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Abstrakt:
K  vědecké  činnosti  patří  nejen  publikace  odborných  článků  a  příspěvky  na  odborných 
konferencích, ale i kontakt odborníků s veřejností a popularizace. Pořádání akcí pro veřejnost 
je  velmi  vhodnou  možností  popularizace  a  v  tomto  ohledu  se  tato  činnost  i  spolupráce 
odborníků  v  oblasti  dendrologie  opět  začíná  rozvíjet.  Sám  bych  chtěl  jako  propagátor  i 
nevzácný účastník dendrologických akcí upozornit právě na akce v současnosti probíhající, 
současné možnosti i připravované novinky v oblasti propagace a organizace těchto akcí v ČR.

Abstract:
A scientific activity includes not only publications of expert scientific articles and papers on 
specialist conferences, but also the contact with public and publicity. Organization of events 
for public is a highly appreciated possibility of promotion and in this regard this respect as 
well as cooperation of specialists in dendrology is being developed again. I would like as an 
organizer and also not uncommon participant in public dendrological activities to point at the 
currently  arranged  activities,  on  the  current  possibilities  and  prepared  innovations  in  the 
sphere of publicity and organization of these events in the Czech Republic.
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ÚVOD:

Popularizace:
V evropských poměrech je proti severoamerickým údajně pomíjena popularizace, která je pak 
buď dělána neodborníky (amatérské weby...)  nebo vůbec (problém knižních publikací, kdy 
vycházejí jen překlady cizích děl). Je zřejmé, že především díky popularizaci se mohou šířit 
nové vědecké poznatky, kdy veřejnost je obeznamována s různými problémy srozumitelným 
výkladem (zejména bez užití vědeckých termínů, zabíhání do podrobností, někdy s využitím 
odůvodnitelných méněpřesných zobecnění apod.). 
Zajímavé jsou postřehy dr. Dvořáka (upraveno, viz Rosol 2006): "Umění popularizace je dar. 
My  jsme  popularizaci  vědy  vždy  chápali  jako  svou  povinnost  vůči  veřejnosti.  Málokdo 
dovede  k  laické  veřejnosti  promluvit  srozumitelně."  Veřejnost  jistě  nejnovější  výsledky 
moderní vědy zajímají. Časové možnosti nemusí umožňovat vynikajícím vědcům odpovídat 
na  běžné  dotazy  veřejnosti.  Popularizovat  některé  věci  mohou  opravdoví  odborníci,  ne  v 
konkrétní tématice tápající "poučení laici". Popularizace se prakticky dělá zdarma (finančně 
se příliš  nevyplácí),  s o to méně kvalitní  popularizací  se však pak lze setkat v masových 
médiích,  kde  se  texty  nejrůznější  kvality,  vycházející  v  ovšem velkých  nákladech,  dobře 



zaplatí (kuriosní byla v tomto směru např. zpráva hlavního zpravodajství TV Nova, že v ČR je 
pěstováno jen několik málo jedinců vzácných liliovníků). 
Věda by byla  společnosti  celkem k ničemu, kdyby se v různých popularizačních zdrojích 
(masových sdělovacích prostředcích) šířily nepravdivé bludy a výmysly. Výsledkem ovšem 
může být i úpadek zájmu veřejnosti o některý obor, jehož pracovníci neseznamovali veřejnost 
se zajímavými aktuálními zprávami. Uchazeči o vzdělání v určitém oboru pak navíc nemusí 
mít  vytvořeny  vazby  a  skutečný  zájem  o  vlastní  obor.  Akce  vedené  specializovanými 
odborníky pro úplné laiky moc smysl nemají (na zcela laické dotazy dovedou odpovídat i 
nespecialisté jichž je menší nepoměr proti specialitům). 

Výhody a nevýhody pořádání akcí:
Výhodou pořádaných akcí pro veřejnost je obvyklý kontaktní způsob s možností okamžité 
zpětné vazby (přímé dotazy, ohlasy, reflexe zájmu veřejnosti). Mnohdy jde o vědu přímo "v 
akci", kdy se různé skutečnosti a zajímavosti mohou demonstrovat názorně přímo na místě. 
Některá  setkání  umožňují  i  neformální  setkání  a  případná navazování  nových kontaktů  a 
seznámení. Na druhou stranu tyto akce nejsou tak efektivní pokud jde o oslovení množství lidí 
ve srovnání s psaním např. do denního tisku. 
Pořádání  akcí  může  být  jednodušší  s  přípravou  (odpadají  redakční  řízení  ve  srovnání  s 
přípravou  tiskovin).  Pořádáním  akce  pro  veřejnost  se  přirozeně  odborník  vzdálí  svým 
představám práce na akademických světových tématech.

