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Různé „diagnózy“ vědy 
důraz na znaky produkce vědění (NPK = nová produkce vědění) 
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Kognitivní 

Metody (spolupráce, transdisciplinarita) X X             

Epistemologie (sociálně robustní poznání) X X*             

Preskriptivní (vs. deskriptivní) povaha   X       -+ +- +- 

Organi-
zační  

Síť oborů (transdisciplinarita)  X   X           

Hodnoty/etika vědecké práce (reflexivita) X     X         

Normy kontroly kvality (rozšíření okruhu 
posuzovatelů, „peers“) X X   X   X     

Externí 
vztahy  

Interakce s dalšími sociálními „sférami“ 
(průmysl, vládní sf.) X   X X X X X X 

Využití ne-vědeckého poznání (forma 
participace)   X             

Předvádějící
Poznámky prezentace
* V NPK je tento bod nejasnýHessels, L. K., & Van Lente, H. (2008). Re-thinking new knowledge production: A literature review and a research agenda. Research policy, 37(4), 740–760.



Místní poznání 

 Základ koncepcí udržitelného rozvoje 
 cílem je působit změnu v praxi 

Relevantní NPK (Modus 2) 
– tzv. sociálně distribuované poznání: 
vznik v kontextu aplikace (změna lokace) 
dialogický proces, zahrnutí různých 
pohledů 

NOVÉ POJETÍ IMPAKTU (ne vědecký, ne 
ekonomický  politický, sociální) 
 

Předvádějící
Poznámky prezentace
NPK (Modus 2) – sociálně distribuované (vznik v kontextu aplikace – změna lokalizace vzniku & transdisciplinarita)Reflexivita: vznik poznání = dialogický proces, zahrnutí různých pohledů  sociální odpovědnost



Věda z hlediska (různých druhů) 
svého impaktu 

Systém vědy: 
binární kód pravda-nepravda (Luhmann) 

Ekonomický systém: 
médium peníze, 
kód platba-neplacení (Petrusek) 

Věda jako základ znalostní společnosti: 
společný binární kód (úspěch-neúspěch) 



Nový (?) rámec vědy 

„Reframing“ vědy  
hledání společného kódu vědy a jiného 
systému 

Věda + sociální systém: 
?kód dobro-zlo 
koncept společenské odpovědnosti vědy 

?externí X interní síly rozvoje vědy 
?kontaminace X nové cesty k autonomii 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Diskuse o vlivu zapojení externích subjektů na změnu interních procesů vyjednávání vědeckého diskurzu tak může být příspěvkem k diskusi externalism-internalism debate (viz Shapin, 1992; Hoppe, 2005).



Hraniční objekty 
Zieschank (2002), Adomßent, (2012) 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Zieschank, R., 2002. Informationstransfer Wissenschaft – Politik, in: Statistisches Bundesamt, Forschungsstelle fürUmweltpolitik der Freien Universität Berlin & Ökologiezentrum Kiel (Ed.), Makroindikatoren desUmweltzustandes, pp. 339-354. Band 10 der Schriftenreihe Beiträge zu den UmweltökonomischenGesamtrechnungen. Wiesbaden.



Charakteristiky rámce (vědy) 

Způsob dojednávání významu, smyslu 
 komunikace 

Dopad vědy – její vliv, „moc“ působit 
změnu atd. (power) 

Specifika nového (sociálního) rámce: 
hodnotové znaky: důvěra (trust), 
zaujetí, závazek (commitment) 



Komunikace 

Proměna komunikačních vzorců  
od uzavřené komunikace ve 
společenství „zasvěcených“ k otevřené 
komunikaci v rámci společenství 
„dotčených“.  
např. rozšířené peer review (Funtowicz, 

Ravetz, 1990) 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Funtowicz, S.O.; Ravetz, J.R., 1990:�Uncertainty and Quality in Science for Policy. Dordrecht: Kluwer Academic Press Viz http://www.itas.fzk.de/tatup/052/gufu05a.htm 



Mocenské vztahy (power) 

 Impakt vědecký: zajišťuje peer review 
– jasná pravidla dialogu 

 Impakt ekonomický 
navenek  vědní politika; 
dovnitř  ekonomizace výsledků (RIV…) 

 Impakt sociální 
transformace společnosti (cíle?) 



