zvlášť 
proto, že vědeckým teoriím a odborné terminologii 
rozumí laici jen minimálně. Pokud píšeme jednu 
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tiskovou zprávu pro všechny novináře, musíme úroveň 
srozumitelnosti (a tudíž i zjednodušení) přizpůsobit 
masové veřejnosti, abychom dosáhli co největšího 
ohlasu. Větší agentury public relations často tvoří  
k jedné události/tématu několik variant tiskové zprávy, 
„ušitých na míru“ pro různé typy médií. Je-li to účelné, 
můžeme zvolit podobnou taktiku a připravit obecnější 
text pro masová média a odbornější pro specializovaná 
média (např. o nanotechnologiích budeme psát jinak 
pro deníky a televize, jinak pro oborové časopisy a we-
by věnované chemii či průmyslovým technologiím). 
Vytvořit snadno pochopitelnou tiskovou zprávu 
neznamená jen nahradit odborný žargon českými slovy 
a populárně objasnit potřebná vědecká fakta. Je také 
důležité, aby byl výsledný text stručný a nezahlcoval 
čtenáře velkým množstvím faktů. Krátká, přehledná 
zpráva předá naše poselství mnohem účinněji než 
dlouhý text plný nepodstatných detailů či 
myšlenkových odboček. Běžní konzumenti médií se 
totiž chtějí rychle dozvědět novinky. Nemají čas ani 
ambice proniknout hlouběji do podstaty specializované 
problematiky. Samozřejmě existují i vážní zájemci  
o námi propagovaný obor. Těm však nejsou tiskové 
zprávy určeny; lépe je uspokojíme přednáškou nebo 
obsáhlejším článkem v náročnějších populárně-
vědeckých médiích. Hlavní text tiskové zprávy (bez 
kontaktů, doplňujících informací apod.) by měl mít 
rozsah zhruba jedné stránky. Autor tohoto příspěvku 
zároveň ze zkušenosti doporučuje, aby zpráva 
obsahovala maximálně tři hlavní sdělení: např. 
výsledky vědeckého projektu – jejich praktické využití 
– princip zajímavé technologie použité při výzkumu. 
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3. Přitažlivá – Tisková zpráva atraktivní pro média  
se vztahuje k aktuální události, je důležitá a obsahuje 
příběh. Aktuální událostí může být čerstvě publikovaný 
vědecký výsledek, nový projekt nebo třeba probíhající 
vědecká konference. Důležitost spočívá v praktické 
užitečnosti objevu, jeho vědeckém významu, 
mezinárodní prestiži konference apod. Pokud jde o pří-
běh, můžeme použít několik základních scénářů. 
Rozebereme ty, které lze aplikovat na referování o no-
vých objevech, což je nejčastější činnost při propagaci 
vědecké instituce: 

3.1. Vědci objevili něco užitečného – Příběh, který mají 
novináři i veřejnost nejraději. Proto je vhodné vždy 
zdůraznit praktický přínos vědeckého úspěchu. Platí 
to i o objevech základního výzkumu, které nejsou 
ihned využitelné v praxi, ale v budoucnosti by být 
mohly. Například zpráva o přečtení genetické 
informace určité plodiny bude pro laiky atraktivnější, 
pokud vysvětlíme, že výsledky urychlí šlechtění 
kvalitnějších odrůd. Užitečnost vztahující se 
bezprostředně k českému publiku přitáhne více 
pozornosti než prospěšnost pro lidi v jiných zemích 
nebo pro lidstvo obecně. Například snaha fyziků 
vyvinout lepší elektronické součástky bude mít 
pravděpodobně lepší mediální ohlas než boj biologů 
proti světovému hladu; hladomor v České republice 
nehrozí, zato o počítače a mobilní telefony se zajímá 
každý. 

3.2. Vědci objevili něco zajímavého – Lidé mají rádi 
nečekané a kuriózní věci. Čím překvapivější objev, 
tím větší šance na úspěch v médiích. Mimořádnou 
popularitu získalo v posledních letech například 
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zjištění českých biologů, že krávy a srny patrně 
vnímají magnetické pole Země. 

3.3. Vědci dospěli k vědecky významnému výsledku – 
Vědecká významnost je hlavní kritérium pro 
publikaci v odborných časopisech. Média určená pro 
veřejnost ovšem fungují na odlišných principech. 
Dva předchozí typy „příběhů“ bývají pro jejich 
publikum atraktivnější. Nicméně každý důležitý 
objev si rozhodně zaslouží publicitu. V tiskové 
zprávě je dobré vysvětlit, o jak prestižní vědecký 
úspěch se jedná. Můžeme to ještě podpořit např. 
vyjádřením důvěryhodného odborníka, který 
nepracuje v námi propagované instituci. Je-li však 
daný objev zároveň něčím prakticky užitečný nebo 
zajímavý pro laiky, je výhodné pracovat v tiskové 
zprávě také s těmito aspekty. 

3.4. Čeští vědci se prosadili ve světě – Obdobně jako  
u sportovního zpravodajství se zde vychází  
z předpokladu, že česká veřejnost se ráda dozvídá  
o mezinárodních úspěších Čechů. To je jistě pravda. 
Autorova zkušenost nicméně ukazuje, že na vědu 
pohlížejí Češi více utilitárně než na sport či kulturu. 
Proto je lepší tiskovou zprávu nestavět jen na 
„mezinárodním triumfu“, ale kombinovat ho s někte-
rým dalším druhem příběhu. 

 
Obecně lze říci, že dobře zvolené kombinace těchto čtyř 

základních scénářů jsou někdy až překvapivě úspěšné. Jeden 
příklad z autorovy praxe: v roce 2010 Akademie věd ČR a 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy zveřejnily jeho 
tiskovou zprávu o objevu svých vědců. Ti zjistili, že 
nebezpečný jed z mořských hub zlepšuje vývoj zárodků smrku 



 

127 
 

v buněčné kultuře. Překvapivá informace (jed paradoxně 
prospívá rostlinným zárodkům) ve spojení s perspektivou 
praktických aplikací (technologie potenciálně použitelná pro 
efektivnější množení jehličnatých stromů) zaujaly novináře 
natolik, že počet mediálních výstupů byl neočekávaně velký. 

Přitažlivost tiskové zprávy můžeme zvýšit, pokud k ní 
přidáme jednu nebo několik fotografií. Pro tištěná i internetová 
média je obrazový doprovod článků stále důležitější. Proto 
fotografie zvyšují šanci na zveřejnění. Pomůže také přehledná 
úprava textu: např. krátké odstavce oddělené mezerami nebo 
přímá řeč (komentáře vědců, ředitele ústavu, nezávislých 
odborníků apod.) odlišená kurzívou. Novináři musí denně 
pročíst až desítky tiskových zpráv. Ocení tedy, když jim tímto 
způsobem ulehčíme práci. 
 
6.4.2 Věcnost versus infozábava 

Věda se vyznačuje objektivitou a racionalitou. Vědecké 
publikace musí být především věcné, s bezchybnou logickou 
argumentací. Média rovněž pracují s věcnými informacemi. 
Kromě nich ovšem hojně využívají emoce a zábavu. Typickým 
trendem posledních desetiletí je prolínání informací se zábavou 
(infozábava, anglicky infotainment). Existuje řada takovýchto 
mediálních produktů, které mají různou pozici na škále od 
zpravodajství k pobavení – od neformálnějšího přehledu zpráv 
přes magazíny s oddechovými reportážemi až k populárně-
vědeckým show typu Clever (u nás vysílala televize Nova) 
nebo Zázraky přírody (vysílá Česká televize). 

Někteří vědci obtížně přijímají, že by novináři měli 
referovat o jejich práci zábavnou formou. Považují to za 
určitou degradaci vědy. Ovšem média svou strategii nezmění. 
Ověřila si, že infozábava jim přitáhne více 
diváků/čtenářů/posluchačů než čisté zpravodajství. To ostatně 
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můžeme chápat jako výhodu – nabízí se zde šance oslovit širší 
publikum. Pro propagaci vědy je tedy posun médií k Inko-
zábavě příležitostí, nikoliv hrozbou. 

Jak tuto příležitost využít? Nebát se, být aktivní a otevřený 
novým přístupům, ale stanovit si hranici, za kterou už není 
vhodné jít. Nemusíme mít přehnaný strach z bulvarizace. Toto 
riziko se jistě nesmí podceňovat. Ale např. i reportáž pro 
komerční televizi lze vytvořit atraktivně a zároveň 
kultivovaně.55 Vyplatí se sledovat nové trendy v zábavné 
prezentaci vědy a přemýšlet, jak by je bylo možné využít při 
propagaci naší instituce či vědního oboru. Některé mediální 
formáty a osobnosti jsou skutečně velmi inspirativní. 
Příkladem je chemik Michael Londesborough, který má 
pravidelnou rubriku v televizním pořadu PORT a pořádá různé 
akce, hlavně pro mládež. Tento popularizátor vědy dovedně 
kombinuje zábavnou formu s poučným obsahem. 

Kde končí infozábava a začíná čistá zábava, která už pro 
propagaci vědecké instituce nepřináší žádný užitek? 
Rozhodnutí je do značné míry subjektivní, navíc záleží na 
cílové skupině, kterou chceme oslovit, a na dalších faktorech. 
Hlavním kritériem by mělo být, zda daný mediální formát 
(televizní pořad, rubrika v časopise apod.) nabízí publiku 
kromě pobavení také poučení o podstatných věcech – a to  
v množství větším než malém. Autor textu se např. domnívá, 
že z tohoto pohledu jsou televizní show Clever a Zázraky 
přírody poměrně kvalitní masová infozábava. Zato britský 
pořad Brainiac (v ČR ho vysílala televize Prima Cool) spíše 
jen parazituje na vědeckých tématech a vyrábí z nich povrchní 

                                                 
55 Ústav experimentální botaniky AV ČR měl takovou zkušenost třeba  
s televizí Nova, která v ústavu natáčela reportáž do magazínu Víkend.  
S její výslednou podobou byli účinkující vědci velmi spokojeni. 
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zábavu pro teenagery. Názor jiných lidí pracujících v propagaci 
vědy se však může lišit. 
 
6.4.3 Vědci jako mediální experti 

Novináři často potřebují vyjádření odborníků k různým 
aktuálním událostem či problémům. Zde se otevírají velké 
možnosti pro propagaci vědecké instituce. Vědec, který 
vystoupí v médiích, zviditelní v první řadě sám sebe. Zároveň 
však zviditelní svou instituci, protože média zpravidla uvádějí 
kromě jména také působiště dotyčného. Navíc komentující 
vědec nepřímo propaguje i vlastní výzkum, protože z článku či 
pořadu obvykle vyplyne, čím se sám zabývá. Ilustrativním 
příkladem může být rozhlasové zpravodajství, v němž zazní 
„…a co si o objevu německých badatelů myslí doktor AB  
z Ústavu XY, přední český odborník na středověkou historii?“ 

Vědci mohou v médiích komentovat práci jiných vědců, 
odborné otázky nebo širší společenské problémy související  
s jejich oborem. Mohou říci novinářům několik vět, nebo 
napsat celý článek do novin. Mohou vystupovat v médiích 
sporadicky, nebo naopak často a pravidelně. Záleží na jejich 
rozhodnutí. Nemusíme nikoho nutit, aby se stal vyhledávaným 
mediálním expertem, ochotným kdykoliv se vyjádřit ke všemu, 
co se týká jeho specializace. Je skvělé takového člověka  
v instituci mít. Ale i drobnější aktivita vědců je zde cenná. 

Někdy lze expertní stanovisko k aktuálnímu tématu vydat 
jako tiskovou zprávu, publikovat formou otevřeného dopisu 
apod. Častěji však musí vědci komunikovat s novináři osobně 
(telefonní rozhovor s redaktorem novin, účast v televizním 
diskuzním pořadu apod.). Je proto důležité, aby se do médií 
vyjadřovali badatelé, kteří dovedou srozumitelně a stručně 
vysvětlit odbornou problematiku, umí dobře argumentovat  
a pohotově reagovat i na neočekávané dotazy. 
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Vědeckou činnost instituce můžeme propagovat  
v médiích „frontálně“ – informujeme novináře přímo o dění  
v instituci. Expertní vyjádření jsou jakási „propagace oklikou“. 
Která je však někdy velmi účinná, jak ukazuje příklad  
z autorovy praxe: V roce 2010 oznámili britští biologové, že 
rozluštili kompletní genetickou informaci pšenice, což by 
znamenalo velký přínos pro zemědělství. Tato informace byla 
zavádějící. Ve skutečnosti se Britům podařil jen jeden krok na 
dlouhé cestě ke skutečnému rozluštění. Česká média zprávu 
převzala, nicméně někteří novináři k ní začali shánět komentář 
českých odborníků. Z minulosti již věděli, že analýzou 
genetické informace pšenice se zabývají vědci z našeho ústavu. 
Ti rychle uvedli britskou zprávu na pravou míru. Vznikla 
mediálně atraktivní situace: protichůdná vyjádření, vědecká 
kontroverze, vyjasňování pravdy. Biologové z ústavu byli díky 
tomu pozváni do diskuzních pořadů v České televizi  
a v Českém rozhlase. Podíleli se i na přípravě článku Lidových 
novin, který popisoval nejen celou „kauzu“, ale také práci 
jejich týmu. 

Co může udělat člověk zodpovědný za propagaci instituce, 
aby se jeho vědečtí spolupracovníci častěji objevovali  
v médiích jako experti? Za prvé by měl vědce povzbuzovat, 
odbourávat jejich trému či nechuť a pomoci jim zlepšovat ty 
komunikační dovednosti, které jsou pro vystupování v médiích 
potřebné. Za druhé by měl zprostředkovávat kontakty mezi 
badateli a novináři. Je výhodné sestavit seznam potenciálních 
expertů s tématy, k nimž se chtějí kvalifikovaně vyjadřovat. 
Seznam pak můžeme dát na internetové stránky instituce nebo 
ho poslat novinářům. Zvýšíme tak pravděpodobnost, že se sami 
ozvou, až se objeví důležitá zpráva z našeho oboru. Paralelně 
však musíme sledovat aktuální události a při vhodných 
příležitostech aktivně nabízet naše vědce médiím. 
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6.4.4 Medializace přímých akcí 

Jak už bylo řečeno v úvodním oddíle „Propagace – proč  
a jak“, komunikační strategie instituce musí zahrnovat přímé 
akce pro veřejnost a komunikaci prostřednictvím médií. Nejde 
o dva zcela nesouvisející typy aktivit. Naopak bychom je měli 
co nejvíce provázat. 

