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Proč zveme vědce na kávu?
Už jste možná o nich slyšeli a určitě vás napadla otázka, k čemu slouží a proč se tak jmenují. Řeč je o vědeckých kavárnách, někdy zvaných science café.
Vědecký svět chrlí každou chvíli jednu novinku za druhou. Ať už jsou to zajímavé objevy nebo nové poznatky a zjištění z celého spektra oborů od ekologie až po společenské
vědy, je velká škoda, aby zůstaly uzavřeny před světem pouze v akademické sféře. Někdy
je doslova žádoucí, aby o se o nich dozvěděla široká veřejnost.
Právě vědecké kavárny jako setkání vědců a laiků vytváří prostor pro neformální diskuzi o zajímavých a často i provokativních otázkách významných jak z hlediska vědy, tak
i společnosti. Jejich cílem narozdíl od klasických přednášek je především osvěta a popularizace témat pro laiky často nesrozumitelných, včetně ekologických a environmentálních, prostřednictvím debaty v příjemném neformálním prostředí kaváren či podobných
podniků.
Zelený kruh pořádá taková setkání už řadu let a za tu dobu posbíral mnoho cenných
zkušeností, o které bychom se s vámi chtěli podělit. Také chceme ukázat, že nevládní
organizace mohou být partnery akademického sektoru a jejich spolupráce je žádaná a
přínosná pro obě strany. Naší ambicí není skrze tuto publikaci poskytnout vám přesný
návod. Nechť vám poslouží jako inspirace k šíření povědomí nejen o zajímavých myšlenkách, ale i o vaší organizaci.
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Jak vypadá vědecká kavárna
Vědecké kavárny vznikly jako grassrootová aktivita a dnes jsou milovníky vědy organizovány po celém světě jak na dobrovolné, tak na profesionální bázi. Setkání vědců a odborné veřejnosti s naprostými laiky mají za cíl přiblížit výsledky vědeckých výzkumů všem
zájemcům, vzbudit zájem o vědu a ukázat, že věda rozhodně nepatří jen do laboratoří a
na univerzitní půdu, ale zasahuje do našeho každodenního života.
Jak již název napovídá, setkání probíhají v uvolněné atmosféře na místech, kde se
lidé přirozeně potkávají a baví zcela neformálně. Rozhodně nepočítejte s přednáškovými
sály či konferenčními místnostmi. Proč tedy nepozvat akademiky do kavárny, baru, hospody, knihovny, umělecké galerie? V zahraničí se nebáli uspořádat debatu v nákupních
centrech nebo bowlingových hernách.
A proč to všechno? Principem vědeckých kaváren je diskuze mezi vědci a návštěvníky, kteří hrají významnou roli. Chceme totiž, aby se publikum cítilo uvolněně a lidé se
nebáli klást i zdánlivě hloupé otázky. Hosté z řad akademiků mají vymezený krátký čas
na představení tématu a poté s návštěvníky začnou diskutovat, což může trvat i několik
hodin. Příprava je velmi nenáročná, dokonce není třeba složité techniky. Stačí vybrat
vhodné téma, charismatické řečníky a můžete jít na to.
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Jak na to?

PRAKTICKÉ RADY
Pokud si nejste jisti, uspořádejte na vašem webu nebo sociálních sítích
anketu. V dotazníku pro návštěvníky vědecké kavárny uveďte otázku,
jaké téma by rádi uvítali na příštích setkáních. Získáte obrovskou studnici
nápadů.

DOBRÉ TÉMA JE PŮLKA ÚSPĚCHU

V Zeleném kruhu se zabýváme vším, co souvisí s ochranou životního prostředí. Formát
vědeckých kaváren je však natolik univerzální, že užitečné rady zde najdou nejen nadšenci, kteří chtějí nacházet odpovědi na otázky mezi vědou, společností a životním prostředím.
Vhodných námětů je nepřeberné množství. Nejatraktivnější jsou např.:
1. výsledky nejnovějších výzkumů a studií,
2. “horká” témata daného regionu,
3. aktuální události.

