
 
 

 
Úvodem / Co je Science Café 
Science Café je celosvětově oblíbený projekt popularizace vědy, který od listopadu 2008 úspěšně probíhá také 
v České republice. České Science Café zaštiťuje občanské sdružení Otevíráme, jehož cílem je vytvářet prostor pro 
sdílení a šíření poznání a vědomostí v různých oblastech lidské činnosti. 
 

Cíle / Proč pořádáme Science Café 
Science Café: 

• usiluje o interakci mezi vědci a veřejností 
• představuje zajímavé výzkumy 
• prezentuje vědce jako osobnosti, které si zaslouží náš respekt 
• nabízí laické veřejnosti platformu pro položení dotazů vědcům 
• umožňuje vědcům naučit se srozumitelně popularizovat jejich práci 
• snaží se o návrat vědy do naší kultury 

 

Průběh / Jak Science Café probíhá 
Diskusní večery Science Café probíhají v příjemných prostorách kaváren. Večer 
otevírá krátká prezentace zpravidla dvou hostů, kteří jsou předními odborníky na 
zvolené téma. Na úvodní vystoupení navazuje volná debata s publikem, jež je 
složeno ze studentů, ekonomicky aktivních lidí i seniorů. Jejich pojítkem je aktivní 
přístup k informacím a zájem dozvědět se něco nového.  
 

Místa konání / Kde Science Café probíhá 
Pravidelně vždy druhé úterý v měsíci se Science Café koná v pražské kavárně Potrvá. Postupně se k síti českého 
Science Café přidaly také České Budějovice (Galerie Měsíc ve dne), Poděbrady (kavárna Viola), Brno (Klub 
cestovatelů) a Dobříš (Studentský klub). V současné době připravujeme ve spolupráci s našimi partnery zahájení 
Science Café v dalších městech. 
 

Z historie / Co máme za sebou 
Science Café se věnuje širokému spektru témat, uspořádali jsme večery o 
výzkumu Marsu, nanotechnologiích, exoplanetách, výzkumech CERNu, 
egyptologii, filozofii, kolapsech civilizací, fytoremediaci či umělé inteligenci. Na 
průběh diskusí, které jsou vždy hojně navštěvovány, máme pozitivní zpětnou 
vazbu od vědců i publika.  

 
Partneři / Kdo nám důvěřuje 
Pražské Science Café natáčí Český rozhlas Leonardo, který záznamy vysílá a jsou k dispozici ve webovém 
audioarchivu.  

 
 
 
 

 
 
Kontakt / Těšíme se na spolupráci 
 

 info@sciencecafe.cz | www.sciencecafe.cz | www.facebook.com/sciencecafe | www.twitter.com/sciencecafecz  
 Otevíráme, o. s., Dobrovského 31, 170 00 Praha 7 

   Věda jako dobrodružství 

„Neformální prostředí vedlo k důvěrnějšímu
navázání kontaktu s diváky. Jejich dotazy
mne dokonce inspirovaly k řadě zamyšlení.“ 
 

Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny
a planetária Mikuláše Koperníka v Brně