Akci pochopitelně pomůže, když se o ní bude předem 
mluvit a psát v médiích – zvýší se tím počet účastníků  
či návštěvníků. Je proto užitečné vydat tiskovou zprávu  
o připravovaném podniku. Novináři o různých veřejných 
akcích rádi informují, protože jejich čtenáři/diváci/posluchači 
chtějí vědět, jak by mohli strávit volný čas. Čím zajímavější  
a zábavnější projekt chystáme, tím větší je šance, že se o něm 
média zmíní. To souvisí s výše diskutovaným trendem Inko-
zábavy. 

Akci pro veřejnost lze zároveň úspěšně využít ke zvidi-
telnění instituce v médiích. Její propagační dopad se tak 
amplifikuje. Na den otevřených dveří univerzitní fakulty může 
přijít několik set lidí, ale pokud se zpráva o něm dostane do 
televizního zpravodajství, dozvědí se o jeho konání statisíce 
diváků. Tuto následnou medializaci lze podpořit vydáním další 
tiskové zprávy, pozváním vybraných novinářů na akci apod. 

Autor tohoto textu měl zatím nejlepší zkušenost  
s medializací fotografické soutěže. Ústav experimentální bota-
niky AV ČR vyhlásil v letech 2008 a 2009 soutěž Rostlinas 
příběhem, do níž měli lidé zasílat fotografie rostlin spolu se 
stručným komentářem, co je na dané rostlině upoutalo. Cílem 
bylo podpořit zájem veřejnosti o rostlinnou biologii a zvi-
ditelnit ústav, spolupořádající instituce i sponzory. Akce 
vyvolala dosti velký zájem médií při zahájení, v průběhu i po 
vyhlášení výsledků. K úspěchu přispělo, že bylo možné 
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novinářům nabídnout kromě informací a „příběhů“ o rostlinách 
také mnoho kvalitního obrazového materiálu – nejdříve snímky 
pořízené jako inspirace pro potenciální soutěžící, později 
fotografie oceněné v soutěži. 
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7. Internet jako nástroj science communication 
 
Tomáš Moravec56 

 
Abstract 
The paper presents internet as one of the basic tools for 
science communication. The web portals focusing on 
popularization or communication of science are gaining an 
increasing importance which is given by its easy accessibility. 
The world of internet represents more attractive and user 
friendly means of science communication rather than lectures, 
workshops and printed materials with scientific content. 
 
7.1 Úvod 

Spočívá budoucnost science communication „na bedrech“ 
internetu? Jakými cestami se prezentace vědeckých výstupů 
aktuálně ubírá a jak velký má on-line komunita vliv na předmět 
našeho zájmu? To jsou jen některé z otázek, které se tento 
příspěvek pokusí zodpovědět. 

Byla proto provedena podrobná obsahová analýza 
oceněného vědeckého blogu a dvou nejvýznamnějších 
webových portálů, které vznikly s cílem předávat vědecké 
poznatky veřejnosti; každý z nich tak jiným způsobem naplňuje 
podstatu science communication. 

Prvním zvoleným webovým portálem je Futurity.org, 
relativně nový, o to však ambicioznější hráč na poli science 
communication, který byl vytvořen několika desítkami těch 
nejprestižnějších světových univerzit a výzkumných ústavů,  
a to proto, aby se stal dominantní internetovou platformou na 
popularizaci a obecně komunikaci vědeckých otázek a 
                                                 
56 Mgr. Tomáš Moravec, tiskový mluvčí Techmania Science Center; email: 
tomas.moravec@techmania.cz. 
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výsledků. Druhým webovým portálem, kterému se detailně 
věnujeme, je populární Howstuffworks.com, nejnavštěvovanější 
světový portál výlučně zaměřený na vědu. Se svými 
12 000 000 čtenáři měsíčně představuje tento portál obrovský 
potenciál nejen pro projekt SCICOM, nýbrž i pro obecné 
myšlenky science communication a ukazuje možnosti, kudy se 
(komerční) propagace a prezentace vědy může vydat, či 
vydává.  
 
7.2 Internet jako médium science communication 

Na začátek nechme mluvit čísla: v současnosti má přístup 
na internet sice jen 20 % světové populace, nicméně i to je 
potenciál 1,9 miliardy lidí.57 S výjimkou míst, kde je obsah 
internetu cenzurován (např. Čína), jsou všichni tito lidé 
potencionálními čtenáři internetového obsahu a tedy příjemci 
(i) vědeckých informací. V Evropě využívá internet 58 % 
populace (475 069 448 osob), v České republice pak 65,5 % 
populace, tedy 6 680 800 obyvatel58. Jak podotýká Jack 
Oughton (2010: 5): 

 
 „Klesající cena osobních počítačů a internetového 
připojení kombinovaná s vzrůstající životní úrovní 
obyvatel mnoha nově industrializovaných zemí a 
exponencionální růst světové populace, to vše nabízí 
obrovský potenciál pro budoucnost“. 

 
Jaké jsou tedy možnosti science communication ve světě 

internetu? Henry S. Rzepa ve svém článku „The Internet as a 
                                                 
57 Konkrétně 1 966 514 816. Online: 
http://www.internetworldstats.com/stats.htm, ověřeno k 30. 6. 2010. 
58 Tamtéž, resp. viz online: 
 http://www.internetworldstats.com/stats4.htm#europe, ověřeno k 1. 10. 
2010. 
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Medium for Science Communication“ napsal, že správná 
propagace a prezentace vědy spočívá v nalezení odpovídajících 
metod, které vědcům pomohou – „nové“ technologie jako 
internet mohou být užitečné, nesmí ale čtenářovu pozornost od 
vědy vzdalovat (Rzepa 2010: 7). Je ostatně zajímavé zeptat se, 
co si o komunikaci vědy myslí sami vědci: podle španělské 
studie, založené na dotazníku předloženém 167 profesionálům 
(vědcům a technikům a akademikům) sdružených při CSIC59 se 
ukazuje, že valná většina vědců cítí vnitřní povinnost svou 
práci vysvětlovat a obhajovat; respektive že považují 
komunikaci s veřejností jako součást svých pracovních 
závazků. Mladší vědci navíc častěji odpovídali v tom smyslu, 
že nachází v komunikování vědy i osobní uspokojení a že 
takovouto činnost vykonávají s radostí (Sempere – García – 
Rocha 2008: 350). 

Stejně jako ve všech médiích sloužících účelům science 
communication, i u anonymního a všeobjímajícího internetu 
platí zlaté pravidlo: Znej svou cílovou skupinu. Jack Oughton 
ve svém textu „Science Communication and the Age of the 
Internet“ dochází k závěru, že existují dva základní typy lidí, 
kteří se pohybují na stránkách s více či méně vědeckým 
obsahem, a zároveň používají internet jiným způsobem. 
Definuje tak zaprvé „surfaře“, tedy takového návštěvníka 
webových stránek, který se jejich obsahem „proklikává“ bez 
toho, aby hledal něco aktivního. „Pro tyto lidi“, podotýká 
Oughton, „představuje internet ideální náplň volného času 
 a proto by mělo být zájmem komunikátora vědy takového 
člověka přesvědčit, aby tento svůj volný čas věnoval právě 
vědě.“ Druhým typem internetového uživatele je – zcela 

                                                 
59 Consejo Superior de Invesitgaciones Científicas, tedy „Vrchní rada pro 
vědecký výzkum“. 



136 
 

logicky – ten, kterého Oughton definuje jako „hledače“, tj. 
někoho, kdo hledá konkrétní informaci (Oughton 2010: 7 ff). 

Pokud si položíme otázku, jak mohou webové stránky či 
portály věnované vědě zaujmout jeden nebo druhý typ 
uživatelů internetu (a je zcela samozřejmé, že tyto typy 
neexistují kontinuálně, nýbrž jsou variabilní v daném čase  
a situaci), pak je zřejmě lehčí zaujmout „surfaře“. Koncipovat 
vědecké stránky tak, aby se jejich obsah stal náplní volného 
času pro širokou veřejnost, není nemožné. Dokazují to portály 
jako Howtstuffworks.com (12 mil. návštěvníků měsíčně), 
noaa.gov (10 milionů), discovery.com (9 400 000) a mnohé 
další. Některé z pokusů jak mohou portály s vědeckými 
informacemi získat popularitu (a tudíž i volný čas svých 
návštěvníků), budou popsány v kapitolách věnovaných webům 
Futurity a již zmiňovanému Howstuffworks. 

Co ale s „hledači“? Proces optimalizovaného vyhledávání 
je v současné podobě internetu značně komplikovaný, protože 
zahrnuje jak mnohé vyhledávací servery (pro vědecké účely se 
ukazuje být vhodný např. Google Scholar), tak odborné 
stránky, které si samy vytváří databáze relevantních informací. 

 
7.2.1 „The Reference Frame“ – (vědecký) blog roku 2008 

Jednou z metod science communication v internetovém 
prostředí jsou samozřejmě blogy. Ty mohou být psány jak 
vědeckými novináři, tak vědci samými.60 A zde zmiňme 
pozoruhodnou skutečnost: Nejlepším evropským blogem  
za rok 200861 byl vyhlášen „The Reference Frame“ plzeňského 
teoretického fyzika Luboše Motla. Statistika návštěvnosti není 

                                                 
60 Více k „blogování“ vědců viz např. Clarke, Maxine: 2008. Ethics of 
science communication on the web. 
61 Viz The 2008 Weblog Awards. Online: http://2008.weblogawards.org/, 
ověřeno k 1. 8. 2010. 
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známa,62 ale i navzdory tomu představuje Motlův blog klasický 
příklad toho, že i vědci sami mohou popularizovat vědu – a být 
v tom úspěšní. Než přejdeme ke kategorii webových portálů 
výlučně určeným pro komunikování vědy, podívejme se na 
strukturu jejich „skromnějších kolegů“, tedy blogů, a to právě 
na příkladu Motlova „The Reference Frame“, který můžeme 
najít na adrese: http://motls.blogspot.com/. 

V globalizovaném (či globalizujícím se) světě je zjevné, že 
aby měl vědecký blog větší úspěch, musí být psán v anglickém 
jazyce. S tím Motl, který vystudoval Rutgersovu univerzitu  
a šest let působil na Harvardově univerzitě, evidentně problém 
nemá. Páteř jeho prakticky denně aktualizovaného webu tvoří 
nestejně dlouhé články, které málokdy přesáhnou 400 slov. 
Stručnost textů, jak ještě uvidíme, je evidentně jedním 
z předpokladů úspěšné science communication, neboť čtenář 
(resp. příjemce informací) se nesmí cítit zahlcen.63 Pravidelná 
aktualizace webu či blogu je rovněž klíčem k úspěchu; tak 
např. web Futurity, k němuž se také ještě podrobněji vrátíme, 
zpravidla nevyvěšuje více jak 7 článků v každé své sekci 
denně, aby čtenáři neměli pocit, že nestíhají číst, ale zároveň si 
byli jistí tím, že web „žije“ a dynamicky se rozvíjí. 

Pokud jde o obsah, „The Reference Frame“ se samozřejmě 
nevyjadřuje jen k teorii strun, resp. k teoretické fyzice, ačkoliv 
je to jeho stěžejní téma. Motl, který se sám označuje za 
„konzervativního fyzika“, se velmi často zaobírá například 

                                                 
62 Blog udává jen prostý údaj „6 800 readers“, přičemž ale není zřejmé, zda 
jde o čtenáře v konkrétním momentě či za nějaký blíže nespecifikovaný 
časový úsek. 
63 Zde jen připomeňme, že teoretický fyzik Motl je odborníkem na tzv. 
teorii strun, která kombinuje poznatky kvantové mechaniky a teorie 
relativity – tedy téma značně obtížné pro drtivou většinu uživatelů internetu. 
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vědeckými aspekty globálního oteplování.64 Zcela podle zásad 
science communication, které využívají i větší a populárnější 
blogy (např. PopSci.com), i texty „The Reference Frame“ jsou 
psány spíše neformálním jazykem, snaží se nepoužívat 
nadbytek odborné terminologie a autor je prokládá obrázky  
a videozáznamy. 

Relativně originálním prvkem je implementace pěti 
jazykových mutací blogu: anglicky psaný blog je možné 
jedním kliknutím na symbol vlaječky „přeložit“ do fran-
couzštiny, němčiny, španělštiny, češtiny či japonštiny. 
Samozřejmě je zde zádrhel, neboť takovýto překladový servis 
by svým čtenářům nebyly schopny poskytnout ani ty největší 
portály. „The Reference Frame“ využívá technologie Google 
Translate, která texty automaticky překládá. Ten umožňuje 
rámcově pochopit obsah článku, speciálně u odborných textů 
však fatálně selhává: musíme se například smířit i s tím, že 
anglické texty českého vědce jsou mnohem srozumitelnější, 
než strojový překlad do češtiny. 

Po formální stránce sází „The Reference Frame“ na 
jednoduchou, přehlednou grafiku, která je uspořádána do dvou 
vertikálních sloupců. Širší levý sloupec obsahuje články a do-
provodné materiály jako fotografie a vložená videa. Užší pravý 
pak představuje autora, ukazuje historii webu přehledně 
členěnou do odkazů po měsících a letech, navozuje konkrétní 
články a poskytuje mnoho doprovodných informací a aplikací. 
 
7.2.2 Futurity.org – internetová budoucnost science 
communication? 

V březnu 2009 se spojila skupina prominentních 
amerických univerzit a výzkumných center s cílem vytvořit 
                                                 
64 Luboš Motl patří k českým „klimaskeptikům“ a je v tomto směru 
názorově velice blízký Václavu Klausovi. 
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vědecký zpravodajský portál, který by nenásilnou formou 
předával nejnovější informace ze světa vědy co nejširšímu 
okruhu čtenářů. Vznikl web Futurity.org, jehož cílem je brát 
informace přímo od těch, kteří je produkují, a zpřístupnit je 
všem, kteří o ně mají zájem, a to takovou formou, aby byly pro 
každého stravitelné. 

