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Nízkouhlíková transformace bývá často vnímána 
jako technický a environmentální problém, který se 
dosud převážně zaměřuje na:

• ekonomické a legislativní nástroje - uhlíkové clo, emisní povolenky, 
dotační pobídky atd. 

• technologický rozvoj – obnovitelné zdroje energie, bateriová 
úložiště, digitalizace, zvyšování energetické efektivity a úspor, 
elektromobilita, adaptační opatření ve městě i v krajině atd. 

• vzdělávání a osvěta – informační kampaně, přednášky pro veřejnost, 
konference a panelové diskuse, často zaměření především na děti a 
mládež 



Okruhy této konference…

1. Opatření Zelené dohody pro 
udržitelný rozvoj

2. Data, informace a znalosti pro 
udržitelný rozvoj

3. Společenská odpovědnost firem a 
udržitelná výroba a spotřeba

4. Zdravá planeta pro příští generace

5. Veřejnost versus ochrana klimatu a 
udržitelný rozvoj

6. Udržitelný rozvoj lidských sídel



Kam se poděla role veřejné správy? 

• nezastupitelný význam 
veřejné správy na všech 
úrovních vládnutí pro 
dosažení klimaticky neutrální 
a odolné společnosti 

• mezi závazky a skutečnou 
aktivitou – výkonem, jsou 
obrovské mezery, a to jak na 
úrovni státu, tak i na úrovni 
měst



Politologie a další sociální vědy ve světě se zabývají např. 

• způsoby měření aktivity / výsledků klimatické politiky  (viz. např. Schaffrin, A., 
Sewerin, S., and Seubert, S. (2015). Toward a Comparative Measure of Climate 
Policy Output, Policy Studies Journal, 43/2, 257–82.)

• vysvětlováním nízkých / vysokých klimatických ambic jednotlivých států / vlád 
(viz. např. Tobin, P. (2017). Leaders and Laggards: Climate Policy Ambition in 
Developed States. Paul Tobin. Global Environmental Politics, 17/4, 28-47.)

• analýzou mezinárodní klimatické spolupráce (viz. např.: Bernauer, T., Böhmelt, T. 
(2013). National climate policies in international comparison: The Climate Change 
Cooperation Index, Environmental Science & Policy, 25, 196-206.)

• vyhodnocováním výkonu veřejné správy v oblasti klimatu u sítí měst (viz. např. 
Bansard, J.S., Pattberg, P.H., Widerberg, O. (2017): Cities to the rescue? Assessing 
the performance of transnational municipal networks in global climate 
governance. International Environmental Agreements: Politics, Law and 
Economics, Springer, 17/2, 229–246.)



Podle studie zveřejněné v červnu 2021 v časopisu Nature* dosavadní integrované modely 
hodnotící klimatickou politiku: 

• Jsou příliš abstraktní, vycházející z představy lidí jako „racionálních optimizátorů omezených 
prostředků“ 

• nedostatečně reflektují sociální a politickou realitu

• nevíme, jak na oteplování bude reagovat 
společnost a politika, resp. politické systémy 
(viz. zvýšení daně na paliva ve Francii, či naopak 
snižující se ceny OZE) – jak např. politici 
balancují mezi různými zájmy či investicemi 
(studenti FFF vs. automobilová lobby), proč 
lidé neradi opouští staré a méně výkonné 
technologie, či jak rozumět dynamice 
klimatického hnutí, jak ovlivní politické 
konflikty cenu dekarbonizace, jak zaměření 
investorů na krátkodobá rizika ovlivňuje 
dlouhodobou klimatickou politiku

*https://www.nature.com/articles/d41586-021-01500-2?fbclid=IwAR08-5bBVWRsQkjoiQ8GiA5hCdWtGL5XMMufSAeTh0P9-
BN3sKyKIri7V8s

https://www.facebook.com/NaturePortfolioJournals/?__cft__%5b0%5d=AZVlDWsnZCRHsFqizOSYaZ40zgtISZD5K_uzQMdDDY4RQygp8whrbjJArqBuhUO9qVzo4S9kF7B-5qweM9LRUOPM_ADfnDPKHxgeNOc_qyBahpXDGM1VaAGn8TACWQF_F1o&__tn__=kK-R


Inspirace v politické ekonomii

• Mají-li být integrované modely užitečné a reflektovat kontext skutečného politického 
rozhodování a dopady klimatické politiky na lidi, měly by se inspirovat v politické 
ekonomii, která dokáže zodpovědět např. následující otázky: 

• Kdo bude mít z jakých opatření prospěch a kdo naopak bude tratit? 

