
1www.geology.cz

Popularizace geologie 
na českém internetu

Jaroslav Aichler & Pavel Bokr
Česká geologická služba



2www.geology.cz

• Nutnost popularizace geologie a komunikace 
s veřejností
• Současný stav informací o geologii na českém 
internetu
• Aktivity České geologické služby na webu
• Myšlenka portálu české geologie žije ...

Obsah
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Stále větší část geologické obce si uvědomuje svůj 
dluh:
• v komunikaci s negeologickou veřejností
• v popularizaci výsledků výzkumu geovědních
disciplín a jejich praktického využití
• v osvětlení významu geologických věd pro:

udržitelný rozvoj moderní společnosti
v její ochraně před geologickými riziky

Úvod



4www.geology.cz

Pokud nebudou sami geologové schopni jednoduše a 
přitom poutavě vysvětlit veřejnosti k čemu jsou 
geologické vědy dobré a užitečné, budou tyto nadále 
disciplínou nedoceněnou a na okraji zájmu. 

Komunikujme s veřejností

Zvelebil, J. (2005): Katastrofická komunikace. Vesmír 84, 195-196.
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• Popularizace vědy a přibližování výsledků výzkumů
veřejnosti je úkolem všech vědních disciplín 
(např. www.projektmedved.eu)

• Internet představuje ideální
informační prostředek se stále 
se rozšiřujícími možnostmi pro 
oslovení široké veřejnosti

• předností Internetu je dostupnost, cena, rychlost -
možnost aktuálnosti,...

Popularizace vědy a možnosti Internetu
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• popularizace věd o Zemi a komunikace geologů 
s veřejností je problémem celosvětovým

• vyhlášení IYPE (MRPZ) je globální akcí

Mezinárodní rok planety Země

www.esfs.org
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Mezinárodní rok planety Země v ČR

www.rok-zeme.cz
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Odpovědnost za popularizaci geologických věd:
• státní geologická služba
• geovědní výzkumné ústavy
• vysoké školy (www.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral, 

skripta.dictor.net)
• muzea (mng.webz.cz)
• geologické a profesní společnosti

(www.geologickaspolecnost.cz)
• zájmová sdružení a jednotlivci

Popularizace geologie
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Výzkumné ústavy
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Vysoké školy
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WWW stránky geologických společností



12www.geology.cz

Webové stránky spravované jednotlivci
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Portál Státní geologické služby

www.geologickasluzba.czTomas a kol. 2007

MPO ČR
Odbor surovinové a 
energetické politiky
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Portál Geohazardů

www.geology.cz/geohazardyTomas & Moravcová a kol. 2007
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Geologická encyklopedie on-line

www.geology.cz/encyklopedie
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Portál České geologické služby

www.geology.cz
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• db Významných geologických lokalit
• db Dekoračních kamenů

Databázové webové aplikace
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Popularizační, tematické a projektové stránky
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Virtuální muzeum

www.geology.cz/muzeum
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Fotoarchiv

www.geology.cz/fotoarchiv
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Zeptejte se geologa, Kalendář geologa,..

www.geology.cz/zeptejte-se-geologa www.geology.cz/kalendar
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Soutěž Můj kousek Země

www.geology.cz/soutez
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A/Č Geologický slovník

~ 19.000 položek

• příprava EU projektu MTG www.geology.cz/slovnik
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Internetový obchod ČGS

www.geology.cz/obchod
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• opakovaná snaha získat projekt VaV na vytvoření 
e-learningového systému pro školení pracovníků 
státní správy, škol i veřejnosti ve vědách o Zemi

• pedagogická a přednášková činnost pracovníků 
ČGS na školách

• školení v rámci zahraničních projektů ZRS
• započala spolupráce s Metodickým portálem RVP 

sekcí pro gymnaziální vzdělávání (www.rvp.cz)

e-Learning v geologii



26www.geology.cz

• I přes rozšíření nabídky informací o geovědních
oborech není situace na českém internetu zdaleka
ještě ideální

• všechny geologické instituce a organizace by měly 
ke zlepšení tohoto stavu dle svých možností
koordinovaně přispět (vytvořit časový prostor pro 
své pracovníky, kteří k popularizaci mají blízko)

• pozornost zaměřit i na obory, které nejsou dosud 
na internetu prakticky vůbec zpracovány

Jak dále ...
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• inspirujme se jinde

Jak dále ...

• Mezinárodní rok planety Země 
... se nebude opakovat!
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• Vybudováním portálu Státní geologické služby byl 
položen základ Portálu české geologie

• ČGS předložila neúspěšně už dva návrhy projektů 
na vybudování portálu české geologie

• vedle finančních a organizačních otázek 
je nezbytné usilovat o: 
• vytvoření atmosféry otevřené spolupráce
• potlačení partikulárních zájmů (a nezájmů)

geovědních institucí (a jednotlivců)
• společné vůli přispět k popularizaci 

geologie v ČR

Myšlenka portálu české geologie žije ...
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Děkujeme Vám za pozornost
...a těšíme se na spolupráci  a doufáme, 
že nás v tom nenecháte samotné!

Q & A
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