K této myšlence se velmi brzy přidaly další instituce a tak 
v současnosti sdružuje web Futurity vedoucí výzkumné ústavy 
Spojených států, Kanady a Velké Británie. Je jich téměř šest 
desítek a patří sem např. i Yale University, University of 
California – Berkeley, Princeton University, Rutgers Uni-
versity, Cornell University nebo King´s College London. 

Jak je možné, že jeden zbrusu nový webový portál dokázal 
sjednotit takové kapacity? Koncept Futurity se ukázal jako 
jasná alternativa k tomu, co bývalo nejběžnější metodou 
science communication, tedy zahrnutí novinářů jako mediátorů 
vědy. 

Futurity se jich tak říkajíc zřeklo a vytvořilo vlastní 
internetový most od vědců k veřejnosti bez potřeby jakýchkoli 
prostředníků, což vědeckému světu umožnilo přeskočit takové 
překážky, jakou je neobjektivita vědeckých článků, které píší 
novináři bez vědeckého vzdělání. Hlavní výhodou je však to, 
že vznikl silný centralizovaný webový portál, na němž 
prezentuje výsledky svého výzkumu 58 univerzit a vý-
zkumných institucí najednou, což veřejnosti umožňuje snadnou 
orientaci ve světě moderní vědy, přehledné vyhledávání toho, 
co ji zajímá, a také srovnávání kvality jednotlivých výstupů. 

Vladimir de Semir podotýká, že portál Futurity 
demonstruje aktuální změnu mezi sociální komunitou a vě-
deckými informacemi. Přímá komunikace mezi vědeckými 
institucemi a veřejností je podle něj „stále rozšířenějším 
přístupem, jenž je charakterizován skutečností, že producenti 
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znalostí stojí v přímém kontaktu s veřejností, a to 
prostřednictvím mnoha způsobů, které jim internet nabízí“ 
(Semir 2010: 5). „Internetový pokrok“ tak nevyžaduje, aby 
byla do procesu science communication zapojena (klasická) 
média jakožto prostředníci. 

Portál Futurity sám obhajuje svou existenci a cíle násle-
dujícími tvrzeními: 

 
„Způsob, jakým lidé sdílí informace, se rychle a denně 
mění. Blogy a sociální média jako YouTube, Twitter a 
Facebook jsou jen vrcholkem toho, co ještě přijde. Brzy 
bude snazší než kdy dříve sdílet informace s lidmi na 
celé planetě, což umožní univerzitám získat nové 
posluchače a začlenit novou generaci do vědeckých 
objevů.“ 

 
Je zřejmé, že pro univerzity od Cornellu po Yale byl stejně 

významnou motivací i nedávný úpadek vědeckých rubrik‚  
v „tradičních“ médiích, a to co do kvality, tak to kvantity, což 
potvrzuje jeden ze zakladatelů projektu Futurity a vice-
prezident pro komunikaci na University of Rochester Bill 
Murphy (Brainard 2009: 2). 

Po desetiletí navazovaly univerzity partnerství s novináři, 
aby mohly komunikovat svou práci směrem k veřejnosti, ale  
i toto partnerství se musí vyvíjet. Současně jsou dnes 
výzkumné univerzity vnímány jako jedny z nejspolehlivějších 
a nejdů-věryhodnějších společenských institucí, což jim dává 
možnost předávat novinky a informace přímo čtenářům. Tím je 
Futurity skutečně novátorský: na rozdíl od jiných vědeckých 
webů, jako je třeba www.eurekalert.com či ww.newswise.com, 
které jsou určeny k tomu, aby kumulovaly informace z vě-
deckého světa převážně pro další odborníky, Futurity se 
orientuje na širokou veřejnost. 
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Jak tedy vlastně Futurity vypadá? Funguje na jednoduché 
bázi: univerzity a výzkumné instituce dodávají editorům 
z University of Rochester (kteří web spravují) články, které 
více či méně stručně (většinou se pohybují na hranici 500 slov) 
shrnují podstatu konkrétních vědeckých studií, prováděných 
v té které instituci. 

 
 

Obr. 9 – Web Futurity (Zdroj: http://www.futturity.org, ověřeno k 12. 7. 
2010). 
 

Důraz je kladen jak na vědeckou objektivitu, tak na 
žurnalistické metody: texty tak vypadají jako novinové články 
z „běžné“ vědecké rubriky, v podstatě však jde o populárněji 
podané abstrakty vědeckých prací. Pokud se na publikované 
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texty – kterých je každý den pět až sedm pravděpodobně proto, 
aby stálí čtenáři nebyli zahlceni přemírou informací – 
podíváme blíže, zjistíme, že vždy naplňují konkrétní schéma, 
které můžeme brát jako návod pro úspěšnou komunikaci vědy 
v internetovém prostředí: 

1. Autorství je připsáno instituci. V článcích 
publikovaných na Futurity se neříká, že vědec XY 
napsal článek, ale že např. Cornellská univerzita přišla 
s tím a tím objevem. Tímto způsobem, kdy vlastní autor 
studie či článku zůstává v anonymitě, sice dochází  
i k jistému odosobnění mezi vědcem a čtenářem,65 na 
druhé straně se však o to více prosazuje to, co je 
z hlediska science communication nejdůležitější: 
vědecká informace sama. Čtenáři nenásilnou formou, 
která co nejvíce simuluje „běžné“ novinářské články, 
převezmou podstatu článku a je jen na nich, zda  
o předkládanou látku projeví bližší zájem, nebo 
„překliknou“ k dalšímu tématu. 

2. Nadpisy jsou populární a jejich smyslem je zcela 
otevřeně přilákat. Viz např. článek „Měly by 
technologie dostat červenou kartu?“66 věnující  
se využívání nových technologií ve sportovním odvětví 
či „Hruškovitá kila si vybírají daň z paměti“67, který 
pojednává o vztahu ženské obezity a paměťových 
center v mozku. 

                                                 
65 Což jde proti „klasickým“ úvahám science communication, které kladou 
důraz na personifikaci. 
66 Should technology get a penalty flag? Cardiff University, online: 
http://www.futurity.org/science-technology/should-technology-get-a-
penalty-flag/, ověřeno k 12. 7. 2010. 
67 ‘Pear’ pounds take a toll on memory. Northwestern university, online: 
http://www.futurity.org/health-medicine/pear-pounds-take-a-toll-on-
memory/, ověřeno k 19. 7. 2010. 
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3. První, stručný odstavec článku formuluje hlavní 
myšlenku celého textu: např. zjištění: „Výzkumy 
ukazují, že děti, které utrpěly poranění mozku, obtížně 
rozvíjejí své vyprávěcí schopnosti i navzdory tomu, že 
např. ve slovní zásobě se s postupujícím věkem 
vyrovnají svým vrstevníkům.68 Ani délka dalších 
odstavců zpravidla nepřesáhne čtyři věty, neboť 
záměrem pochopitelně není unavit čtenáře příliš 
odbornými fakty. Zároveň je důležité vystihnout na co 
nejmenším prostoru podstatu studie. 

4. Nabízí se možnost získat podrobnější informace. Ten, 
kdo chce získat více informací k příslušnému článku či 
tématu, má cestu opravdu jednoduchou. Pod každým 
textem totiž Futurity uvádí odkaz na příslušnou 
univerzitu, oddělení či vědeckou studii, kde je téma 
blíže rozpracováno. Zde už samozřejmě dochází na 
poněkud „vědečtější“ předání faktů, čtenáři se např. 
snadno dostanou i na stránky odborných vědeckých 
magazínů. Nutno podotknout, že zde ovšem může být 
přístup k fulltextovým verzím (zpravidla ve formátu 
PDF) podmíněný registrací či zaplacením členského 
poplatku (jedná-li se např. o obří on-line databázi 
vědeckých časopisů Sage Journals, Fellows of the 
Royal Society apod.). Je rovněž nepsaným pravidlem, 
že abstrakty textů jsou k dispozici zdarma. 

 

                                                 
68 Viz článek: Kids with injured brains tell shorter stories, University of 
Chicago, online: http://www.futurity.org/science-technology/kids-with-
injured-brains-tell-shorter-stories/, ověřeno k 30. 7. 2010. 
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7.2.2.1 Vyhledávání a orientace na webu 

Web Futurity se snaží zájemcům o vědecké články 
nabídnout co nejkomplexnější přístup do své databáze a lo-
gicky je v jeho zájmu, aby se každý návštěvník jeho stránek 
snadno a rychle orientoval (statistiky ostatně ukazují, že 
stránky, které vizuálně či organizačně nedokážou návštěvníka 
zaujmout do tří vteřin, jsou odkázány k neúspěchu). 

Futurity proto nabízí laické i odborné veřejnosti několik 
možností, jak vyhledávat témata, o něž má zájem. Klasikou je 
samozřejmě okno „hledej“ („search“) umístěné podle 
osvědčených vizuálních pravidel do pravého horního rohu 
hlavní stránky. Okno „hledej“ je koncipováno jako pátý  
z „oborových pilířů“ o nichž bylo krátce pojednáno výše. 
Tímto přístupem se autoři stránek pokouší ukázat, že vedle 
tematicky pevně daných úseků je oblast vyhledávání stejně 
relevantní - je jim postavena na roveň. Pokud návštěvníci 
stránek hledají nějaké konkrétní téma, řekněme  
o nebezpečích ropných skvrn, a nejsou si jistí, zda jej naleznou 
v úsecích věnovaných životnímu prostředí či třeba spo-
lečenským problémům, mohou průřezově prohledávat všechny 
čtyři úseky, na nichž je struktura webu Futurity postavena. 

Dalším způsobem vyhledávání jsou dnes již samozřejmé 
„tagy“, tedy záložky či chcete-li předmětná hesla vystihující 
určitou oblast zájmu. Ty jsou ke každému na Futurity 
publikovanému textu přiřazovány zhruba po deseti a zájemci  
o vědecké články si tak mohou snadno vyhledat všechny 
články svázané např. s hesly jako „psychologie“, 
„zaměstnanost“, „fyzikální jevy“, „narcismus“ atd. 
Samozřejmě je možné vyhledávat i podle autora článku (tedy 
příslušné vědecké instituce) a podle data (měsíčně – např. 
všechny články publikované v červenci 2010). 
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7.2.2.2 Vizualizace a sdílení vědeckých informací 

Vizuálně sází server Futurity na velmi jednoduchou, ale 
přehlednou grafiku. Každý článek je zpravidla doprovázen 
pouze jedním obrázkem, který více či méně s nadsázkou 
ilustruje popularizovaný vědecký text. Tak například článek 
vysvětlující extrémně vysokou nehodovost na amerických 
silnících v jarních a letních měsících každého roku je dokreslen 
fotografií vozovky za letního dne, pořízené  
ve velké rychlosti69, či odborný text původně ze Journal of 
Personality and Social Psychology, který pojednává  
o psychologických aspektech chování amerických občanů 
během válečných stavů, zase doprovází pop-artově pojatý 
obrázek americké vlajky a stylizovaných postav70. 

Zdrojem ilustrací se stala výlučně databáze iStockphoto, 
kde je možné vybírat ze 7 218 000 licencovaných obrázků, 
členěných do mnoha odvětví. K získání a veřejnému vystavení 
jakékoliv doprovodné ilustrace je nutná registrace do databáze 
a zaplacení paušálních poplatků: existuje mnoho možností.71 
Jedná se o profesionální, a tedy i relativně drahou databázi, pro 
jejíž využití je ideální spojení několika institucí, jako jsou 
výzkumné ústavy a univerzity sdružené pod webem Futurity. 
Pokud např. instituce či webový portál (jako Futurity) uzavře 
s iStockphoto smlouvu na jeden rok a bude chtít každý den 
                                                 
69 Jedná se o článek: Summertime-and the driving’s not easy, University of 
Minnesota´s Center for Excellence in Rural Safety, online: 
http://www.futurity.org/society-culture/summertime%E2%80%94and-the-
drivings-not-easy/, ověřeno k 9. 7. 2010. 
70 Anger, not fear, fuels war-time rally, Washington University in St. Louis, 
online: http://www.futurity.org/society-culture/anger-not-fear-fuels-war-
time-rally/, ověřeno k 30. 6. 2010. 
71 Např. předplatné na několik měsíců až rok, nákup jednotlivých „balíčků“ 
fotografií apod. 
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použít jeden jediný obrázek prostřední kvality, zaplatí ročně 
1299 dolarů72. Existují samozřejmě i jiné verze nabídek. 
Připomeňme, že na Futurity se každý den objevuje pět až sedm 
nových článků. 