• Jak vytvářet politiky, které budou přijatelné a tím pádem i dlouhodobé? 

• Jak kompetence vlády ovlivňuje schopnost státu ovlivňovat trh, rozhodovat se a měnit 
cenu rozložení kapitálu atd. 



Vědecké instituce v Česku 
se zaměřují na: 

• problematiku adaptací (např. CzechGlobe, Cenia)

• sociální aspekty sleduje např. projekt Příběhy 
sucha (spolupráce CzechGlobe, FHS UK a VÚKOZ), 
či projekt „Lokální reakce na změnu klimatu v 
České republice sociologickou perspektivou“ 
zpracovávaný na AV ČR

• psychosociální aspekty a průzkumy veřejného 
mínění (postoj obyvatel k ochraně klimatu) –
zejména FSS MUNI, soukr. výzkumné agentury, 
spolek Green Dock

• výkon veřejné správy v oblasti ochrany klimatu je 
v Česku dosud mimo pozornost zdejší politologie 
a sociálních věd obecně, v Česku se jejich 
nezávislou analýzou zatím nezabývá žádná 
vědecká instituce, která by např. navrhovala 
potřebné změny pro zlepšení tohoto výkonu a 
přitom měla autoritu akademického subjektu 



Mezery v monitoringu, analýze a 
hodnocení, a obecně výzkumu výkonu 
veřejné správy v oblasti ochrany klimatu

• monitoring výkonu veřejné zprávy a 
naplňování závazků je nahodilý, 
nesystematický, nekoordinovaný a 
převážně v rukou neziskových organizací, 
odborných asociací a aktivní občanské 
společnosti 

• je potřeba také věnovat pozornost 
dopadu opatření v rámci „spravedlivé 
transformace“ na zranitelné skupiny 
obyvatel (just transition) – dosud opět 
nebyl slyšet hlas vědeckých institucí, 
pouze aktivisté, či odborné NGO 



• K propasti mezi ambiciózními závazky a skutečnou 
aktivitou veřejné správy se v Česku nejčastěji 
vyjadřují odborníci a odbornice z oblasti přírodních 
věd, kteří se touto problematikou z podstaty svého 
zaměření nezabývají, často ji nesprávně interpretují, 
nebo mají konflikt zájmů jakožto poradci vlády v 
otázkách klimatu. V důsledku neznalosti sociálně 
vědních oborů navíc mají přírodovědci tendenci 
delegitimizovat aktivity a diskurz aktivistů, případně 
samotnou oprávněnost jejich existence. 

• Absentující roli sociálně-vědních odborných institucí 
se naopak často snaží suplovat některé neziskové 
organizace, které však na potřebné výzkumné 
aktivity nemají finanční ani personální kapacity a 
v očích odborné i laické veřejnosti mívají pejorativní 
nálepku „aktivistů“. 

• Zelenou transformaci je nutné řešit mnohem více 
interdisciplinárně, více zapojovat sociální vědy do 
výzkumu v oblasti ochrany klimatu, zejména pak 
výkonu veřejné správy, zapojování veřejnosti a 
dalších aspektů komplexního problému 
nízkouhlíkové transformace.



Faktory ovlivňující potenciál a
schopnost veřejné správy 
vykonávat politiku ochrany 
klimatu 

• politicko-ekonomické - systémový i ideologicky 
podmíněný odpor k nízkouhlíkové transformaci, 
uchvácený stát, technologický lock-in, partikulární zájmy, 
nefunkčnost neoliberalismu v řešení globálních hrozeb 

• institucionální – např. resortismus (absence klimatického 
mainstreamingu), nefunkční nástroje pro užší spolupráci 
/ zapojení veřejnosti, nedostatek leadershipu

• sociokulturní – nedostatek politické imaginace, nedůvěra 
mezi občany a politiky, neochota experimentovat, nízká 
informovanost politiků a političek  

• má-li být nízkouhlíková transformace v Česku úspěšná, je 
nutné bariéry a dosud nevyužité možnosti identifikovat, 
a následně je systematicky odstraňovat, nebo naopak 
rozvíjet 



Mezitím v zahraničí… 



Děkuji za 
pozornost

Michaela Pixová
mpixova@hotmail.com