Typy a specifika dendrologických akcí:
V případě dendrologie se uskutečňují zejména přednášky, semináře, exkurze, výlety, výstavy, 
konference,  ale  dendrologická témata  se  mohou probírat  obecně  i  na pobytových  akcích 
(táborech). Masové akce odpadají (veletrhy, slavnosti),  což je zřejmě dáno velikostí oboru 
dendrologie.
Předmětem studia dendrologie je botanika dřevin. Dřeviny však rostou na různých místech 
(lesy, městská zeleň, zahrady, příroda…) a na jejich studium lze nahlížet z různých vědních 
pohledů  (taxonomický,  ekologický,  produkční,  fyziologický,  etnografický…),  proto  se 
dendrologické akce liší nejen typem, ale samozřejmě i zaměřením (mnohdy se může prolínat). 
Záleží rovněž zda se akce účastní veřejnost spíše odborná nebo laická (lidé s prostým zájmem 
o poznání, někdy dokonce mohou být přítomny i děti), jaké se jí účastní zájmové skupiny 
(pěstitelé, prostí obdivovatelé...), podle zvolené cílové skupiny účastníků pak lze akci dále 
koncipovat. 
V případě dendrologie platí  víceméně podobně jako u dalších botanických zaměření roční 
sezónnost určitých typů akcí - během vegetace probíhá více exkurzí, v době vegetačního klidu 
spíše přednášky a výstavy. 

Pořadatelé, organizace:
Pořadateli  akcí  mohou  být  různé  vědecké  instituce  (muzea,  botanické  zahrady,  arboreta), 
nevládní  organizace,  sdružení,  vědecké  společnosti  (ČBS,  ČLS,  ČSOP,  SPoD,  SZÚZ...), 
školy,  úřady…  viz  *1  Botanika.nikde.cz  -  levá  horní  část  hlavního  menu.  Často  se  zde 
uplatňuje  spolupráce  v  oblasti  organizace,  zapůjčení  technického  vybavení,  poskytnutí 
prostor, vzájemná nebo i společná propagace, poradenství…). Řada akcí, jako dny otevřených 
dveří  v  některých  arboretech,  se  koná  již  tradičně  a  pravidelně  (např.  arboreta  Kostelec, 
Křtiny, Kunratice). 
Účast  na  některých  mimoškolních  akcích  může  být  oceněna  i  nepovinným  zápočtem 
(floristické kurzy ČBS spojeny se zápočty na PřF UK v Praze). Na druhou stranu na mnohých 
seminářích (vysokých škol, vědeckých ústavů) jsou hosté také vítáni. Účast na řadě akcí není 



vůbec zpoplatněna (přednášky, výlety např. ČBS), na druhou stranu jinde je nutno s menšími 
účastnickými poplatky počítat (SEV Toulcův Dvůr).
Mnohdy je dilema, že veřejnost o akce nemá zájem (x otázka propagace, časových možností a 
tématické zajímavosti, kdy dorazí "rada starších", přitom mnozí mladí o dendrologii mají také 
zájem),  jindy  naopak není  zájem akce  organizovat  (byť  zájem potenciálních  účastníků je 
ohromný).

Informovanost veřejnosti:
Akce  s  dendrologickou  tématikou  v  ČR v  současnosti  probíhají,  bohužel  ale  i  v  době 

moderních  informačních  médií  (a  obklopením  velkým  množstvím  informací)  je  dosud 
relativní problém se o akcích vůbec dozvídat (týká se potenciálních zájemců), dát o akcích 
efektivně  vědět  (pořadatelé  akcí)  nebo  informace  o  všech  akcích  shromažďovat 
(provozovatelé  kalendářů).  Paradoxním  je  dokonce  i  stav,  kdy  někteří  vysokoškoláci 
nezaznamenali ani tak rozsáhlou a již tradiční akci jako Týden vědy a techniky (do něhož se 
bohužel vědecké a výzkumné ústavy spojené s dřevinami příliš nezapojují). Z tohoto pohledu 
je  pak  i  logické,  že  dozvídat  se  o  akcích  menších  a  relativně  úzce  zaměřených  je  větší 
problém.

Dosud se mnoho lidí o akcích dozvídá hlavně z doslechu a z nástěnek, případně omezeně z 
tisku, rozhlasového a televizního vysílání (novinkou jsou i nová infocentra). Do budoucna 
však lze předpokládat větší budoucí význam stále využívanějšího a dostupnějšího Internetu. 
Optimálně  bude  stačit  navštěvovat  kalendáře  na  svých  oblíbených  serverech,  případně  si 
upozornění na zajímavé akce nechávat zasílat i e-mailem. S různými přehledy akcí se lze již 
dnes  setkat  na  různých  serverech  (hlavně  aplikovaných  oborů  s  velkým  počtem 
zainteresovaných) a řada lidí si nechává aktuality e-mailem zasílat. 