V rámci maximalizace oslovení co největšího počtu čtenářů 
umožňuje Futurity kromě standardních technik (vytisknutí 
článku či jeho odeslání e-mailem) také sdílení na co největším 
počtu sociálních sítí: nejde přitom jen o již klasický Facebook 
či Twitter, články je možné sdílet i prostřednictvím aplikací 
Digg, Reddit, StumbleUpon, del.icio.us, Technorati, Google 
Account, Myspace či Mixx. Texty je rovněž možné pomocí 
speciálních aplikací stahovat do systému iPhone a Android, 
v současnosti se intenzivně pracuje na zpřístupnění dat také do 
mobilních zařízení typu Blackberry. Úzká je rovněž 
provázanost Futurity se sběrným informačním portálem Alltop. 
Od samého počátku je webová stránka www.futurity.org 
rovněž v úzké spolupráci s Google News a Yahoo News 
(Brainard 2009: 2) 
 
7.2. 3 Howstuffworks.com – nejpopulárnější vědecký portál 
světa 

Howstuffworks.com je v současnosti souborem 
nejnavštěvovanějších webových stránek věnovaných vědě, 
respektive vědeckým faktům podávaným populární formou. 
Podle statistik se tento web se svými 12 000 000 návštěvníky 
měsíčně dostává na absolutní špičku webových portálů svého 
druhu.73 

Na rozdíl od Futurity, který vzešel z ryze akademického 
prostředí, je Howstuffworks komerčním populárně vzdělá-
                                                 
72 To znamená 3,6 dolaru za obrázek (což je zhruba 73 Kč). Více viz 
www.istockphoto.com, ověřeno k 10. 10. 2011. 
73 Data získána z eBizMBA Rank, červenec 2010. 
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vacím portálem, který je postaven na bázi tzv. „edutainment74 
website“, tedy populárně naučných portálů. Vznikl v roce 
1998, kdy jej založil bývalý učitel North Carolina State 
University, Marshall Brain (IT specialista), jako svůj koníček. 
Webové stránky měly od počátku „vysvětlovat, jak věci 
fungují“ a právě svou obecností a populárně pojatým jazykem 
dosáhly po deseti letech své činnosti 58 000 000 návštěvníků 
ročně – i tento počet je v současnosti na vzestupu a pro rok 
2010 se očekává návštěvnost zhruba 70 000 000.75 Za zmínku 
stojí, že nejnavštěvovanější světový portál, který je zcela 
věnován vědě, se umístil na 819. místě ze všech webových 
stránek na světě a dokonce na 351. místě v USA.76  
 
7.2.3.1 Vizualizace a sdílení vědeckých informací 

Celý web je formálně vystavěn kolem 15 kategorií, 
nazývaných „stuff“, které tematicky zastřešují konkrétní 
články, podcasty, videa či obrázkové galerie, blogy apod. Tyto 
kategorie jsou umístěny v hlavní horizontální linii webu a čelní 
informace do celků jako „Animals“, „Computer“, 
„Electronics“, Geography“, „History“, „Science“ apod. Nutno 
dodat, že pod pojmem „Science“ se skrývají zpravidla články 
věnované přírodním vědám. 

                                                 
74 Pojem „edutainment“ je v anglickém jazyce novotvarem ze 70. let, 
vzniklým z výrazu „educational entertainment“ či „entertainment-
education“. Podle stejného principu bylo vytvořeno i slovo „edutainer“ tedy 
„vzdělávací bavič“ či „bavící vzdělanec“, kterým je označován personál 
science center (mj. i v Techmanii), který aktivně přichází do kontaktu 
s návštěvníky a vystupuje jako performer vědeckých show  
či demonstrací. 
75 Data viz Alexa, The Web Information Company, www.alexa.com, 
ověřeno k 10. 10 2011. 
76 Tamtéž. Doplňme, že tři nejnavštěvovanější webové portály jsou: 
Google.com, Facebook.com a YouTube.com. 
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Hlavní vizuální dominantou webu je však vyhledávací 
okno. Ve srovnání s webem Futurity jsou vyhledávací 
možnosti Howstuffworks značně omezené; pokud hledáte dle 
určitého tématu či klíčového slova, prostě jej jen zadáte do 
vyhledávače a čekáte na výsledek. Vyhledávání např. podle 
data publikovaných článků není možné, vyhledávání podle 
autora je nejsnáze realizovatelné, je-li návštěvník stránek již 
„fanouškem“ tohoto autora (viz níže). 

Na hlavní stránce webu rovněž najdeme řadu rubrik: 
„podcasty a blogy“, „kvízy“, „hry a obrázky“, „top 10“, 
„videa,“ (která mají vlastní webovou sekci realizovanou 
v odlišně barevném logomanuálu), „anketu dne“ apod. Celkově 
působí vizuální stránka Howstuffworks spíše předimenzovaně, 
což vysvětluje dominaci vyhledávacího okna – velká část  
z 12 000 000 návštěvníků měsíčně si sem zřejmě nepřichází 
„počíst“, ale vyhledat konkrétní informace k předmětu svého 
zájmu. 

Vlastní články jsou stejně jako na Futurity prezentovány 
stručně: zhruba v rozmezí 300 – 400 slov, přičemž opět platí, 
že nejdůležitější sdělení je formulováno v počátku textu a je 
dále rozvíjeno. Čtenářům se navíc nabízí bohatá možnost 
pokračovat ve čtení: sami si v podstatě mohou určit, kolik 
informací k tématu mohou a chtějí získat. Pro ty nejaktivnější 
jsou kromě vlastního stručného článku k dispozici i rozšiřující 
texty. Uveďme modelový příklad: Článek „How octopuses 
work“, který nabízí v první fázi stručný text o 310 slovech, 
jenž velmi populárním způsobem popisuje rozdíly mezi 
samičkami a samečky chobotnic. Tento článek je však doplněn 
texty o inteligenci, biologii či třeba chování chobotnic atd., 
takže výsledné informace jsou čtenáři předloženy v řádově 
3 500 slovech. Z původně stručného textu se tak stává vcelku 
zajímavá přírodovědecká studie o životě chobotnic, a to včetně 
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připojeného seznamu literatury a zdrojů, obrazové a video 
galerie. 
 
7.2.3.2 Co stojí za úspěchem Howstuffworks? 

Pokud se na strukturu webu Howstuffworks podíváme 
blíže, najdeme zde několik faktorů, které přispěly k jeho 
popularitě. Kromě již uváděného vcelku originálního 
koncipování článků jako „relativně dlouhých“ vědeckých 
informací, kde si každý čtenář může sám určit, jaký objem 
informací mu již stačí, je to jistě i používání neformálního 
jazyka, důraz na personifikaci autorů, orientace na populární 
aspekty vědeckých témat a maximální uživatelská otevřenost. 
Podívejme se na tyto faktory poněkud blíže. 
 
7.2.3.2.1 Neformální jazyk 

Jak již bylo zmíněno, síla tohoto webového portálu spočívá 
z velké části v jeho neformálním jazyku a ve vědeckých 
informacích, které jsou podávány až lehce „bulvární“ formou. 
Tak například téměř vše je s nadsázkou označováno výrazem 
„stuff“, který můžeme vágně přeložit jako „věci“ či 
„předměty“. Tento výraz se má přiblížit hovorovému slovníku 
uživatelů stránek (často dospívající mládeže) a zároveň 
demytizovat vědeckou terminologii jako soubor 
nesrozumitelného a příliš složitého výraziva77. Pojmem „stuff“ 
se zde nazývá prakticky cokoliv: fyzika, chemie, mechanika, 
ale třeba i dějiny. Setkáme se tak s rubrikami jako „Car stuff“, 
„Brain stuff“ „Stuff you should know“ či dokonce „Stuff they 
don´t want you to know“. Bylo by ovšem chybou se domnívat, 
že „bulvární“ jazyk webu zastiňuje relevanci vědeckých 
informací. Při „rozkliknutí“ konkrétní rubriky či článku 
                                                 
77 K jazykovým bariérám v rámci science communication a začleňování do 
sociálních sítí viz např. (Barjak 2004: 7). 
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zjistíme, že autoři textů se sice snaží odborné terminologii 
vyhýbat tam, kde její použití není bezprostředně nutné, zároveň 
však dělají maximum proto, aby jí čtenářům vysvětlili. Tak 
např. výraz „hypertenze“ je v závorce doplněn vysvětlivkou 
„vysoký krevní tlak“ a sám pojem je prolinkován s přidruženou 
encyklopedií webu Discovery, kde je vysvětlen do hloubky. 
 
7.2.3.2.2 Personifikace a vytváření komunity 

Důraz na individuality a představení konkrétních tváří, ať 
už jako tvůrců textů, producentů vědeckých informací či 
čtenářů, je pro Howstuffworks zjevně klíčové. U každého textu 
je uveden autor nejen pod jménem, ale často rovněž se 
stručným medailonkem. Čtenář tak obratem získá představu 
nejen o profesním zázemí daného odborníka, ale získá i iluzi 
„kamarádství“, která má napomoci vybudovat jeho užší vztah 
s komunitou Howstuffworks. Pravidelných autorů  
či občasných přispěvatelů uvádí web více než pět desítek – 
čelní místo stále patří zakladateli HowStuffWorks, Marshallu 
Brainovi, který sám často vytváří konkrétní články a aktivně 
podporuje debatu na přidružených blozích. 

Kromě personifikace vlastních autorů se můžeme setkat i 
s rubrikou „XY doporučuje“ – zde jsou prezentováni nejen 
uživatelé webu, ale zejména jeho zaměstnanci. Návštěvníci 
stránek tak např. mohou zjistit, že Chris Pollette, technický 
editor, který má rád „vládu, biodiverzitu a hudbu“78 doporučuje 
jejich pozornosti článek o tom, „Jak funguje podmořská těžba 
ropy.“ Kromě toho, že si článek můžete přečíst, zde také 
zjistíte, co si o něm „Chris“ myslí, dočtete se „vše o Chrisovi“ 
prohlédnete si jeho fotografie, pročtete blog, zjistíte, co kdy 
                                                 
78 Viz profil Chrise Polletta na sociální síti webu Howstuffworks. Online: 
http://getstuff.Howstuffworks.com/profile/getsmart?id=22, ověřeno k 1. 8. 
2010. 
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ještě doporučil Vaší pozornosti. Pokud čtenáře „Chris“ zaujme, 
může se stát jeho „přítelem“, a/nebo pravidelným odběratelem 
jeho komentářů a doporučení v rubrice „Follow me“. Chris 
Pollete je samozřejmě jen příklad zúčastněného zaměstnance, 
na němž chceme ukázat vnitřní logiku webu Howstuffworks. 
Kromě „Chrise“ si čtenáři mohou oblíbit ještě „Allison“, 
„Deblinu“, „Bena“ a dvě desítky dalších zaměstnanců webu. 

Důraz na osobní propojení čtenářů a managementu webu 
tak dosahuje vrcholu: připomeňme, že každý z oněch více jak 
dvou desítek aktivně participujících zaměstnanců si vede 
veřejný blog a je se svými „fanoušky“ a kolegy propojen 
sociální sítí, která funguje v podstatě na stejném principu jako 
Facebook. 

 
7.2.3.2.3 Orientace na populární aspekty vědeckých témat 

Howstuffworks se nevyhýbá „vážným“ informacím ze 
světa vědy, které zpravidla nemusí být vizuálně ani čtenářsky 
vděčné, ale snaží se z nich vybírat populární aspekty. Tak např. 
článek „How Daredevils Work“79 zařazený do kategorie 
„Adventures“ na první pohled zcela postrádá jakýkoliv 
vědecký rámec. Při bližším čtení však zjistíme, že se jedná o – 
značně populárně pojatou – kulturně historickou studii věnující 
se kaskadérství. Podobně i text „Top 5 Highest Paying Jobs in 
the Film Industry“80 působí nejdříve dojmem, jako by vypadl 
z titulních stránek bulvárních deníků. Umožňuje však čtenáři 
alespoň hrubý vhled do provázanosti jednotlivých filmařských 
profesí, které vysvětluje a poskytuje odpovědi na otázky 

                                                 
79 Bryant, Charles W. „How Daredevils Work“. Online: 
http://adventure.Howstuffworks.com/daredevil.htm, ověřeno k 1. 8. 2010. 
80 Roos, Dave. „Top 5 Highest Paying Jobs in the Film Industry“, online: 
http://entertainment.Howstuffworks.com/highest-paying-jobs-film-
industry.htm, ověřeno k 1. 8. 2010. 
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týkající se produkce a financování hollywoodského průmyslu. 
Vše je mj. podpořeno daty z Amerického úřadu pracovních 
statistik81. 
 
7.2.3.2.4 Maximální uživatelská otevřenost 

Web Howstuffworks klade obrovský důraz na propojenost 
s těmi nejpopulárnějšími webovými stránkami světa a na přímé 
napojení se sociálními sítěmi: mezi nejvýznamnější partnery 
patří Facebook (ačkoliv vlastní profil Howstuffworks zde 
obsahuje „pouhých“ 20 800 fanoušků, což je dáno tím, že si 
webový portál sám buduje vlastní komunitu mimo uživatelské 
prostředí Facebooku, viz výše), Google a Discovery Channell. 
Každý z textů je možné sdílet, a to mnoha způsoby: 
Howstuffworks umožňuje články odeslat e-mailem a i jinak 
využít zdejší e-mailové služby. Samozřejmostí je, že text je 
možné si vytisknout, doporučit ostatním čtenářům, vyjádřit se 
k němu („Diskuze“ následuje prakticky pod každým článkem), 
citovat jej (resp. vyžádat si citační index82), předávat 
prostřednictvím sociálních sítí jako Facebook, Digg, Yahoo 
Buzz, StumbleUpon, Twitter a Reddit. Pravidelnou součástí 
valné většiny článků jsou rovněž videonahrávky a obrazové 
galerie. 

Mnozí z „dobře známých tváří webu“ také vytváří silnou 
databázi podcastů, tedy vlastně audio RSS systému – jedná se  
o metodu šíření informací, která spatřila světlo světa teprve 
v roce 2004 a spočívá ve zvukových nebo video záznamech, 

                                                 
81 U. S. Bureau of Labour Statistics. 
82 A to prostým kliknutím na ikonku „Cite“, čímž se vygeneruje příslušná 
citační norma. Např. „Freudenrich, Ph.D., Craig. "How Fiber Optics Work." 
06 March 2001. Howstuffworks.com. 
<http://communication.Howstuffworks.com/fiber-optic-
communications/fiber-optic.htm> 01 August 2010.“ 
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které autoři umisťují v podobě souborů (často ve formátu MP3) 
na internet a odkazují pak na ně prostřednictvím webových 
stránek83. 

Podcasty zveřejňované na Howstuffworks mají mnohem 
důležitější funkci, než jen dokreslovat vlastní texty. Je zde 
nabízeno 11 rubrik (zaměřených např. na historii, přírodní 
vědy, ale i na automobilovou techniku, či na „přitažlivě“ 
působící „Stuff mom never told you“ či „The coolest stuff on 
the planet“), přičemž každá rubrika nabízí stovky zvukových  
a obrazových záznamů ke konkrétním tématům. Vše je možné 
zdarma stáhnout do svého počítače či iPodu a mít tak „vědu“ 
neustále u sebe. Uveďme příklad: podcastová rubrika „Stuff 
you missed in history class“ nabízí 219 záznamů z oblasti 
historie. Přístupné jsou zdarma prostřednictvím technologie 
iTunes, nebo je lze přehrát přímo z webových stránek 
Howstuffworks. Záznamy zpravidla netrvají déle než 20 minut 
a snaží se populární formou předat veřejnosti co nejvíce 
koncentrovaných informací k tématům jako je historie 
Kambodže („What happened to Angkor?“), reáliím tzv. Třetí 
říše („Did any Germans resist Hitler?“) apod. 
 