Co už máme úspěšně za sebou?
REGIONÁLNÍ TÉMATA

Znečištění ovzduší a jeho vliv na zdraví obyvatel (Ostrava)
Téma, které Ostravsko trápí neustále. Představeny byla data z výzkumu zaměřeného
přímo na ostravský region a dopady na zdraví.
Průplav Dunaj-Odra-Labe a jeho vliv na krajinu Hodonínska (Hodonín)
Nápad postavit kanál spojující Dunaj, Odru a Labe se opakovaně vynořuje a právě
Hodonínsko je jedním z regionů, které by stavba postihla velmi silně.
AKTUÁLNÍ UDÁLOSTI

Při svém výběru buďte vždy co nejkonkrétnější a samozřejmě myslete na to, pro jaké
publikum celou akci pořádáte. Návštěvníci ve větším, studentském městě budou odlišní
od maloměsta, snažte se proto vždy téma přizpůsobit stávajícím znalostem a zájmům
předpokládaného publika. Na konci této kapitoly najdete příklady některých námi zrealizovaných setkání s krátkým komentářem, proč byly některé akce úspěšné a kde jsme
naopak narazili na problém.
Vaší ambicí by mělo být přiblížit vědecké novinky, výzkumy a výsledky laikům, nikoliv
vést workshop či politickou diskuzi. Dávejte si proto při výběru pozor, abyste nesklouzli
k příliš aktivistickým, praktickým nebo všeobecným tématům.

TTIP — hrozba nebo příležitost (Olomouc)
Transatlantická smlouva o volném obchodu je ve fázi projednávání a veřejnost
bouřlivě diskutuje, jaké dopady bude mít na jejich životy. Hosté představili výsledky
dopadové studie Ministerstva zahraničí.
Změna klimatu včera a dnes (Brno)
Setkání se odehrálo těsně po skončení Klimatické konference v Paříži 2015. Pozvání
přijal i jeden z jejích přímých účastníků. Návštěvníci také debatovali o výsledcích
nejnovějšího výzkumu o postojích Čechů ke změně klimatu.
OBECNĚ ZAMĚŘENÉ DISKUZE

Jak se chrání příroda (Liberec)
V Liberci jsme se bavili o praktické ochraně přírody a činnosti terénního ekologa, o
monitoringu ekosystémů apod.
Věříme ve změnu klimatu? (Praha)
Zajímalo nás, jaký je dopad klimatických změn na lidskou psychiku a proč na přírodní
katastrofy lidé nereagují racionálně.
KDE JSME ŠLÁPLI VEDLE?

Co nám tabáková lobby neřekne (Praha)
Zvolili jsme příliš aktivistické a nedostatečně vymezené téma. Nevydařil se původní
záměr diskutovat především o ekologických dopadech produkce tabáku.
Falšování v jídle (Praha)
Velmi lifestylové a široké téma nebylo pro návštěvníky moc atraktivní.
Jak vidíte, dá se toho vymyslet spoustu. Buďte kreativní, nebojte se oslovit cílovou skupinu a zjistit co ji zajímá. Téma je možné také doladit po konzultaci s pozvanými řečníky.
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S P R ÁV N Í Ř E Č N Í C I R O Z P R O U D Í D E B AT U