Mocenské vztahy (power) 

Jak se projevuje ve vztazích ve vědě: 
 top-down nebo bottom-up uspořádání 
 decentralizace, princip subsidiarity 

decentralizované učení – reflexivní, 
„s dvojitou zpětnou vazbou“ 

 leadership – schopnost prosazovat vize 
atd. 
 



Trust & commitment 

Objeveny v kontextu sociálního učení 
jako opakující se vzorce 

(Wals, 2007; Sol et al., 2012) 
Charakterizují dialog společenských 
aktérů, kde řešení mají emergentní 
povahu  
vzájemná výměna názorů a ovlivňování 
= sociální učení (SL) 
   



Trust (důvěra) 

Definice: aktéři jednají způsobem, který 
je pro ně vzájemně přijatelný, aniž by si 
museli do jednání zasahovat. 
Důvěra je “spouštěcím” faktorem SL, 
umožňujícím sdílet poznatky a 
zkušenosti; podporuje inovace, 
omezuje vzájemnou zranitelnost atd. 
Je i výsledkem učení. 



Commitment (závazek, zaujetí) 

Ochota aktérů investovat své zdroje 
(nadšení, motivaci, čas, peníze) do 
společného projektu. 
Má původ v zájmu a hodnotách, souvisí 
s cílem projektu, vede k vůli přispět jak 
vizemi (myšlenkami) tak i prakticky. 
osobní závazek 
závazek organizace (sdílené hodnoty) 



Journal of Cleaner Production 

 

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-cleaner-production/


Analýza textů 
Jifke Sol; Pieter Jelle (PJ) Beers; Arjen Wals: Social learning in regional 
innovation networks: trust, commitment and reframing as emergent properties 
of interaction  

 Kontext: místní projekt orientovaný na 
budoucnost („Bridge to the Future“)  
 „Trust“ i „commitment“ studovány s 

ohledem na dynamiku procesů učení  
 T&C emergentní povaha 
 potvrzovala se závislost mezi nimi 

 



Mocenské vztahy 
Cíle projektu: 
 založit síť spolupráce aktérů na 

bottom-up principu (iniciativy 
nastartované aktéry bez formalní 
rozhodovací pravomoci) 
 překlenout čistě mocenské vztahy 
moc = nerovnováha mezi aktéry  

nedostatek zaujetí  krize projektu 



Komunikace 

 Sociální učení  komunikace 
(plyne z definice) 
 Diverzita aktérů  širší porozumění 
 Překonání rozdílů mezi aktéry – 

reframing 
 Výsledkem komunikace – místní 

(místně zakotvené) poznání 
 

Předvádějící
Poznámky prezentace
social learning as an interactive and dynamic process in a multi-actor setting where knowledge is exchanged and where actors learn by interaction and co-create new knowledge in on-going interaction



Analýza textu 
Pieter Valkering; Carijn Beumer; Joop de Kraker; Christine Ruelle: An analysis of 
learning interactions in a cross-border network for sustainable urban 
neighbourhood development 

Power: 
 Vztahy v komunitě  bottom-up 

(top-down = instrumentální přenos) 
 Impakt: aktivity v rámci sítí učení  

dopad na rozhodování 



T&C & komunikace 

 Specifická komunikace  učení, ve 
kterém je důležitý proces, ne výsledek 
 Výměna, (společná) tvorba poznatků 
 inovace, akce, transfromace 
 T&C = očekávanými výsledky učení 

 



Analýza textu 
Jan Oldenhuizing; Joop de Kraker; Pieter Valkering: Design of a Quality-of-Life 
monitor to promote learning in a multi-actor network for sustainable urban 
neighbourhood development 

Power: 
 Bottom up  cíl monitoringu (nástroj 

reflexe, učení, ne nástrojem hodnocení) 
 UR = integrující koncept  považován 

za autoritativní, paternalistický přístup 
 užití konceptu „kvalita života“ 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Vize = koncept udržitelného rozvoje: pokud je UR považován za integrující koncept rozvoje společnosti, jde o autoritativní, paternalistický přístup (v souladu s Keulartz, 2005) – nelze na něm založit komunikaci s emergentním výsledkem. 