7.2.3.3 Howstuffworks – cesta k vědě nebo od vědy? 

Celkově můžeme shrnout, že web Howstuffworks dosáhl 
značné popularity svým neformálním přístupem a maximální 
uživatelskou otevřeností. Není ale tato snaha zavděčit se všem 
a maximalizovat předání informací na škodu vlastním 
vědeckým faktům? To je samozřejmě otázka do debaty, která 
by neměla být zodpovězena autorem této studie. Jen je záhodno 
podotknout to, co bylo zmíněno již na začátku: Howstuffworks 
je komerční stránkou a její příjmy plynou převážně z reklam  
a z propojení s dalšími klíčovými partnery, jako je např. 
                                                 
83 Více např. viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Podcast. 
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Discovery Channell. Je proto v jejím zájmu najít takový způsob 
science communication, který přitáhne co největší počet 
návštěvníků (a tudíž pozornosti ze strany reklamních inzerentů 
a finanční zisky) a zároveň webu udrží (alespoň relativní) 
vědeckou důvěryhodnost.  

Faktický přínos takového systému je nesporný – alespoň 
pro tu část veřejnosti, která o daném tématu nemá ponětí. 
Přesto se však nedá informační přínos tohoto stylu science 
communication přeceňovat – čtenáři webových textů, 
posluchači podcastů, či přispěvatelé blogů získají rámcově 
představu o konkrétních vědeckých otázkách a výstupech, 
mnoho podstatných detailů se zde však nedozví. 
Howstuffworks je tak ideální především pro oslovení té části 
veřejnosti, která se o vědu zajímá, ale přitom neaspiruje na 
bližší, vědecky detailní informace a cílené sebevzdělávání. 

 
 

Obr. 10 – Web Howstuffworks (Zdroj: http://www.howstuffworks.com, 
ověřeno k 30. 6. 2010). 



 

155 
 

 
8. Český rozhlas Leonardo a jeho role v popularizaci vědy 
 
Robert Tamchyna84 – Luboš Veverka85 
 
Abstract 
This paper describes Czech Radio Leonardo, which is  
a digital radio station focused on science and its 
popularization. The authors debate mainly its production, 
development and history. Text is based on quantitative data 
that characterize the station, its public media service and 
related limits. In addition, the essay also focuses on the 
description of the various radio and multimedia formats and on 
the audience interest development. Many of the reported 
figures are based on non-public sources, and therefore it is not 
always possible to indicate precise references to literature. The 
text is also in certain way based on empirical experiences of 
the authors. 
 
8.1 Úvodem  

Český rozhlas Leonardo86 je tematicky specializovaná 
digitální stanice Českého rozhlasu zaměřená na domácí  
i světovou vědu a techniku, které prezentuje v náležitých 
společenských kontextech. Stanice vysílá 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu; a kromě původní produkce přebírá také další 
popularizační pořady Českého rozhlasu s vhodným obsahem. 

                                                 
84 Mgr. Robert Tamchyna, (nar. 1971), zástupce šéfredaktora Českého 
rozhlasu Leonardo; e-mail: robert.tamchyna@rozhlas.cz. 
85 Mgr. Luboš Veverka, (nar. 1983), šéfredaktor Českého rozhlasu 
Leonardo; e-mail: lubos.veverka@rozhlas.cz. 
86 Vysílání bylo oficiálně zahájeno 1. září 2005. 
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Integrální součástí stanice jsou internetové stránky: 
http://leonardo.rozhlas.cz – na nichž se rozšiřuje původní 
rozhlasový obsah o související články, fotogalerie, 
audioslideshow či doplňková krátká videa. V digitálním 
vysílání a na webu se tak koncentruje obsah zaměřený na vědu 
a techniku ve značném rozsahu a souvislostech. 

ČRo Leonardo už šest let trvale naplňuje Zákon  
o Českém rozhlase, ať už výrobou převážně publicistických 
pořadů, pořadů pro děti a mládež, nabídkou objektivních  
a ověřených informací z oblasti vědy, nebo poskytováním 
dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na 
území České republiky. Intenzivní práce s webovou stránkou 
stanice a trvalý internetový streaming v mnoha formátech 
umožňují snadný přístup ke všem službám i v zahraničí. 

V rámci Českého rozhlasu úzce spolupracujeme s divizí 
Český rozhlas Internet. Ve vzájemné spolupráci  
se zdokonalovaly postupy prezentace ryze rozhlasového 
obsahu i multimédií. Další rozvoj pokrytí území ČR digitálním 
signálem (DVB-T) a tematické zaměření stanice na vědu  
a techniku vytvořily v zásadě stabilní posluchačskou skupinu. 
Ta se i nadále rozšiřuje s příchodem dalších možností šíření 
signálu, v poslední době zejména vysílání v systému Digital 
Audio Broadcasting (DAB) v některých městech ČR.87 
 
8.2 Český rozhlas Leonardo, programové schéma jako 
součást veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání 

Původní program stanice se v premiérách koncentruje 
převážně v dopoledním bloku. Ve všední dny jej zahajuje 
tematický magazín o stopáži 55 minut (pondělí: Nula-jednička 
– technologie, úterý: Ženšen – medicína, středa: Sedmý 
                                                 
87 V době vzniku tohoto textu byla systémem DAB pokryta Praha, Příbram 
a Brno.  
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světadíl – svět, čtvrtek: Natura – přírodní vědy, pátek: Zrcadlo 
– historie). Následuje šedesátiminutový publicisticko-
zpravodajský přehled Monitor, který je tematicky zaměřen na 
aktuální dění ve vědě, technice a příbuzných oborech jak v ČR, 
tak v zahraničí. 

Od 11 hodin pak stanice vysílá pořad Vstupte!, opět  
se stopáží 55 minut. Pořad má čtyřikrát v týdnu podobu 
obsáhlého portrétního rozhovoru, který představuje profil 
některé z osobností české vědy vedený redaktorem či externím 
spolupracovníkem stanice. V pátek je pořad koncipován jako 
ryze autorský a dává prostor k vyjádření myšlenek či osobních 
postojů vědeckých autorit (prof. Jaroslav Petr, prof. Cyril 
Höschl, prof. Stanislav Komárek, prof. Helena Illnerová, 
RNDr. Václav Cílek, MUDr. František Koukolník, Václav 
Větvička aj.). Vybraný pořad daného týdne vysílá ve zkrácené 
30minutové stopáži stanice Český rozhlas Rádio Česko. 

Součástí všednodenního programového schématu je též 
hodinový diskusní pořad Třetí dimenze vysílaný vždy od  
14 hodin, který se věnuje aktuálním či problémovým tématům 
současné vědy a společnosti. Také tuto programovou řadu 
přebírá Rádio Česko. Program všedního dne dále doplňuje 
původní půlhodinový hudební pořad Nota Bene, vysílaný 
v premiéře v poledne.88 

Víkendové programové schéma se od pracovních dní 
výrazně liší. Sobotní dopoledne od 10:00 patří Víkendové 
univerzitě o celkové stopáži 115 minut. V tomto pořadu 
nabízíme převážně záznamy přednášek českých vědců. V roce 
2009 se úspěšně rozvíjela i spolupráce s projektem Science 

                                                 
88 Nota Bene je věnován převážně okrajovým hudebním žánrům (jazz, rock, 
etnická hudba). 



158 
 

Café89. Záznamy přednášek tohoto projektu jsou pravidelnou 
součástí cyklu a oživují jej bezprostředními reakcemi publika. 

Sobotní večer je vyhrazen magazínu o astronomii, fyzice  
a meteorologii s názvem Nebeský cestopis, který vysíláme ve 
20:00. Pořad pravidelně obsahuje i novinky a zajímavosti 
z kosmonautiky. 

Pro víkendové vysílání stanice dále připravuje týdenní 
souhrn nejdůležitějších událostí z české i světové vědy, který je 
vysílán pod názvem Týden ve vědě a technice. Pod stejným 
názvem jej ve zkrácené podobě (30 min.) přebírá Český rozhlas 
Rádio Česko (vysílání v sobotu v 10:00). Jednotlivá témata se 
jako solitéry objevují ve vysílání Českého rozhlasu 1 – 
Radiožurnálu a v rubrice Úžasný svět dnešní Dvojky Českého 
rozhlasu. 

Stanice redakčně připravuje naučné a vzdělávací pořady 
pro premiérové vysílání na dalších stanicích Českého rozhlasu. 
Především je to tradiční dlouholetý magazín Meteor pro 
vysílání Českého rozhlasu Dvojky. Tento pořad následně 
Leonardo vysílá v reprízách. 

Dalším vzdělávacím pořadem připravovaným pro tuto 
stanici je nový šedesátiminutový Kontakt Dvojky. Pořad,  
ve kterém hovoříme s předními českými vědci a odborníky, 
doplňují telefonáty posluchačů. V premiéře jej stanice vysílá 
každé úterý ve 20:05, vždy živě. 

Český rozhlas Leonardo přebírá popularizační pořady 
dalších stanic Českého rozhlasu. K nejvýznamnějším patří: 
                                                 
89 Science Café nabízí prostor pro neformální setkávání vědců a veřejnosti a 
společné hledání otázek a odpovědí. Vědci a lidé, které věda baví a zajímá, 
mohou diskutovat nad šálkem čaje o nových vědeckých poznatcích. Projekt, 
který úspěšně probíhá v zahraničí, pořádá v České republice občanské 
sdružení Otevíráme. Cílem sdružení je vytvářet prostor pro sdílení a šíření 
poznání a vědomostí v různých oblastech lidské činnosti. Online: 
http://www.sciencecafe.cz. 
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oblíbené Toulky českou minulostí (Český rozhlas Dvojka), 
Planetárium (Český rozhlas Sever) a Techno (Český rozhlas 
Hradec Králové). 
 
8.2.1 Statistické údaje o programu 

Český rozhlas Leonardo vysílá 365 dní v roce, 7 dní 
v týdnu, 24 hodin denně. Z obsahového hlediska zastupují 
většinu vysílacího času, celkem 86,8 %, pořady zaměřené na 
popularizaci vědy, ať ryze vzdělávací, obecněji publicistické 
nebo v menší míře publicisticko-zpravodajské. Zbylých  
13,2 % vysílacího času zabírají převážně hudební pořady a dra-
matizace (z archivu ČRo). 

V posledním roce činil podíl původních pořadů zhruba  
65 %, což je číslo v zásadě shodné s předcházejícími léty. 

 
8.2.2 Spolupráce a propagace 

Propagace Českého rozhlasu Leonardo se významně opírá 
o mediální spolupráce s vědeckými a vzdělávacími institucemi. 
Rozhodující jsou dlouhodobá partnerství především s Aka-
demií věd ČR (spolupráce na projektech Otevřená věda, Týden 
vědy a techniky), s pražskými vysokými školami a univerzitami 
(zejména na akci Scientia Pragensis) a s Univerzitou Pa-
lackého v Olomouci (festival populárně vědeckých filmů 
Academia film Olomouc 2009). Značnou oblibu získaly také 
pravidelné besedy s odborníky v pražské Městské knihovně, 
které ČRo Leonardo natáčí vždy jednou za měsíc a na jejich 
obsahu spolupracuje s měsíčníkem Vesmír. 

Stanice dále spolupracuje a podílí se na akcích časopisů 
Vesmír a Svět. V poslední době se síť partnerů rozšiřuje také  
o multifunkční centra DOX Prague a HUB Prague, TEDx nebo 
sdružení Post Bellum. 
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K propagaci činnosti Českého rozhlasu Leonardo 
významně přispěly úspěšné počiny z edice Leonardo90, která 
funguje ve spolupráci s Radioservisem91. Dlouhodobě probíhá 
propagace stanice v sociálních sítích Facebook a Twitter, 
přispěly k ní společné multimediální projekty s Českým 
rozhlasem Internet, konkrétně i v zahraničí velmi oceňované 
Odhalení (pohled do každodenního života goril v pražské 
ZOO), Do hlubin historie nebo Utajená obrana železné opony 
(viz níže). 

 
8.3 Internet a multimediální projekty 

Výchozí internetovou adresou stanice je 
leonardo.rozhlas.cz. Stránka obsahuje materiály přímo spojené 
s rozhlasovým vysíláním (audia v článcích, podcasting) a roz-
šiřující a doplňkové materiály (články, fotogalerie, doplňková 
videa, multimediální aplikace). 

Pro stanici je velmi významný mp3 archiv původních 
pořadů (iRadio), který umožňuje oslovení širší skupiny 
posluchačů, jak z hlediska věkové struktury, tak geografického 
rozložení. Archiv navíc zvyšuje uživatelské pohodlí 
posluchačů, protože umožňuje aktivní výběr obsahu podle 
momentálního zájmu či nálady. Osvobození posluchače od 
závislosti na programovém schématu je výhodné zvláště u te-
maticky úzce profilované stanice, jakou Český rozhlas 
Leonardo bezesporu je. 

K základní nabídce internetové stránky patří informace  
o stanici (včetně profilů redaktorů a spolupracovníků), 

                                                 
90 Doposud bylo v této multimediální edici vydáno 5 knih (autorů  
V. Větvička, J. Petr, F. Koukolík a A. Vítek + kolektiv autorů pod vedením 
Michala Stehlíka /historický sborník) a 1CD/mp3. 
91 Radioservis, a. s., vydavatelství České rozhlasu. Online: 
http://www.radioservis-as.cz/. 
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streaming v několika formátech a kvalitách (WMA – 32, 64, 
128 a 192 kbps, MP3 – 32 a 128 kbps, OGG – 22, 48, 128 a 
256 kbps) integrovaný ve společném přehrávači všech stanic 
Českého rozhlasu, trvalý přenos obrazu ze studia ve formátu 
Adobe Flash (v jehož zvukové stopě se také šíří program 
stanice), zvukový archiv původních pořadů stanice  
ve formátu mp3, podcasting a rozsáhlý obsah multimediálního 
charakteru, převážně související s vysílanými pořady. 

