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PROJEKT R&DIALOGUE 

Údaje o projektu 

▪ Financování – 7. rámcový program EU  
- Téma „Mobilisation and Mutual Learning“ 

• Dílčí téma „Action Plans on Societal Challenges“ 
 

▪ Zahájení: 1. června 2012 
 

▪ Ukončení: 30. listopadu 2015 
 

▪ Koordinátor: Triarii, BV (Nizozemí) 
 

▪ Konsorcium: 17 institucí z 10 evropských zemí 
 
 

 



KONSORCIUM 
17 partnerů aktivních v různých sférách oblasti energetiky 
v 10 evropských zemích 

ČR 
CGS, Zeleny Kruh 

Německo 
FZ Jülich, FNR 

Španělsko 
CIUDEN 

Francie 
SMASH, BRGM, 

VivAgora 

Řecko 
CERTH 

Itálie 
La Sapienza 

University of Rome 

Nizozemí 
Triarii 

Norsko 
Bellona, ZERO, 

NIVA 

Portugalsko 
LNEG, EnergyIN 

Velká Británie 
University of 
Edinburgh 



Cíle projektu R&Dialogue  
Organizace dialogu mezi výzkumnými 
institucemi, organizacemi občanské 
společnosti a dalšími zainteresovanými 
stranami, který ideálně vyústí ve společnou 
vizi nízkouhlíkové společnosti, identifikace 
akcí ke zlepšení tohoto dialogu a s tím 
spojené vzájemné učení. 



PROJEKT R&DIALOGUE 

Struktura projektu 

10 národních 
dialogů 

European 
learning 

Podpora 
společenského 

procesu 



PROJEKT R&DIALOGUE 

10 národních dialogů: fáze dialogu v každé zúčastněné zemi  

1. Hledání cesty 

Mapování situace, 
interview 

 
Vytvoření národního 

panelu 
 

Identifikace problémů a 
„třecích ploch“  

2. Dialog 

Dialog, diskuze a 
vzájemné učení 

 
Přenesení dialogu na 

národní úroveň  

3. Vize 

Vytvoření vize a akčního 
plánu 

 
Národní konference 



PROJEKT R&DIALOGUE 

Co už se udělalo (I) 

▪ Přípravná fáze – podpora sociálního procesu 
- Příprava členů konsorcia na organizaci dialogu  

• team building 
• interview se členy projektového týmu 
• psychologicko-sociologický trénink 
• příprava informačních materiálů 
• příprava protokolu pro národní interview 
• výměna zkušeností a dialog na evropské úrovni 

 
 

 



PROJEKT R&DIALOGUE 

Co už se udělalo (II) 

▪ Přípravná fáze – národní dialog 
- Úvodní národní nízkouhlíková inventura 
- Mapování stakeholderů, navazování kontaktů 
- Příprava projektových materiálů v češtině 
- Interview se stakeholdery 
- Obsahová a emocionální analýza interview 
- Ustavení Národního nízkouhlíkového panelu 
 

 



PROJEKT R&DIALOGUE 

Otázka pro interview 

O tom, jak by mohla v budoucnu vypadat nízkouhlíková společnost, 
dnes existuje řada různých představ. V našem projektu R&Dialogue 
usilujeme o to, vytvořit prostor pro výměnu názorů na toto téma.  
Snažíme se najít nové cesty a způsoby, jak sdílet znalosti, myšlenky a 
možné směry technologického rozvoje. Pomocí dialogu mezi zástupci 
vědy a výzkumu a představiteli různých sfér společnosti se chceme 
naučit, jak utvářet budoucí nízkouhlíkovou společnost v naší zemi a 
v Evropě. 
Co si o tom myslíte? Řekněte nám prosím vše, co Vám v tomto ohledu 
přijde na mysl. 



PROJEKT R&DIALOGUE 

Interview 

▪ Celkem 41 interview (3-10/2013) 
▪ Celkem 30:14 h záznamů; 671 normostran textu po přepisu 
▪ Průměrná délka interview 44:15 min 
▪ Provedena obsahová analýza  

- identifikována nejfrekventovanější témata 
- identifikovány hlavní „tábory“ stakeholderů 

▪ Emocionální textová analýza - zpracování Universita La Sapienza Řím 



PROJEKT R&DIALOGUE 

Interview 
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Výsledky interview – nejčastěji zmiňovaná témata 



PROJEKT R&DIALOGUE 

Výsledky interview – nejčastěji spontánně zmiňovaná témata 



SKUPINY STAKEHOLDERŮ 

V debatách na téma energie & změna klimatu (včetně interview v 
rámci R&Dialogue) lze identifikovat dvě silné názorové skupiny 
stakeholderů: 
▪ „Traditional energy group“ – preference tradičních technologií 

(uhelná a jaderná energetika) 
▪ “Green renewable group“ – podpora nízkouhlíkových 

technologií, zvláště OZE 
 

Dále existuje relativně malá „centristická“ skupina, která částečně 
sdílí názory obou výše uvedených skupin 
 
 

 
 



„TRADITIONAL ENERGY GROUP“  

Obvyklé argumenty: 
▪ změna klimatu, nebo přinejmenším antropogenní vliv na ni 

nejsou prokázány, není tedy nutno dekarbonizovat 
▪ nízkouhlíkové technologie jsou drahé 
▪ nesouvislá povaha výroby elektřiny z OZE je nebezpečná pro 

stabilitu sítě 
▪ potenciál OZE je omezený 
▪ jsou třeba stabilní a spolehlivé zdroje pro base load => je třeba 

postavit nové jaderné bloky 
▪ Německo (Energiewende) je typickým příkladem toho, jak by se 

změny v energetice neměly dělat 
 
 
 