PRAKTICKÉ RADY

Vědci a akademici většinou velmi rádi využívají šancí pochlubit se svými znalostmi a
výsledky výzkumů na veřejnosti. Ne každý ale dokáže předávat informace laikům a je pro
tyto akce vhodný. Výběr správných řečníků je pro zdárný průběh vědecké kavárny zcela
klíčový.
Hledejte takové odborníky, kteří jsou přátelští, charismatičtí a umí mluvit na veřejnosti. Zároveň je třeba, aby uměli být struční a věděli, kdy přestat mluvit. Široké znalosti o daném oboru jsou samozřejmostí, pátrejte ale po takových lidech, kteří jsou schopni
vysvětlovat problematiku laikům bez používání vědeckého žargonu.
Kde je ovšem najít? Hledejte na místech, jako jsou univerzity, výzkumné instituce,
profesionální asociace, muzea, neziskové organizace nebo instituce veřejné správy. Domluvte si s potenciálními hosty schůzku nebo navštivte jejich přednášku, abyste viděli,
jak působí na ostatní lidi. Pomoci vám také můžou televizní záznamy, videa na internetu
nebo rozhlasové rozhovory. Pokud žádné materiály nenaleznete, spojte se alespoň telefonicky.
Nebojte se své hosty před konáním instruovat, jak kavárna probíhá. Buďte co nejvíce konkrétní a vysvětlete, jak by měl vypadat úvod a aby se vyvarovali přednášky nebo
formální powerpointové prezentace. Úvodní řeč slouží k uvedení do tématu a neměla by
trvat více než deset minut. Můžete také požádat, aby na začátek zahrnuli různé zajímavosti a vznesli otevřené otázky, které rozproudí diskuzi.
Nebuďte ale příliš striktní. Pokud vás řečník požádá o možnost promítání fotek,
grafů nebo dat ze svého výzkumu či o krátké prodloužení času, snažte se mu vyhovět.
Doporučujeme pozvat si jednoho, nanejvýš dva řečníky, aby účastníci měli dostatečný prostor pro své dotazy. Při kontroverzních tématech se snažte zajistit obě názorové
strany.
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Pokud si nevíte rady, zeptejte se svých minulých hostů. Často jsou schopni doporučit své kolegy z oboru. Můžete také využít databázi akademiků
Zeleného kruhu.

R O L E M O D E R ÁTO R A

Úkolem moderátora je zapojit do diskuze co nejvíce návštěvníků a dohlédnout, aby
nikdo z řečníků či obecenstva nepřevzal dominantní roli. Dále hlídá, aby diskuze nebyla příliš odborná, nesklouzávala k velkým detailům nebo se naopak nestala povrchní a
obecnou. Je rovněž odpovědný za dodržení časového harmonogramu večera.
Nezapomeňte mu předat potřebné podklady důležité pro přípravu. Dohlédněte na
to, aby měl připravené otázky pro případ, že diskuze ustrne.
Dobrými moderátory bývají novináři a profesionální facilitátoři. Není pravidlem,
že musí být experty v konkrétní problematice. Je však velkou výhodou, pokud mají o
tématu přehled. Opět je důležité sejít se s moderátorem osobně nebo se spojit telefonicky a vysvětlit detailně podobu formátu vědecké kavárny a co se od něj očekává. Vyzvěte
moderátora, aby byl neformální, kreativní a zároveň profesionální.
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KAVÁRNA NEBO BAR?