Propagace:
Otázkou spojenou s pořádáním akcí je také špatná propagace (jakkoli "pouhá" propagace je 
mnohdy nedoceňována). Bez propagace pořádání sebelepších akcí postrádá smysl (nikdo se o 
nich nedozví).  Důsledkem přílišné propagace může být naopak překonání únosné kapacity 
(davy,  tlačenice a otrava, "ti  vzadu" neslyší,  málo připravených materiálů,  v přírodě efekt 
"prohnání  se  stáda  slonů"  apod.).  Nakonec  dezinformační  propagace  může  končit 
nespokojeností  účastníků  (očekávání  neodpovídalo  skutečnosti,  nenalezení  místa  konání 
apod.). U zajímavé akce pořádané ve vhodném termínu se v případě její efektivní a včasné 
propagace by se ale neměla řešit otázka aby vůbec někdo přišel, ale spíše kdo a v jakém počtu 
má přijít. 
Internetová  propagace  využívá  oborových  webů  (příroda,  životní  prostředí,  lesnictví, 
neziskový sektor…), oficiálních stránek (státní správa, svazky obcí…), přehledy lze nalézt na 
stránkách častých pořadatelů akcí a dozvídat se o akcích lze i e-mailem. Informování o akci 
mailem vyžaduje evidenci adres, nicméně rozesílkou je oslovena nenáhodná (cílová) skupina 
potenciálních zájemců. Při obsílce nutno dbát na nespamový charakter (pouze info o jejichž 
odběr zájemci projevili zájem).
Doporučuji zpětnou vazbu s ptaním se, odkud se kdo o akcích dozvídá (různé skupiny lidí 
využívají různé servery), málo využívané kalendáře ani nevyužívat a dát vědět, kde s určitostí 
lze počítat s budoucí inzercí dalších budoucích akcí (omezení neefektivní propagace). Dost 
možná se již nyní více účastníků dozvídá o akcích z Internetu než z tiskovin. 
Internetová informatika:

Problémem zůstává,  že  vyhledávače  zadáním "dendrologická  akce"  toho  moc  nenajdou 
(výjimkou je mnou provozovaná stránka Dendrologické sekce ČBS, kde přehled pořádaných 
akcí v ČR s pomocí příznivců inzeruji). Vyhledávání znemožňuje fakt, že nevíme předem co 



vlastně  konkrétně  přesně  hledat.  Je  proto  nutno  mít  své  osvědčené  informační  zdroje, 
případně vyhledávací intuici a trochu štěstí.

Největší problém pokud jde o internetovou inzerci mají v této souvislosti pořadatelé akcí, 
kteří  jsou  nuceni  pro  efektivní  (byť  bezplatnou)  inzerci  své  akce  vyplňovat  nejrůznější 
formuláře  na  nejrůznějších  nezávislých  kalendářích,  což  je  při  větším  počtu  akcí  a 
využívaných  serverů  nepřekonatelný  časový problém (zvláště  když  řada  jejich  aktivit  má 
dobrovolný  neziskový  charakter  a  pracovníci  ústředí  větších  organizací  mají  jiné  hlavní 
povinnosti). 
V důsledku určité rezignace pořadatelů pak existují kalendáře různě využívané, ale často jen s 
náhodným výběrem omezeného počtu akcí. Pak se stává, že potenciální zájemci o akce na 
jimi sledovaných serverech ani nemusí najít informaci o nějaké konkrétní pro ně zajímavé 
akci (jíž by se jinak rádi zúčastnili, ale o níž se zde ani nedozvěděli). Dobrá vůle provozovat 
kalendáře akcí na serverech existuje (kalendáře akcí jsou vítané aktuality pro každé stránky), 
zřizování nových nevyužívaných samostatných kalendářů pak ale nemá moc smysl (vlastně 
jen přidává práci organizátorům, kteří by měli své akce inzerovat na dalších serverech). 

