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Proč je třeba komunikovat vědu?

• Odborné sdílení: Miliony vědeckých publikací a patentů zveřejňovaných ročně umožňují více 
než sedmi milionům aktivních vědců sdílet své znalosti, pokračovat ve vytváření znalostí nových 
a přetvářet poznatky v nové technologie a poznání užitečné pro společnost. 

• PR: V dnešní době se bez marketingu a dobrého PR věda neobejde

• Popularizace vědy: Předávání odborných vědeckých znalostí široké veřejnosti a seznamování 
veřejnosti jak s novými objevy, tak se samotným principem vědecké práce a metod, inspirace.

• Vzdělávání: Předávání vědeckých znalostí je třeba k vzdělávání nové generace studentů a 
odborníků tak, aby měli široký přehled z řady různých oborů. 

• Poskytování relevantních informací: Vědci a odborníci jsou v dnešní době třeba také k tomu, 
aby veřejnosti poskytovali pravdivé odborné znalosti populární formou. Odborné informace jsou 
třeba i pro státní správu, zákonodárce a legislativní přípravu.

• Vyvracení mýtů a falešných zpráv: v sociálních médiích a ve výrocích (ne)odborníků

• A hlavně proto, že věda je úžasná a naše kvalita života závisí na výsledcích vědy a inovací



Proč je třeba komunikovat vědu?



Vědecká komunikace je zavedená profese

Má svou praktickou i akademickou část



Trojúhelník komunikace s veřejností o vědě



Britské organizace, které komunikují vědu



Británie má ve vědecké komunikaci velkou tradici



Odborné vzdělání na Imperial College



British Council a FameLab



POST - Parliamentary office of Science and Technology



POST - Parliamentary office of Science and Technology







Young People’s Book Prize
Royal Society Science Book Prize



Česko izraelská Sci Comm delegace v Británii

2016



Devět otevřených otázek do diskuze

• Jak vyhledávat rychle a efektivně relevantní informace a neplýtvat časem na nepodstatném?

• A jak zjistit, co je podstatné a co ne, když nejsem odborník v oboru?

• Kdy komunikovat a kdy ne? A jak vybrat nejvhodnější způsob komunikace?

• Jak pracovat se složitostí a nejistotou vědeckých výsledků v komunikaci?

• A jak vysvětlovat nejen zajímavé vědecké výsledky, ale i vědecký způsob uvažování?

• Jak v záplavě faktů a publikací zaujmout a vyniknout?

• Jak se bránit dezinformacím a falešným zprávám?

• Proč by vědecké publikace nemohly obsahovat i laický souhrn pro neodborníky?

• Je potřeba ještě víc komunikace, když už teď je svět zaplavený tolika informacemi?