PRAKTICKÉ RADY

Jak jsme již mnohokrát naznačovali na začátku, vědecké kavárny jsou neformální setkání.
Dbejte na to, aby místem konání byl příjemný podnik, kde se lidé rádi schází se svými
přáteli. Mějte na paměti, že akce nepatří do přednáškových sálů či na pódia.
Při výběru se podívejte, kde se v daném městě pořádají podobné typy akcí, jako
přednášky, koncerty nebo autorská čtení, a nechte se inspirovat. Většinou se konají
v prostorech, kam jsou lidé zvyklí chodit a provozovatelé mají zkušenosti s jejich organizací, což vám usnadní domluvu. Vhodné mohou být také studentské hospody, kavárny a
kluby. Studenti jsou vděčné publikum se zájmem se vzdělávat. V těchto podnicích mívají
zkušenosti s propagací. Nebojte se je požádat o pomoc se sdílením vaší události na
webu a sociálních sítích nebo vytisknutím letáčku a pověšením na viditelném místě.
Myslete na praktické stránky – jaká je dostupnost, uslyší všichni řečníka dostatečně, nebude váš rušit hluk, ucítíte cigaretový kouř, uvidí dobře návštěvníci na řečníky, je
možné prostor přizpůsobit vašim potřebám? V neposlední řadě je fajn uvědomit si, nakolik je personál ochotný s vámi komunikovat a vyjít vstříc. Kdekoliv to půjde, zorganizujte akci přímo v prostoru kavárny. Oddělené salonky jsou vhodnější kvůli slyšitelnosti,
ale kavárenské prostory jsou přitažlivější a otevřenější.
Většinou není potřeba zajišťovat speciální audiovizuální techniku. Může se stát, že
vaši řečnící budou chtít promítat zajímavé fotky, grafy nebo jiná data. Mnoho míst běžně nabízí dataprojektor a audio techniku, proto se nezapomeňte informovat o možnostech.
Předtím než si s provozními plácnete, doporučujeme podnik osobně navštívit, poznat jeho atmosféru a zjistit, zda je pro vás vhodný.
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Atmosféru můžete hravě ovlivnit uspořádáním prostoru. Příliš velké
prostory nejsou ideální, protože vytvářejí pocit “oddělenosti” a často se
neobejdou bez audio techniky. Místo formálního divadelního uspořádání běžné pro panelové diskuze zachovejte kavárenské, při němž řečníci
nejsou odděleni, ale jsou spíše obklopeni ostatními účastníky.
V kavárnách se s obsluhou předem domluvte, aby návštěvníky obsloužili
před začátkem kavárny a nemuseli si objednávat během akce. Hluk kolem
objednávek a např. kávové stroje velmi ruší. V průběhu může moderátor
pro objednání dalšího občerstvení vyhlásit krátkou přestávku.
Kde jsme pořádali kavárny
LANGHANS — CENTRUM ČLOVĚKA V TÍSNI V PRAZE

Centrum neziskové organizace s kavárnou pořádá přednášky s rozvojovou a ekologickou tematikou pravidelně

CLUB DOCK V OSTRAVĚ

Moderní prostor, kde se často konají hudební produkce a výstavy pro mladé publikum

PRŮBĚH VEČERA

PRAKTICKÉ RADY

Hlavním důvodem pořádání je zaujmout laiky, zástupce široké veřejnosti a propojit je s okouzlujícím světem vědy.
Mějte na paměti, že je nutné zachovat neformální a uvolněnou atmosféru vhodnou pro otevřenou diskuzi. Pobyt
během kavárny byste si měli vy sami užít a měla by vás bavit stejně jako ostatní návštěvníky.
Na začátku moderátor krátce uvede, jak bude večer probíhat, stručně vysvětlí koncept vědecké kavárny a dále
představí hosty.
Po úvodní řeči hostů lze udělat krátkou přestávku, která pomůže rozproudit debatu mezi návštěvníky, získají
čas k promyšlení otázek a také k objednání občerstvení.
Mějte vždy připravenou otázku, aby místo diskuze nenastalo trapné ticho. Nebojte se hloupých dotazů, abyste demonstrovali, že se lze ptát na cokoliv. Příliš sofistikované otázky mohou stydlivější účastníky odradit.
Celková doby trvání jsou typicky dvě hodiny. O úspěchu akce svědčí i to, že konverzace mezi návštěvníky a
hosty bude pokračovat po oficiálním zakončení. Ujistěte se proto předem, že prostor vám bude k dispozici i po
skončení.

