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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 současném 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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