Výše popsaný stav je jen logickým důsledkem toho, že v současné době neexistuje centrální 
evidence pořádaných akcí. Do budoucna by pro všechny byla přínosná vzájemná spolupráce 
provozovatelů kalendářů v oblasti  výměny dat o pořádaných akcích (nejen z vyhraněných 
oborů). Extrémním řešením by mohlo být spojení s vybudovanou centrální evidencí všech 
akcí probíhajících v ČR (kulturních, sportovních, politických, sociálních... Inspirativní v této 
oblasti jsou velké kalendáře jako má Econnect.cz *x či Kudyznudy.cz *x kdy může být již 
problém s  přehledností,  komplikovaností  správy  a  dopady případných selhání  a  výpadků. 
Optimálním ideálem by bylo  vyplnění  jediného formuláře na svých oblíbených stránkách, 
čímž by potažmo byla zaručena propagace na celém Internetu. V této představě jsem se již 
angažoval (diskuse s provozovateli webů, programátory) a navržena byla různá řešení. Lze 
předpokládat  vznik systému kompletace dat  o pořádaných akcích prostřednictvím výměny 
datových  souborů  typu  .xml  nebo  .csv  ve  spojení  s  aplikací  zadávání  dat  do  formulářů 
podobných  návštěvním  knihám  provozovaných  na  např.  na  Blueboard.cz  (jednotlivými 
uživateli  nastavitelná  podoba,  přitom zobrazovány v  podstatě  tytéž  stránky s  kompletním 
přehledem akcí).

Cílovým stavem je spokojenost všech stran - pořadatelů akcí (snadná a efektivní inzerce 
akcí - vyplnění jednoduchého formuláře, a to pouze 1x), provozovatelů serverů (mít vlastní 
kalendář s aktuálním co nejkompletnějším přehledem akcí - data by byla získávána i "zvenčí" 
či se zobrazovaly součásti centrálního kalendáře) a účastníků akcí (zlepšení informovanosti a 
dostupnosti  informací  -  bez  nutnosti  akce  vyloženě  hledat,  mít  je  na  svých  oblíbených 
serverech kompletní).
Využít lze i kalendáře hezky udělaných amatérských serverů jako *2 Příroda.cz. Jakkoli může 
být některý server relativně navštěvovaný, nemusí to platit  o jednotlivých součástech jako 
jsou kalendáře.

Typy inzertních serverů:

1. Oficiální  stránky  (státní  správa  /obce,  kraje../,  svazky  obcí  a  mikroregiony; 
dendrologické akce spadají pod "kulturní akce", neboť kategorie akcí "vzdělávacích" 
často neexistuje a o akce "sportovní"' rozhodně nejde; inzerce nejjednodušší přes mail 
na webmastra, nikoli např. podatelnu či maily referentů)

2. Celooborové  servery  (Lesnictví.cz,  Agroweb.cz,  Příroda.cz,  Ekolist.cz, 
Neziskovky.cz...)



3. Úžeji  zaměřené  servery  (Dendrologie.cz,  Dendro.mojžíšek.cz  -  zde  dosud  žádné 
kalendáře  provozovány nejsou,  ale  mohou být;  Botanika.nikde.cz  -  vlastní  přehled 
botanických akcí v širokém slovasmyslu)

4. Stránky  pořadatelů  a  partnerů  (vlastní  stránky  jsou  zpravidla  nejspolehlivější  a 
nejaktuálnější, na nadřazeném ústředí již nemusí být akce kompletní)

Pro každou akci  se může hodit  jiný okruh serverů.  Při  vyhledávání  akcí  je  dosti  důležité 
hledání podle kraje konání, neboť kraje jsou rozlohou vztaženou k množství pořádaných akcí 
jednotkou optimální, i pokud jde o dopravní dostupnost akcí. Pouze u vícedenních akcí kraj 
konání takový význam nemá (na víc dní se již vyplácí vyrazit dál). 

ZÁVĚR: 

Snažil  jsem  se  shrnout  vlastní  zkušenosti  s  akcemi  především  z  pohledu  návštěvníka  i 
odpovědného propagátora (působím např. v ČBS a ČSOP). Akcí se v současné době koná 
nemálo, jejich kapacity nejsou vždy vyčerpány a propagaci  lze v budoucnu mnohem více 
zefektivnit. Manuály pro propagaci neexistují, proto myslím že v tomto ohledu mé sdělení 
mohlo být užitečné.
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UŽITÁ TERMINOLOGIE A NĚKTERÉ ZKRATKY:

"Kalendář akcí" (ev. jen "kalendář") - součást provozovaných stránek, kde lze nalézt přehled 
informací o pořádaných akcích (tématicky souvisejících s obsahem provozovaných stránek); 
obvykle s využitím předpřipraveného formuláře lze informace o akcích do kalendářů vkládat 
a podle zadaných vyhledávacích charakteristik nalézat akce určitých kategorií

ČBS... Česká botanická společnost
ČLS... Česká lesnická společnost
ČSOP... Český svaz ochránců přírody
SPoD... Sekce péče o dřeviny (součást SZKT,o.s.)
SZÚZ... Svaz zakládání a údržby zeleně
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