DEJTE VĚDĚT VEŘEJNOSTI

Neziskové organizace většinou nemají prostředky na masovou propagaci či zaplacení reklamy na sociálních sítích,
můžete ale využít spousty jiných cest. Do organizace vědecké kavárny je zapojeno spousta aktérů. Nebojte se požádat provozovatele, vaše hosty a moderátora o pomoc s propagací. Pozvánku společně vyvěste na webové stránky, šiřte na sociálních sítích nebo umístěte vytištěný plakát přímo do prostoru podniku, na univerzitu apod.
Můžete také požádat neziskové organizace v okolí s podobným zaměřením nebo využít sítí Zeleného kruhu,
který sdružuje více než 100 organizací. V Zeleném kruhu vám vždy rádi s propagací pomůžeme, aktuální kontakty
najdete na našem webu. (http://www.zelenykruh.cz/kontakty/spojte-se-s-nami)
Oslovte univerzity a střední školy v místě konání a aktivně vyhledávejte další kontakty. Pozvánku můžete rozeslat na vytipované katedry, instituce veřejné správy, odbory životního prostředí a v případě regionálního tématu,
nezapomeňte na místní politiky.
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Do propagace kavárny zapojte stážisty a
dobrovolníky. Můžou vám pomoct s vyhledáváním kontaktů, vyvěšením letáčků na
univerzitách a školách, v místních podnicích apod.
Připravte si pozvánku, kterou zašlete
místním médiím. Zaměřte se na regionální
deníky a zpravodajské servery, případně na
regionální přílohy celostátního tisku apod.
Nezapomeňte na regionální televizní zpravodajské relace např. Události v regionech,
Z metropole a další. Kontakty naleznete na
webových stránkách nebo v tiráži tištěných novin. Pozvánku zveřejněte a zašlete
redakcím nejpozději jeden až dva týdny
před konáním.

INSPIRUJTE SE ZPĚTNOU VAZBOU

Po skončení každé akce zjistěte, co se účastníkům líbilo a co by naopak změnili. Pro zpětnou vazbu si připravte
krátký dotazník, který můžete rozdat návštěvníkům při příchodu na akci. Měl by být krátký a co nejjednodušší,
aby se dal vyplnit i v průběhu setkání. Inspirovat se můžete našimi otázkami níže.
1. Jak jste se o dnešní vědecké kavárně dozvěděl/a?
2. Jak hodnotíte dnešní vědeckou kavárnu?
•
Kavárna byla velmi zajímavá
•
Kavárna byla spíše zajímavá
•
Kavárna byla spíše nezajímavá
•
Kavárna byla naprosto nezajímavá
•
Nevím/nedokážu posoudit
3. Dozvěděl/a jste se o tématu něco nového?
•
Ano
•
Ne
4. Máte nějaké návrhy na zlepšení?
5. Jaká další témata by Vás zajímala?
6. Chcete nám ještě něco vzkázat?
V průběhu kavárny je také dobré pozorovat atmosféru v publiku. Zaměřte se především na následující aspekty:
1. Jsou účastnící uvolněni a příjemně naladěni nebo se nervózně kroutí, nudí se a usínají apod.?
2. Dominuje diskuzi jen jeden z účastníků?
3. Objevily se momenty, kdy se rozproudila vzrušená diskuze? Co to způsobilo?
Po skončení se zeptejte řečníků a moderátora, jak se v průběhu kavárny cítili, co je překvapilo, zda bylo něco pro
ně nepříjemné apod. To vše vám pomůže vyhnout se příště chybám.
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Kam zval na kávu Zelený kruh
CHEMIE V ODPADNÍCH VODÁCH – HROZBA SOUČASNOSTI?

Diskutovalo se na téma chemických sloučenin, které pronikají do odpadních vod a nedají se snadno odstranit. Jedná se zejména o znečištění vod látkami v důsledku využívání
chemických produktů osobní potřeby či farmak. V souvislosti s těmito látkami se objevují výzkumy, které upozorňují na jejich možný negativní vliv na lidské zdraví a volně
žijící zejm. vodní živočichy. Akce proběhla 23. října 2013 od 18:00 v Langhans – Centru
Člověka v tísni v Praze. Účastnilo se celkem 24 lidí z řad vědecké i laické veřejnosti.