„GREEN RENEWABLE“ GROUP 

Obvyklé argumenty: 
▪ změna klimatu je naléhavý problém, je třeba dekarbonizovat 
▪ nízkouhlíkové technologie jsou jedinou možnou cestou dalšího 

vývoje 
▪ OZE by měly být rozvíjeny mnohem více a mnohem rychleji 
▪ nové jaderné bloky nejsou potřeba a/nebo nejsou ekonomické 
▪ celý energetický systém ČR je třeba změnit 
▪ ČR je ostrovem tradiční energetiky v měnící se Evropě 
▪ Německo (Energiewende) je typickým příkladem toho, jak by se 

měly změny v energetice měly udělat 
 

 
 
 



  

Emocionální textová analýza 

People and  
climate 

«Burning»  
resources 

Economic  
networking 



  

Emocionální textová analýza 

2 
1 

3 

Factor II 
Matching economy 

and technology 

Factor I 
Governing the 

internal change 

Cluster 1 
People and climate 

Cluster 2 
«Burning» resources 

Cluster 3 
Economic networking 



EMOCIONÁLNÍ TEXTOVÁ ANALÝZA 

Náměty k úvaze 

▪ Transformace je vnímána jako nákladný proces z hlediska 
společenského, finančního i technologického. 

▪ Je těžké pochopit jak řídit politiku, jak nahradit zdroje, které „jsou 
spalovány“. 

▪ Je zde silný potenciál spojený se zkušenostmi naší země s 
využíváním různých zdrojů energie. 

▪ Je zde naděje, že zapojením občanů je možné změnit výzvu v 
příležitost. 

▪ Politická a společenská diskuze by měly být konkrétnější, s využitím 
technické vstupy z průmyslu a od expertů; diskuzi o změně klimatu lze 
zaměřit na reálné dopady na systém fungování země. 



EMOCIONÁLNÍ TEXTOVÁ ANALÝZA 

Náměty k úvaze 

▪ Mohla by pomoci otevřenější a užitečnější výměna názorů na téma 
nákladů, přínosů dlouhodobých investic, rovnováhy mezi úsporami a 
spotřebou. 

▪ Umístění takovéto výměny názorů do rámce otevřeně ukazujícího 
evropskou dimenzi a rostoucí trh nízkouhlíkových technologií by 
mohlo české stakeholdery přimět vnímat obnovitelné zdroje jako 
smysluplnější.   
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Národní nízkouhlíkový panel 

▪ Jádro dialogu a sdílení znalostí v rámci 1. fáze národního dialogu 
▪ Řídí a usměrňuje aktivity národního dialogu (na základě vlastních 

rozhodnutí) 
▪ Zpracovává základní dokumenty – národní diskuzní dokument a 

národní nízkouhlíkovou vizi 
▪ Pro pozvánky do panelu jsme brali v úvahu zejména: 

- reprezentativnost (zastoupení hlavních stakeholderů) 
- proporcionalitu (vyvážené složení) 
- řiditelnost (omezení počtu členů) 
- chuť se zapojit 
- potenciální přínos pro práci panelu 



SLOŽENÍ NÁRODNÍHO NÍZKOUHLÍKOVÉHO PANELU 
Antonín Fejfar Fyzikální ústav AVČR 

Jan Habart CZ BIOM 

Vít Hladík Česká geologická služba 

Vojtěch Kotecký /  
Martin Mikeska Hnutí DUHA 

Pavel Kavina Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Bedřich Moldan Univerzita Karlova – Centrum pro otázky životního 
prostředí 

Radek Němec Nano Energies 

Eva van de Rakt Heinrich Böll Stiftung 

Ivan Rynda Univerzita Karlova – Fakulta humanitních studií, 
Katedra sociální a kulturní ekologie 

Pavel Řežábek ČEZ, a.s. 

Barbora Urbanová Klimatická koalice 

Max Wandler Česká spořitelna / Erste Corporate Banking 

Pavel Zámyslický Ministerstvo životního prostředí 

Facilitátorky: Júlia Sokolovičová / Marta Kotecká Misíková (Zelený kruh) 



SLOŽENÍ PANELU 
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Národní nízkouhlíkový panel - činnost 

▪ 1. schůzka 2/2014, zatím 9 jednání 
▪ Update a „vylepšení“ Národní nízkouhlíkové inventury 
▪ Zpracování Diskuzního dokumentu 
▪ Dialog nad vybranými tématy: 

- Klima jako mantinel české energetické politiky 
- Hlavní drivery energetiky aneb jak přemýšlí energetik o budoucnosti 
- Nový klimaticko-energetický rámec EU pro období 2021-2030 
- Fotovoltaické využití sluneční energie v perspektivách 
- Společenskovědní aspekty přechodu k nízkouhlíkové společnosti 
- Energiewende – transformace německého energetického systému 



PROJEKT R&DIALOGUE 

Další kroky v r. 2015 

▪ Rozšíření dialogu – zapojení dalších stakeholderů 
- semináře v Praze a v Brně 
- online dotazník 

▪ Zpracování Národní nízkouhlíkové vize 
▪ Česká národní konference (9/2015) 
▪ Závěrečná mezinárodní konference (Brusel, 11/2015) 



WEBSITE http://www.rndialogue.eu 



WEBSITE http://www.rndialogue.eu/nat_dial.php?country=ch 



WEBSITE http://www.rndialogue.eu 



THANK YOU 
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