Aktuální pořady jsou prezentovány v dynamické struktuře, 
opět ve formátu Adobe Flash, v níž se střídají titulkové 
informace. 

Standardem je spouštění audií přímo ze stránky  
(v integrované flashové aplikaci), členění obsahu do 
tematických kategorií a častá obměna prezentovaného obsahu. 

Multimediální materiály zastupují především doplňková 
videa (záběry různých experimentů, zajímavých míst), jež 
pořizují a zpracovávají sami redaktoři stanice. Rozsáhlejší 
obrazové záznamy (především z natáčení pořadu Vstupte!  
a z veřejných diskusí) se připravovaly ve spolupráci s Českým 
rozhlasem Internet. 

K webové prezentaci stanice dále využívá formát 
audioslideshow, který umožňuje synchronní sledování zvuku  
a doprovodných fotografií. Tato forma prezentace je využívána 
především při zveřejňování odborných přednášek. Zpra-
vodajství ze světové vědy přebírá od září 2009 také 
zpravodajský portál Českého rozhlasu http://zpravy.rozhlas.cz). 

Web Českého rozhlasu Leonardo dále nabízí možnost 
využití RSS kanálů. Trvale usilujeme o to, aby se webová 
stránka stala integrální součástí vysílaného programu. 
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8.4 Poslechovost a cílové skupiny 

Poslechovost stanice je závislá na mnoha faktorech 
technického i organizačního rázu v rámci celé instituce, dále 
pak je limitována poměrně úzkým tematickým zaměřením na 
vědu a techniku. V případě digitální stanice sledujeme spíše 
obecnější ukazatele zájmu (do něhož zahrnujeme jak přímý 
poslech měřený metodami analýzy rozhlasového trhu, tak 
návštěvnost webových stránek a souvisejících materiálů). 

 
8.4.1 Vývoj přímého rozhlasového poslechu  

Následující tabulka rekapituluje některé údaje veřejně 
dostupného meření rozhlasového trhu Radio Projekt. 

 
Období 7 dní 

(tis.) 
včera 
(tis.) 

ATS 
(rel.) 

2.1.2011 – 
30.6.2011 

21 6 86 

1.10.2010 – 
31.3.2011 

24 8 86 

1.7.2010 – 
17.12.2010 

23 8 156 

1.4.2010 – 
30.9.2010 

17 6 216 

1.10.2009 – 
31.3.2010 

18 5 144 

1.7.2009 – 
17.12.2009 

17 4 90 

1.4.2009 – 
30.9.2009 

16 4 95 

 
Tab. 5 – Měření rozhlasového trhu (Zdroj: Radio Projekt). 
 

Vzhledem k relativně malému publiku je tento výzkum 
vzhledem k Leonardu zatížen značnou statistickou chybou a 
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náhodnými výkyvy. Přesto považujeme naznačené trendy za 
pozitivní a cílovou skupinu posluchačů za stabilní. 

K dosahu produkce Českého rozhlasu Leonardo musíme 
navíc připočítat poslechovost magazínu Meteor na Českém 
rozhlase Dvojka (cca 150 – 180 tis. posluchačů na každý 
pořad) a poslechovost dalších pořadů z produkce stanice (viz 
výše). 

Leonardo jako de facto speciální projekt nepracuje s pevně 
definovanou cílovou skupinou založenou na demografických 
charakteristikách. Ta je naopak vymezena spíše zájmem  
o předkládanou tematiku. Přesto můžeme podle hrubých 
odhadů založených na kvalitativních výzkumech92 
předpokládat, že typickým posluchačem Leonarda je muž ve 
věku 25 – 50 let se zájmem o nové technologie, aktivně 
používající internet s minimálně středoškolským vzděláním. 

Tato představa se však vývojem koriguje a stanice 
připravuje reálně pořady pro starší i mladší věkové skupiny, 
menšiny apod. 
 
8.4.2 Návštěvnost webu leonardo.rozhlas.cz 

Profil běžného návštěvníka webové stránky by měl 
teoreticky odpovídat výše zmíněnému. Pro představu proto 
uvádíme pouze tabulku návštěvnosti za pololetí roku 2010. 
Tato čísla zhruba odpovídají i dalšímu vývoji s trendem 
mírného nárůstu. Údaje jsou převzaté z Google Analytics. 

                                                 
92 Kvalitativní výzkum „Posluchači stanice ČRo Leonardo“ vypracovala pro 
Český rozhlas výzkumná agentura NMS (Network Media Service) v květnu 
2007. Další odhady čerpáme z interních sociologických průzkumů, které 
realizuje Výzkumné oddělení Českého rozhlasu. 
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Rok 2010 
Spuštění 

živého vysílání 
Návštěvnost 
stránek 

Leden 46 804 85 609 
Únor 49 346 78 316 

Březen 56 372 86 082 
Duben 52 854 76 904 
Květen 45 921 80 449 
Červen 40 239 69 678 
Červenec 37 167 62 308 

Srpen 41 500 66 125 
Září 46 034 73 815 

 
Tab. 6 – Návštěvnost webu Leonardo (Zdroj: Google Analytics). 
 
8.5 Závěrem 

Stanice si jako svůj hlavní cíl klade podporu a rozvoj 
kritického myšlení posluchačů, což jsou nezbytné předpoklady 
pozitivního vývoje pluralitní společnosti. Jako součást Českého 
rozhlasu představuje Leonardo stabilní značku, která si za 
necelých šest let své existence vydobyla určitou prestiž. 
Obdobná stanice existuje pouze v Německu a je jí DRadio 
Wissen, které se ovšem zaměřuje spíše na aktuality a nevysílá 
náročnější publicistiku. 

Vysílání stanice v sobě navíc koncentruje veškerý vědecko-
populární obsah produkovaný dalšími stanicemi rozhlasu. 
Z Leonarda se postupným vývojem stává odborné konzultační 
centrum celé institutce. 

Důsledně dbáme na korektnost všech informací a na jejich 
etickou prezentaci vždy ve vhodném společenském kontextu. 
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Věda a společnost přeci vždy nesmí úplně všechno, co teo-
reticky „umí“. Vzhledem k tomuto zaměření je základním 
pracovním postupem obsáhlejší publicistika, často zaštiťovaná 
přímo vědeckými osobnostmi a jejich autoritou. Postupně tak 
vzniká jakási galerie osobností české vědy. 

Popularizace vědy představuje pro Leonardo, v souladu 
s jeho veřejnoprávním posláním, také důsledné čelení 
komerčním a mediálním manipulacím, kdy se pod „vědeckostí“ 
skrývá otevřená reklama či podpora konkrétního zájmu. Tím 
více se soustředíme na neziskový a akademický sektor a jejich 
aktivity. 

Rozhodným imperativem je také snaha o podporu kreativity 
posluchačů, nabídka možnosti aktivního trávení volného času 
 a motivace k dalšímu sebevzdělávání. 
 



166 
 

 
9. Závěr 

Záměrem kolektivu autorů bylo přiblížit čtenáři science 
communication aneb propagaci a prezentaci vědy způsobem 
srozumitelným nejen akademické obci s úzkou specializací na 
tento podobor, ale i širší veřejnosti. V neposlední řadě bylo 
cílem autorského kolektivu nabídnout i inspiraci a recept na 
strategii propagaci a prezentaci vědy jako  
i obeznámit čtenáře s jistými úskalími, která se za science 
communication skrývají. 

Dynamický rozvoj public relations ve 20. století dostihl i 
vědu. Ta se po druhé světové válce začala emancipovat 
z všeobecně rozšířené představy o badatelích jako izolovaných 
podivínech v bílých pláštích za pultem připomínající kosmický 
modul. Zvýšená pozornost médií a tlak veřejnosti způsobily, že 
vědci začali více pečovat o to, aby se o výstupech okolní svět 
nedozvěděl pouze prostřednictvím odborných časopisů 
s impakt faktorem, nýbrž i širší veřejnost a to zcela 
srozumitelným způsobem. Veřejnost by však sotva mohla 
akceptovat vědecké poznatky šířené popularizační formou, 
pokud by nebyla zároveň obeznámena s možností jejich 
aplikace a prospěšnosti pro společnost. 

Čtenář v knize nalezl odpovědi na to, co je science 
communication. Dále si mohl učinit obrázek o peripetiích 
vztahů mezi propagací a prezentací vědy – sociálně-vědními 
obory a masmédii. Existuje jistý vztah napětí a nedorozumění 
mezi těmito hlavními aktéry komunikace a badatelův výstup 
může být nepochopen či nepřijat ze strany médií či veřejnosti. 
Příklad science communication a politologie ilustrativně 
poukázal na falešnou prezentaci oboru na veřejnosti na základě 
povrchní strategie samotných médií. 
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Navzdory významu ostatních médiíí zůstává internet 
hlavním a nevyčerpatelným zdrojem informací v oblasti 
science communication, proto bylo zařazení tohoto textu do 
publikace nezbytností. Veřejnoprávnímu rozhlasu zůstává  
i v éře internetu významná role při zprostředkování science 
communication, proto se čtenář na závěr dozvěděl více  
o významu poslechového média zaměřeného speciálně na 
vědu. 

Vývoj science communication do budoucnosti nemá zcela 
jasné kontury. Finanční krize způsobila, že média jsou nucena 
omezovat pořady a rušit celé sekce, což se nevyhnulo ani vědě. 
Vědecké úsilí po nových vědeckých poznatcích je spjato 
s lidstvem obdobně jako touha veřejnosti dozvědět se o nových 
poznatcích včas a poutavým způsobem. Konkrétní druhy médií 
pak znamenají pro prezentaci a komunikaci vědy různá úskalí. 
Zatímco v éře rostoucí komercionalizace televize to bylo 
například zezábavnění, v době rozmachu internetu je 
diskutovaným tématem význam a relevance blogů psaných 
samotnými vědci. Nelze vyloučit příchod nového média i 
odlišných problémů při prezentaci a propagaci vědy, avšak 
návrat do izolovaných komnat obývaných podivíny v bílých 
pláštích je vysoce nepravděpodobný. Prezentace a propagace 
vědy se v posledních desetiletích stala nedílnou součástí vědy a 
vědeckých poznatků. 
 
                                                                                               P.R.
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Summary 

The book consists of collected seven texts which were 
presented by various academics on the series of conferences 
devoted to Science Communication held at the University of 
West Bohemia (UWB) in Pilsen from 2009 until 2011. The 
main aim of the book is not to present science communication 
area only as a scientific writing determined only for researchers 
and university lectures concerned with that issue. The goal of 
the book has been to present science communication not only 
in scientific form but as popular reading to wider community of 
readers interested in various subjects of science 
communication. 

The publication is divided into three tematic blocks and in 
each of them there are two texts with the exception of the 
media block consisting of the three texts. The first block titled 
Science communication – why and how? is more theoretical 
and mainly reveals fundamental aspects of the science 
communication. The second – applied - block has been focused 
on science communication and social sciences with particular 
focus on political science also. Finally, the third block of texts 
has been aimed at relations between the science 
communication and the media. The first text is  
an ilustrative advisory on how to successfully present and 
propagate the science written by the academic with knowledge 
in public relations. Further two texts have been covering the 
internet and public radio broadcasting. 



 

169 
 

 
Použité zdroje 
Knihy a kapitoly z knih 
BARJAK, Franz: 2004. On the integration of the Internet into 
informal science communication (Solothurn University of 
Applied Sciences Northwestern Switzerland: Brugg, Aargau). 
BENNEWORTH, Paul: 2009. The challenges for 21st century 
science – a review of the evidence base surrounding the value 
of public engagement by scientists (Universiteit Twente: 
Enschede). 
BERG-SCHLOSSER, Dirk a STAMMEN, Theo: 2000. Úvod 
do politické vědy (Institut pro středoevropskou politiku  
a kulturu ISE: Praha). 
BUCCHI, Massimiano: 2008. Of deficits, deviations and 
dialogues: Theories of public communication of science. In 
BUCHCI, Massimiano a TRENCH, Brian (eds), Handbook of 
Public Communication of Science and Technology (Routledge: 
London and New York), s. 55-76. 
BULTITUDE, Karen: 2010. Presenting Science. In BRAKE, 
Mark L. a WEITKAMP, Emma (eds), Introducing Science 
Communication (Palgrave MacMillan: London), s. 128-153. 
BURNS, Lynette, Sheridan: 2004. Žurnalistika. Praktická 
příručka pro novináře (Portál. Praha). 
CABADA, Ladislav: 2002. Politická věda jako samostatná 
společenskovědní disciplína. In CABADA, Ladislav  
a KUBÁT, Michal a kol., Úvod do studia politické vědy 
(Eurolex Bohemia: Praha), s. 23-43. 
DUNWOODY, Sharon: 2008. Science journalism. In 
BUCCHI, Massimiano a TRENCH, Brian (eds), Handbook of 
Public Communication of Science and Technology (Routledge: 
London and New York), s. 15-26. 



170 
 

FRANK, James A. J. L.: 2007. Christmas at the Royal 
Institution (World Scientific Publishing Co. Pte Ltd.: 
Singapore). 
GROSVENOR, J. A.: 2010. Punk Science: can comedy 
reinforce learning in adult science shows? MSc Thesis, 
(University of the West of England: Bristol). 
HOLLIMAN, Richard a WHITELEGG, Elizabeth a 
SCANLON, Eilenn a SMIDT, Sam a THOMAS, Jeff (eds): 
2008. Investigating science communication in the information 
age (Oxford University Press: Oxford). 
JIRÁK, Jan a KÖPPLOVÁ, Barbara: 2009. Masová média 
(Portál: Praha). 
LEADBEATER, Charles: 2008. We-Think: mass innovation, 
not mass production (Profile Books: London). 
MATĚJŮ, Petr a kol.: 2009. Bílá kniha terciárního vzdělávání 
(Tauris: Praha). 
MCCALLIE, Ellen a BELL, Larry a LOHWATER, Tiffany  
a FALK, John H. a LEHR, Jane L. a LEWENSTEIN, Brice V. 
a NEEDHAM, Cynthia a WIECHE, Bee: 2009. Many experts, 
many audiences: public engagement with science and 
information science education (Centre for Advancement of 
Informal Science Education: Washington). 
MCCRORY, Paul: 2010. Developing interest in science 
through emotional engagement. In HARLEN, Wynne (ed), 
ASE Guide to Primary Science Education – New Edition 
(Association for Science Education), s. 94-101. 
MURCOTT, Toby: 2010. Broadcasting Science. In BRAKE, 
Mark L. a WEITKAMP, Emma (eds), Introducing Science 
Communication (Palgrave MacMillan: London), s. 105-127. 
PALEČKOVÁ, Jana a TOMÁŠEK, Vladislav a BASL, Josef: 
2010. Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009: umíme ještě číst? 
(ÚIV: Prah). 