Vystoupili:
Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
KATEDRA ORGANICKÉ CHEMIE PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UK

zabývá se výzkumem různých chemických sloučenin v odpadních vodách, možností
jejich efektivního čištění pomocí rostlinných biotechnologií a vlivem na zdraví volně
žijících zjm. vodních živočichů i člověka.
Zdena Křesinová, Ph. D.
LABORATOŘ ENVIRONMENTÁLNÍ BIOTECHNOLOGIE, MBÚ AV ČR V.V.I.

věnuje se výzkumu mikrobiální degradace endokrinně disruptivních látek
Mgr. Jan Freidinger
GREENPEACE

věnuje se primárně problematice toxických látek, v menší míře trvale udržitelnému lovu
a chovu ryb
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Z H A S N I , C H C I S P Á T, A N E B K D Y Ž S E Z H A S N O U T N E D A Ř Í

Diskuse probíhala na téma vlivu světelného znečištění na zdraví člověka. Účastníci se
tázali, zda ovlivňuje světelné znečištění kvalitu spánku. Diskutující informovali, koho
vyjma hvězdářů světelné znečištění trápí.
Setkání proběhlo 27. Listopadu 2013 od 18:00 v Langhans – Centru Člověka v tísni v
Praze. Účastnilo se celkem 29 lidí z řad vědecké i laické veřejnosti.

Vystoupili:
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.
je členkou vědecké rady AV ČR, Univerzity Karlovy a dvou jejích fakult, Masarykovy
univerzity a Jihočeské univerzity, rady FGÚ AV ČR a členkou Rady Národního muzea
RNDr. Jan Hollan, Ph.D.
je pracovníkem CzechGlobe (Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.) a jeden z
předních evropských odborníků na omezování světelného znečištění
Pavel Suchan
je místopředsedou České astronomické společnosti a předsedou Odborné skupiny pro
tmavou oblohu České astronomické společnosti. V problematice světelného znečištění
se pohybuje od samého začátku v České republice, od roku 2001
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OČKOVÁNÍ=(NE)BEZPEČÍ

Účastníci diskutovali o proočkovanosti, užitečnosti i komplikacích a vedlejších účincích
očkování a otázce dobrovolnosti pravidelného očkování dětí.
Kavárna se konala 11. prosince 2013 od 18:00 v Langhans – Centru Člověka v tísni
v Praze. Účastnilo se celkem 29 lidí z řad vědecké i laické veřejnosti.

Vystoupili:
Prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.
lékař, hygienik a epidemiolog na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
zabývá se očkováním a antivakcinačními aktivitami
MUDr. Ludmila Eleková
lékařka, věnuje se celostní medicíně a je autorkou knihy Očkování, jeho účinky, následky
a jejich léčba
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MĚSTO JAKO NÁŠ PŘIROZENÝ EKOSYSTÉM

Účastníci diskutovali otázky, jaké potřeby nám město uspokojuje a jaké frustruje, jak
život ve městě ovlivňuje naše zdraví a jak je možné o naše město pečovat.
Debata proběhla 29. ledna 2014 od 18:00 v Langhans – Centru Člověka v tísni v Praze.
Účastnilo se celkem 26 lidí z řad vědecké i laické veřejnosti.

Vystoupili:
JUDr. Michal Illner
byl ředitel Sociologického ústavu Akademie věd, kde v současné době působí jako
vědecký pracovník
zabývá se prostorovými aspekty společenského vývoje
MUDr. Ondřej Nývlt
předseda Lékařské rady, ředitel Akademie Svět zdraví
Ondřej Kobza
kavárník, spolumajitel Bajkazylu a autor projektu Piána na ulici.
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Odkazy na užitečné stránky
www.zelenykruh.cz
Na stránkách Zeleného kruhu najdete archiv již proběhlých kaváren, ze kterých se můžete inspirovat, kontakty na pracovníky, kteří vám můžou pomoct s propagací a rozsáhlou
databázi akademiků.
www.sciencecafes.org
Webové stránky mezinárodní sítě organizátorů vědeckých kaváren v angličtině, kde najdete užitečné tipy, videa, můžete na nich zaregistrovat svou událost apod.
www.cafescientifique.org
Neoficiální celosvětová sít vědeckých kaváren, kde najdete další řadu užitečných tipů.
Obsah stránek je v angličtině.
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