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• Rachel Carsonová: Silent Spring jako inspirace pro současnou vědu
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Zelená dohoda 

pro Evropu

• Biodiverzita / 

zemědělství

• Čistá energie / 

Udržitelný průmysl a 

mobilita

• Radikální snížení 

znečištění

• Klima

• Klimatická neutralita /

decoupling…

• Založená na 

nejnovějších vědeckých 

poznatcích: IPCC 2019, 

IPBES 2019, Global 

Resources Outlook 

2019, EEA 2020



• „Mise jsou obrovskou příležitostí zvýšit dopad 

evropského výzkumu a inovací, zaujmout 

veřejnost…

• „To, co je hnací silou soukromých investic, je 

vnímání budoucích příležitostí k růstu. Mise 

pomáhají tyto příležitosti definovat.“

• „Mise poskytují způsob, jak veřejnosti přiblížit 

vývoj v oblasti výzkumu a inovací a jejich 

příspěvek k lepší společnosti.“

Horizon Europe Missions



Mise musí být:

1) Odvážné, inspirativní a společensky relevantní

2) Jasně zaměřené, měřitelné a časové ohraničené

3) Ambiciózní, ale realistické

4) Rozkročeny mezi disciplínami, sektory a aktéry

5) Zaměřené na rozmanitá řešení přicházející zespodu

Horizon Europe Missions



„ Společenské výzvy jsou složité. Složitější než cesta na 

Měsíc, která byla především technickým úkolem. Jejich řešení 

vyžaduje věnovat pozornost způsobům, jakými se 

socioekonomické otázky vzájemně ovlivňují s politikou a 

technologiemi, potřebě inteligentní regulace a kritickým 

procesům zpětné vazby, které probíhají v celém inovačním 

řetězci.“

Missions (and heroes)





Scénáře, které vědcům nedávají spát

Barbara Strauch… strach z mizení vědeckých sekcí v 

novinách

Eric R. Weinstein…strach z přemíry excelence ve vědě

Roger Highfield…strach z mizení vědeckých hrdinů

Mise: nová vize nebo budíček?



•30 000 časopisů globálně a 2 mil. vědeckých článků/rok

•Nefukční zpětná vazba mezi vědci a společností/politiky

•Excelence ve vědě: vytlačování géniů na okraj?

•„Publish or perish“: publikací k bezvýznamnosti? (HERA)

Věda a společnost: vzdálené světy?



• Zásadní pro přežití vědy: příběhy jako základ prožívání a vnímání 

světa

• Hrdinové…

• nedokonalost příběhů vs. vědecká komplexita 

• mají odvahu pohybovat se na pomezí vědy a příběhů v extrémně 

polarizovaném světě

• pracují s emocemi v příbězích

Vědečtí hrdinové: Robert Highfield



…od Silent Spring Rachel Carsonové…

(Source: time.com)



22. 4. 1970 

- první oslava Dne Země 

(Manhattan, New York)

- organizátor: Dennis Hayes, 

přezdívaný „Mr. Earthday“ –

silně ovlivněn Rachel Carson

(Zdroj: times.com)

…k 20 mil. Američanům na Manhattanu



22. 4. 1970 

- první oslava Dne Země 

(Manhattan, New York)

- organizátor: Dennis Hayes, 

přezdívaný „Pan Den Země“ 

– silně ovlivněn Rachel 

Carson

(Zdroj: times.com)

…k 20 mil. Američanům na Manhattanu



Příběhy táhnou!