 

171 
 

REDFERN, Martin: 2009. Speaking to the world: radio and 
other audio. In HOLLIMAN, Richard a WHITELEGG, 
Elizabeth a SCANLON, Eilenn a SMIDT, Sam a THOMAS, 
Jeff (eds), Practising science communication in the information 
age (Oxford University Press: Oxford), s. 178-192. 
ŘÍCHOVÁ, Blanka: 2000. Přehled moderních politologických 
teorií. Empiricko-analytický přístup v soudobé politické vědě 
(Portál: Praha). 
SEMIR, Vladimir de: 2000. Scientific journalism. Problems 
and perspectives (Springer-Verlag Iberica: Barcelona). 
SEMIR, Vladimir de: 2010. Media for science forum (Pompeu 
Fabra University: Barcelona). 
ŠANC, David: 2009. Česká politologie – etablování oboru 
(Západočeská univerzita v Plzni: Plzeň). 
ŠKALOUD, Jan: 1993. Funkce politické vědy (v Česko-
slovensku v novém období). In Sborník politologický 1. 
(Vysoká škola ekonomická: Praha), s. 7-14. 
VIEWEGH, Michal: 1998. Zapisovatelé otcovský lásky 
(Petrov: Brno).  
WEITKAMP, Emma: 2010. Writing Science. In BRAKE, 
Mark L. a WEITKAMP, Emma (eds), Introducing Science 
Communication (Palgrave MacMillan: London), s. 79-104. 
YEARLEY, Steven: 2005. Making sense of science: 
Understanding the social study of science (Sage Publishers: 
London). 
 
Odborné a novinové články 
BRUMFIEL, Geoff: 2009. Science journalism: Supplanting the 
old media? Nature 458: 7236, s. 274-277. 
BURNS, T. W. a O’CONNER, D. J. a STOCKLMAYER,  
S. M. 2003: Science communication: A contemporary 
definition. Public Understanding of Science 12: 2, s. 183-202. 



172 
 

CLARKE, Maxine: 2008. Ethics of science communication on 
the web. Nature 9: 1, s. 1-4. 
GROSS, Alan G.: 1994. The roles of rhetoric in the public 
understanding of science. Public Understanding of Science 3: 
1, s. 3-23. 
HRUŠKOVÁ, Michaela: 2010. Věda jako dobrodružství, 
rozhovor s Vladimírem Kořenem. Týdeník Televize. Dostupné 
z WWW: <http://www.televize.cz/clanky/vladimir-koren-veda-
jako-dobrodruzstvi-4700, ověřeno k 9. 10. 2011. 
HUŽVÁROVÁ, Marina: 2007. Věda, věc veřejná. Rozhovor s 
Patrickem Vittet-Philippem. Akademický bulletin. Dostupné  
z WWW:  
<http://abicko.avcr.cz/cs/2007/12/06/veda-vec-verejna.html, 
ověřeno k 9. 10. 2011. 
CHECK, Erika a CYRANOSKI, David: 2005. Korean scandal 
will have global fallout. Nature 438: 7071, s. 1056-1057. 
KERR, Anne a CUNNINGHAM-BURLEY, Sarah  
a TUTTON, Richard: 2007. Shifting subject positions: Experts 
and lay people in public dialogue. Social Studies of Science 37: 
3, s. 385-411. 
KREMLÍK, Vítězslav: 2010. Ekovláda nám bude diktovat i to, 
v kolik musíme do postele. Zlatý komunisti. Euportál. 
Dostupné z WWW: <http://www.euportal.cz/Articles/6286-
ekovlada-nam-bude-diktovat-i-to-v-kolik-musime-do-postele-
zlaty-komunisti.aspx, ověřeno k 20. 7. 2010. 
LISCHKA, Wenzel: 2010. Vědecký výklad: Jaderná reakce 
lidské hmoty. Blisty.cz. Dostupné z WWW: 
 < http://blisty.cz/art/50836.html, ověřeno k 9. 10. 2011. 
LOVORN, Michael G.: 2008. Humor in the home and in the 
classroom: The benefits of laughing while we learn. Journal of 
Education and Human Development 2: 1, nestránkováno. 
Dostupné z WWW: 



 

173 
 

 
<http://www.scientificjournals.org/journals2008/articles/1268.
pdf, ověřeno k 9. 10. 2011. 
MILLER, Steve: 2001. Public understanding of science at the 
crossroads. Public Understanding of Science 10: 1, s. 115-120. 
POLACH, Roman: 2001. Zítra bude konec světa, prokázali 
vědci. Polach.blog.iDNES.cz (Média-Hydepark, in: ceska-
media.cz). Dostupné z WWW: 
 <http://polach.blog.idnes.cz/c/133817/Zitra-bude-konec-sveta-
prokazali-vedci.html>, ověřeno k 28. 4. 2010. 
RADDICK, Jordan M. a BRACEY, Georgia a GAY, Pamela L. 
a LINTOTT, Chris J. a MURRAY, Phil a SCHAWINSKI, 
Kevin a SZALAY, Alexander S. a VANDENBERG, Jan: 2010. 
Galaxy Zoo: Exploring the Motivations of Citizen Science 
Volunteers. Astronomy Education Review 9: 1, nestránkováno. 
ROWE, Gene a FREWER, Lynn J: 2005. A typology of public 
engagement mechanisms. Science Technology Human Values 
30: 2, s. 251-290. 
SILVERTOWN, Jonathan: 2009. A new dawn for citizen 
science. Trends in ecology and evolution 24: 9, s. 467-470. 
VRBÍK, Zdeněk: 2009. Dává o sobě věda dost vědět? 
Strategie. Dostupné z WWW: 
 <http://strategie.e15.cz/zurnal/dava-o-sobe-veda-dost-vedet-
410810>, ověřeno k 9. 10. 2011.  
TRUMBULL, Deborah J. a BONNEY, RICK a BASCOM, 
Derek a CABRAL, Anna: 2000. Thinking Scientifically during 
Participation in a Citizen-Science Project. Science Education 
84: 2, s. 265-275. 
WILKINSON, Clare a BULTITUDE, Karen a DAWSON, 
Emily: 2011. “Oh yes, robots! People like robots; the robot 
people should do something”: Perspectives and prospects in 



174 
 

public engagement with robotics”. Science Communication 33: 
3, s. 367-397. 
 
Dokumenty a jiné zdroje 
Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a 
jejich srovnání se zahraničím v roce 2010.: 2010. (Úřad vlády 
ČR: Praha). 
ARMSTRONG, Paul: 2002. You’re having a laugh! Learning 
as fun. Paper presented at SCUTREA, 32nd Annual 
Conference, 2-4 July 2002, University of Stirling. Dostupné  
z WWW: 
 <http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00002057.htm, 
ověřeno k 9. 10. 2011. 
BRAINARD, Curtis: 2009. Is Futurity the Future. The 
Observatory. Dostupné z WWW: 
<http://www.cjr.org/the_observatory/is_futurity_the_future.ph
p, ověřeno k 19. 7. 2011. 
BULTITUDE, Karen a GRANT, Laura: 2006. 2005 Institute of 
Physics Schools and Colleges Lecture Tour. Graphic Science 
Unit. Dostupné z WWW: 
 <http://www.scu.uwe.ac.uk/files/OPOF_final_report.pdf, 
ověřeno k 9. 10. 2011. 
CABADA, Ladislav: 2010. Vztah mezi vědou a společností. In 
Science Communication, materiál připravený v rámci přípravy 
vzdělávacího modulu Science Communication pro Public 
Information Officers (projekt Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, SCICOM – Rozvoj 
kompetencí pro komunikaci vědy, reg.  
č. CZ.1.07/2.3.00/09.0151, řešený ve spolupráci Západočeské 
univerzity v Plzni a Techmania Science Center v Plzni). 
CLO (nedatováno). Citizen Science. The Cornell Lab of 
Ornithology. Dostupné z WWW:  



 

175 
 

<http://www.birds.cornell.edu/page.aspx?pid=1664>, ověřeno 
k 9. 10. 2011. 
COLLINS, Sophia: 2009. I’m a scientist get me out of here – 
Summary Evaluation. Gallomanor Communications Ltd. 
Dostupné z WWW: 
 <http://imascientist.org.uk/files/2010/01/IAS-March-2009-
summary-evaluation-report.pdf, ověřeno k 9. 10. 2011. 
EUROPA: 2011. €7 billion boost for research and innovation 
will create jobs and growth. European Commission Reference 
IP/11/900 (19 July 2011). 
EUROPEN COMMISSION: 2010. Special Eurobarometer 340 
/ Wave 73.1 – TNS Opinion & Social. Brussels: Directorate-
General for Communication. 
EUROSTAT: 2011. Voter turnout in national and EU 
parliamentary elections (tsdgo310). Dostupné z WWW: 
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu.>, ověřeno k 9. 10. 2011. 
FRECHTLING WESTAT: 2010. The 2010 User-Friendly 
Handbook for Project Evaluation. National Science 
Foundation. Dostupné z WWW: 
<http://informalscience.org/downloads/TheUserFriendlyGuide.
pdf.>, ověřeno k 9. 10. 2011. 
MOORE, Gemma: 2010. UCL Beacon for Public Engagement: 
Six Month Review (2) University College London Public 
Engagement Unit, September 2010. 
MOORE, Gemma: 2011. UCL Beacon for Public Engagement: 
Six Month Review (3) University College London Public 
Engagement Unit, March 2011. 
MORI, Ipsos: 2011. Public attitudes to science 2011. 
Department for Business, Innovation and Skills. Dostupný 
z WWW: <http://www.ipsos-mori.com/Assets/Docs/Polls/sri-
pas-2011-main-report.pdf, ověřeno k 9. 10. 2011. 



176 
 

NATURE NEWS SURVEY: 2009. Dostupné z WWW: 
<www.nature.com/news/2009/090318/si/458274a-s1.xls>, 
ověřeno k 9. 10. 2011. 
NCCPE (nedatováno) Methods of engaging the public. 
National Co-ordinating Centre for Public Engagement. 
Dostupné z WWW: 
 <http://www.publicengagement.ac.uk/how/case-studies>, 
ověřeno k 9. 10. 2011. 
OUGHTON, Jack: 2010. Science Communication and the Age 
of the Internet. Dostupné z WWW: 
 <http://www.scribd.com/doc/32482120/Jack-Oughton-
Science-Communication-in-the-Internet-Age>, ověřeno k 19. 
6. 2011. 
PEARCE Williams, L.: 2008. Hans Christian Ørsted. 
Complete Dictionary of Scientific Biography. Dostupné  
z WWW: 
<http://www.encyclopedia.com/topic/Hans_Christian_Oersted.
aspx>, ověřeno k 9. 10. 2011. 
PEOPLE SCIENCE POLICY: 2006. Science Communication 
Excellence: Survey of Factors Affecting Science 
Communication by Scientists and Engineers (Royal Society, 
RCUK, & Wellcome Trust: London). 
PONTIN, Kate: 2010. I’m a Scientist, Get me out of Here! – 
Evaluation Interim Report. Gallomanor Communications Ltd. 
Dostupné z WWW: <http://project.imascientist.org.uk/wp-
content/uploads/2010/11/Im-a-Scientist-Interim-Evaluation-
Report.pdf, ověřeno k 9. 10. 2011. 
RESEARCH COUNCILS UK (2010). What’s in it for me? The 
benefits of public engagement for researchers. Research 
Councils UK. Dostupné z WWW: <www.ruck.ac.uk/per>, 
ověřeno k 9. 10. 2011. 



 

177 
 

RESEARCH COUNCILS UK (2011). Evaluation: Practical 
Guidelines. Research Councils UK. Dostpné z WWW: 
<http://www.rcuk.ac.uk/documents/publications/evaluationgui
de.pdf>, ověřeno k 9. 10. 2011. 
RESEARCH COUNCILS UK (nedatováno). What is public 
engagement? Research Councils UK. Dostupné z WWW: 
<http://www.rcuk.ac.uk/documents/scisoc/peupdate.pdf>, 
ověřeno k 9. 10. 2011. 
ROSE, Jim: 2009. Independent Review of the Primary 
Curriculum: Final Report. Department for Children, Schools 
and Families. Ref 00499-2009DOM-EN. Dostupný z WWW:  
<https://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownlo
ad/Primary_curriculum-report.pdf, ověřeno k 9. 10. 2011. 
RZEPA, Henry S.: 2010. The Internet as a Medium for Science 
Communication. Dostupné z WWW: 
 < http://www.ch.ic.ac.uk/rzepa/ou/>, ověřeno k 20. 7. 2011. 
SCIENCE FOR ALL (2010b). Public Engagement with 
Science and Society – a conversational tool (Department for 
Business, Innovation and Skills: London). Dostupné z WWW: 
<http://interactive.bis.gov.uk/scienceandsociety/site/all/2010/0
9/23/public-engagement-for-science-and-society-a-
conversational-tool/>, ověřeno k 9. 10. 2011. 
THE ROYAL ACADEMY OF ENGINEERIN (N. D). 
Ingenious evaluation toolkit. Dostupné z WWW: 
<http://www.raeng.org.uk/societygov/public_engagement/inge
nious/evaluation.htm>, ověřeno k 9. 10. 2011. 
UCL PEU (nedatováno). Bright Club. University College 
London Public Engagement Unit. Dostupné z WWW: 
<http://www.ucl.ac.uk/public-
engagement/projects/other_projects/bright_club>, ověřeno k 9. 
10. 2011. 