T&C & komunikace 

 Komunita zájmu (CoI): nutno 
překlenout tzv. pragmatické hranice 
 CoP (komunita praxe) vs. CoI –  

odlišné pojítko: 
oborová doména vs. řešený problém 
  emergentní povaha řešení 
 T = důležitý kontext 

 
 
 



Analýza textu 
Katerina Ptackova; Karel Cada: Possibilities and limits of collaboration between 
academia and NGOs in the Czech Republic  

Power: 
 Top-down  struktura komunikace 

        závěr: rozložení sil nepříznivé 
 Autorita univerzit  evaluace 
 Věda – nástroj (ideologický) – 

        ne koprodukce vědění 



T&C & komunikace 

 T: pokles důvěry ve vědu  hraje 
pozitivní roli – prolomení uzavřenosti 
 Tradiční hodnotou: value free science 
 C ve vědě  ztráta vědecké prestiže 
 C u veřejnosti  autorita vědy 
Závěr: jednosměrná komunikace 
věda – veřejnost (Public Education Model) 

 
 
 
 

Předvádějící
Poznámky prezentace
community of interest a nutnost přemostit různé slovníky a perspektivy jednotlivých členů. Zájmy členů zůstávají nezměněné, je ovšem třeba překlenout tzv. „pragmatické hranice“ („pragmatic boundaries“) ‑ na rozdíl od syntaktických hranic, tedy rozdílů v terminologii, nebo sémantických hranic, tedy rozdílů ve významu. Rozdíl v zájmech je nutno překlenout konstrukcí vhodných hraničních objektů reprezentujících různé zájmy. In contrast, in a heterogeneous learning network, the members do not share a common practice but a common challenge or objective, i.e., the exchange and development of knowledge to resolve a komplex problem in which they all have a stake. Such a knowledge community has been termed a Community-of-Interest (CoI, Fischer and Ostwald, 2005). … Learning and knowledge development within a CoI concerns integration of knowledge from different domains, and aims at shared understanding and accomplishment of a common, complex task.(in Community of practice: Learning and knowledge development within a CoP concern exchange of domain-specific knowledge, aiming at growing from novice to expert, explication of tacit knowledge and refinement of the codified knowledge system of the domain (Fischer and Ostwald, 2005). )When such a network is conceived as a CoI, the major challenge is to establish a shared context and provide referential anchoring for communication between members who have different vocabularies and divergent perspectives.Table 1Characteristics of a Community-of-Interest in contrast with those of a Community-of-Practice (after Fischer and Ostwald, 2005).…challenge of how to support learning (exchange and co-creation of knowledge for sustainable development) across the role-based boundary…If boundary objects are to enable effective communication and cooperation across boundaries… When the groups (also) differ in interests, Carlile (2004) speaks of pragmatic boundaries. Crossing pragmatic boundaries requires the groups to redefine their interests and negotiate common interests. In this case, an effective boundary object must enable the representation of diverging interests and identification of common interests.



Atd. … a závěr  

„Pravidla hry“ se liší, když jde o: 
 odbornou komunita 
 komunitu praxe 
 komunitu zájmu 
A to i pokud „hrou“ je recenzní řízení! 
(aneb – je nutno soustavně vytvářet 

nástroje dialogu …) 



 
 
 
 
 

To je konec! 
(více naleznete na 
mosur.czp.cuni.cz 
envigogika.cuni.cz) 

 

http://mosur.czp.cuni.cz/
http://www.envigogika.cuni.cz/
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