178 
 

WAISOVÁ, Šárka: 2010. Úvod do Science Communication. 
In: Science Communication, materiál připravený v rámci 
přípravy vzdělávacího modulu Science Communication pro 
Public Information Officers (projekt Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, SCICOM – Rozvoj 
kompetencí pro komunikaci vědy, reg.  
č. CZ.1.07/2.3.00/09.0151, řešený ve spolupráci Západočeské 
univerzity v Plzni a Techmania Science Center v Plzni). 
ZOONIVERSE (nedatováno). The Zooniverse for Researchers. 
Dostupné z WWW: <http://www.zooniverse.org/researchers>, 
ověřeno k 9. 10. 2011. 
 
Deníky, týdeníky 
Brněnská věda slaví úspěchy, ibrno.cz ze dne 25. 6. 2010. 
John Hawks weblog, paleoanthropology, genetics and 
evolution. Dostupné z WWW:  
<http://johnhawks.net/weblog/topics/metascience/reporting/nat
ure-science-journalism-history-2009.html>, ověřeno k 9. 10. 
2011. 
Každému desátému Čechovi hrozí infarkt, věda umí pomoci. 
Tyden.cz ze dne 10. 5. 2010. Dostupné z WWW: 
<http://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/kazdemu-desatemu-
cechovi-hrozi-infarkt-veda-umi-pomoci_168234.html>, 
ověřeno k 9. 10. 2011. 
Knír nemusí být sexy jen pro lidi, ale i pro ryby. Zpráva ČTK 
ze dne 29. 6. 2010. 
Prdící ovce ohrožují magnetické pole slunce. Neviditelnypes.cz 
ze dne 18. 1. 2010. Dostupné z WWW: 
 <http://neviditelnypes.lidovky.cz/veda-prdici-ovce-ohrozuji-
magneticke-pole-slunce-f67-
/p_veda.asp?c=A100117_112654_p_veda_wag>,  
ověřeno k 9. 10. 2011. 



 

179 
 

Propojení výzkumu a průmyslu je věda, Profit ze dne 28. 6. 
2010. Dostupné z WWW:  
<http://www.profit.cz/clanek/propojeni-vyzkumu-a-prumyslu-
je-veda/>, ověřeno k 9. 10. 2011. 
Seznamování byla vždycky věda. Magazín Víkend Dnes ze dne 
13. 2. 2010. 
Tři okruhy šíření vědeckého poznání. Technický týdeník ze dne 
9. 3. 2010. Dostupné z WWW: 
<http://www.techtydenik.cz/detail.php?action=show&id=6330
&mark=>, ověřeno k 9. 10. 2011. 
TV NOVA, 3. 3. 2002. 
V Praze se bude konat mezinárodní konference orální historie. 
Tisková zpráva ČTK ze dne 29. 6. 2010. 
Věda očima obyvatel EU. Dostupné z WWW: 
< http://www.inovace.cz/novinky/335-veda-ocima-obyvatel-
eu>, ověřeno k 9. 10. 2011. 
Vražedné sucho v Česku. ČT 1, 16. 7. 2010. 
 
Elektronické zdroje 
Aktuel Naturvidenskab: http://aktuelnaturvidenskab.dk/. 
Archäologie online: http://www.archaeologie-online.de/. 
Barcelona Science Park: http://www.pcb.ub.edu. 
Bild der Wissenschaft: http://www.wissenschaft.de. 
Centre National d´Etudes Spatiales dédié aux Jeunes: 
http://www.cnes-jeunes.fr/. 
Centre National d´Etudes Spatiales: http://www.cnes.fr/. 
Centrum pro výzkum veřejného mínění: 
http://www.cvvm.cas.cz. 
Communicating Astronomy wiht the Public: 
http://www.capjournal.org/. 
Česká tisková kancelář: http://www.ctk.cz. 



180 
 

Discover Science & Engineering: http://www.discover-
science.ie. 
European Children´s Universities Network: 
http://eucu.net/cu/projects. 
Evropská unie v České republice: http://ec.europa.eu/. 
Illustreret videnskab: http://illvid.dk/. 
Kennislink: http://www.kennislink.nl/.  
MAX: http://www.max-wissen.de. 
NASA Kids´ Club: 
http://www.nasa.gov/audience/forkids/kidsclub/flash/index.html. 
Nature: http://www.nature.com/. 
New Scientist: http://www.newscientist.com/. 
Piknik Naukowi: http://www.pikniknaukowy.pl/standard/en/. 
Planet Science: http://www.planet-science.com/. 
SCICOM – Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy: 
http://www.scicom.zcu.cz/. 
Science as Culture: http://www.tandf.co.uk/journals/csac. 
Science for Kids: http://www.eurekalert.org/scienceforkids/. 
Science in Schools: http://www.scienceinschool.org/. 
Science News for Kids: http://www.sciencenewsforkids.org/. 
Science, Technology & Human values: 
http://sth.sagepub.com/. 
Science: http://www.sciencemag.org/. 
Spektrum der Wissenschaft: www.spektrum.de. 
Technology Academy Finland: http://technologyacademy.fi/. 
Ústav experimentální botaniky AV ČR: http://www.ueb.cas.cz. 
Wissenschaft-online: http://www.wissenschaft-online.de/. 



 

181 
 

 
O autorech 
Dr. Karen Bultitude – specializuje se na oblast Science 
Communication, Department of Science and Technology 
Studies, University College London. Dříve působila na  
University of the West of England.    
 
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. – je docentem v oboru 
politologie na Metropolitní univerzitě Praha, působí také na 
katedře politologie a mezinárodních vztahů Západočeské 
univerzity v Plzni. Je předsedou České společnosti pro 
politické vědy, působí jako jeden ze dvou šéfredaktorů 
odborného časopisu Politics in Central Europe. Intenzivně  
se věnuje především komparativní politologii se zaměřením na 
politické systémy střední a východní Evropy a střední a jiho-
východní Evropě jako specifickým kulturně-politickým 
regionům. O těchto tématech samostatně či jako apoluautor 
publikoval přibližně dvě desítky knih a téměř sto odborných 
článků v češtině, angličtině, němčině a slovinštině. 
 
doc. RNDr. František Ježek, CSc. – prorektor pro strategii  
a rozvoj, Západočeská univerzita v Plzni. 
 
Mgr. Jan Kolář, Ph. D. (1972) – absolvoval magisterské  
a doktorské studium biologie na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Karlovy, obor fyziologie rostlin. Od roku 2004 
pracuje jako biolog v Ústavu experimentální botaniky AV ČR. 
Od roku 2007 se zde kromě výzkumu věnuje také propagaci 
ústavu a popularizaci rostlinné biologie. Je autorem populárně-
vědecké knihy Biologické hodiny rostlin (nakladatelství 
Academia, 2006). 
 



182 
 

Mgr. Tomáš Moravec – tiskový mluvčí Techmania Science 
Center. 
 
PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. (1971) – vystudoval 
politologii na MU v Brně a na FSV UK v Praze, působí na 
Katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické 
v Plzni a také vyučuje na MUP v Praze a Plzni. Zaměřuje se na 
politické systémy jihovýchodní Evropy, nacionalismus, 
soudobou politickou filozofii a dále na oblast politiky a médií.  
 
Mgr. Robert Tamchyna (1971) – vystudoval obor žurnalistika 
a masová komunikace na Fakultě sociálních věd UK.  
V rozhlase pracuje externě od roku 1989. Nejprve jako 
redaktor a moderátor Českého rozhlasu 2 – Praha, kde se 
věnoval převážně politickým (např. Hovory z Lán s prezi-
dentem Václavem Havlem), kulturním a sociálním tématům. 
Za rozhlasovou činnost získal řadu ocenění. Od července 2005 
je členem digitální a internetové stanice Český rozhlas 
Leonardo a od té doby se specializuje na témata spojená 
s popularizací vědy. 
 
Mgr. Luboš Veverka (1983) – vystudoval Mediální studia na 
FSV UK. Od roku 2004 spolupracoval s Lidovými novinami 
jako dopisovatel rubriky věda. Od roku 2005 spolupracoval  
s Českým rozhlasem Leonardo, od roku 2006 tu působil jako 
redaktor, od roku 2008 je šéfredaktorem stanice. Působil mimo 
jiné v pracovní skupině, která připravovala vize budoucího 
rozvoje Českého rozhlasu. 
 
PhDr. Irena Vlachynská – působí na odboru Výzkum a vývoj 
na Západočeské univerzitě v Plzni.  
 



 

183 
 

Rejstřík 
 
A 
Adobe Flash ................. 161 
agenda-setting .... 43, 61, 70 
Aktuel Naturvidenskab . 20, 

179 
 
B 
BBC ................................ 85 
Bright Club . 47, 48, 49, 177 
Bultitude .... 3, 6, 27, 31, 44, 

46, 173, 174, 181 
bulvarizace ............. 95, 128 
 
C 
Café Scientifique ............ 46 
Café Scientifiques .......... 46 
Citizen Science .. 44, 51, 52, 

53, 173, 174 
Climategate .............. 34, 70 
CNN ............................... 63 
Časopis Science........ 18, 21 
ČT24 .............................. 94 
 
D 
Danish Science ............... 21 
Discovery Channell ..... 152, 

154 
Duverger......................... 86 
 
 

 
 
E 
Eurobarometr .... 24, 30, 33, 

175 
Evropská komise pro 

výzkum ................. 63, 72 
 
F 
Fukuyama ..................... 104 
Futurity.org . 133, 136, 137, 

138, 139, 140, 141, 142, 
143, 144, 145, 146, 148 

 
G 
Google . 136, 138, 146, 147, 

152, 163, 164 
governance ..................... 36 
Griffin ............................. 27 
 
H 
hoax ................................ 79 
Howstuffworks.com .... 134, 

136, 146, 148, 149, 150, 
151, 152, 153, 154 

 
I 
IPCC ............................... 70 
 
N 
NASA .... 16, 17, 27, 67, 76, 

180 



184 
 

P 
PCB Park Científic 

Barcelona ................... 24 
Piknik Naukowi ....... 23, 26 
PIO Public Information 

Oficers .................. 26, 28 
PISA ................. 14, 15, 170 
politainment ............. 95, 97 
Porterovo schéma změn . 11 
pozitivismus ................... 85 
PR ................................... 67 
Public engagement .. 31, 32, 

39, 40, 42, 44, 49, 57 
public relations .... 5, 6, 109, 

110, 121, 124, 166, 168 
Pulitzerova cena ............. 69 
 
R 
redakce ................... 66, 122 
reklama ............. 71, 74, 165 
 
S 
SCICOM ... 5, 6, 11, 14, 15, 

25, 26, 27, 28, 29, 134, 
174, 178, 180 

science communication 5, 6, 
11, 15, 18, 20, 21, 25, 27, 
31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 
42, 44, 45, 46, 49, 53, 55, 
56, 57, 58, 82, 83, 84, 88, 

89, 94, 95, 97, 102, 103, 
105, 106, 133, 134, 135, 
136, 137, 138, 139, 140, 
142, 154, 166, 167 

science journalism .... 42, 44 
SETI@home ................... 52 
sociální média .............. 140 
sociální sítě ................... 110 
SOČ .......................... 27, 29 
strukturální fondy ........... 13 
 
T 
Techmania ..... 28, 133, 174, 

178, 182 
The Boston Globe .......... 63 
The Reference Frame .. 136, 

137, 138 
three dimension model ... 41 
Three Mile Island ........... 63 
TV Nova ................... 79, 85 
TV NOVA ...................... 78 
TV Prima ........................ 79 
 
V 
Václav Klaus .................. 78 
 
W 
Wall Street Journal ......... 61 
workshop .... 15, 21, 24, 133 

 



SCIENCE COMMUNICATION se zřetelem na 
sociálně-vědní témata    
 
Dr. Karen Bultitude 
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. 
doc. RNDr. František Ježek, CSc. 
Mgr. Jan Kolář, Ph.D. 
Mgr. Tomáš Moravec 
PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. 
Mgr. Robert Tamchyna 
Mgr. Luboš Veverka 
PhDr. Irena Vlachynská 
 
Vydavatel:  
Západočeská univerzita v Plzni, Vydavatelství 
Univerzitní 8, 306 14 Plzeň 
tel.: 377 631 951 
e-mail: vydavatel@vyd.zcu.cz 
 
Odborné posudky vypracovali:   
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D.,  
Ing. Miloš Čermák 
 
Jazykové korektury: Bc. Eliška Krýže 
Technická redakce a grafická úprava: Mgr. Zuzana Krčálová  
Grafická úprava obálky: Ondřej Polony 
 
Nositelé autorských práv: autoři, Západočeská univerzita v Plzni 
 

Vyšlo: prosinec 2011 
 
Vydání: 1. vydání, on-line 
Počet stran: 184 
 
ISBN 978 80-261-0082-9 



SCIENCE
communication
se zřetelem na sociálně-vědní témata

Přemysl Rosůlek a kol.
Karen Bultitude

Ladislav Cabada
František Ježek 

Jan Kolář
Tomáš Moravec

Přemysl Rosůlek
Robert Tamchyna 

Luboš Veverka
Irena Vlachynská

S
C

IE
N

C
E

 c
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

 s
e 

zř
et

el
em

 n
a 

so
ci

ál
ně

-v
ěd

ní
 té

m
at

a
P

ře
m

ys
l R

os
ůl

ek
 (e

d.
)

V posledních desetiletích se aktuální otázkou stala také účinná role 
science communication, propagace a prezentace vědy. V globální ote-
vřené společnosti založené na informacích a informačních technologi-
ích stoupl nejen význam vědy, ale také informovanosti o vědě. Význam 
výsledků vědy je v současném světě možné docenit jen tehdy, pokud 
může být s aktuálními badatelskými poznatky obeznámena i veřejnost. 
Receptem na to je schopnost komunikátorů vědy znát jak charakter 
soudobých médií, tak i nároky publika, jinak se může i dobře míněné 
public relations míjet účinkem. 

Tato odborná publikace nabízí odpověď nejen na otázku, co je science 
communication, ale i na některé aspekty vztahů mezi tímto vědním obo-
rem a sociálně-vědními tématy a politologií. V samotném závěru se kniha 
věnuje vztahům mezi vědou, médii a účinnou public relations.

 

Tato publikace vznikla v rámci projektu SCICOM,  
reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0151, který je spolufinancován  

Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


