Program Veletrh vědy 2022
Stánek Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
a Centra socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních
politik
Denně
10:00-18:00
Poznáte kohoutkovou od balené vody? Ochutnávka vod zdarma. Za účast na ochutnávce domácí
limonáda zdarma.
Vyzkoušejte si naši aplikaci nabíjecích stanic pro elektromobily Nabijto.cz
ČTVRTEK, PÁTEK
10:00–18:00
Vyzkoušejte si aplikaci ZeLogIC, se kterou lze predikovat zájem lidí o šetrný způsob dovozu zboží.
Mgr. Jan Urban, Ph.D. a Mgr. Markéta Braun Kohlová, Ph.D.
Spočítejte si, jakou hodnotu mají stromy ve Vašem okolí. Ing. Kateřina Mácová, Ph.D.
Vyzkoušejte si osvědčené komunikační postupy v ochraně přírody – krátký kvíz a Software Rec-Optim
pro optimalizaci cenové regulace vstupu do zvláště chráněných území.
Zapojte se do rozvíjející se vize města budoucnosti – společný kreativní projekt. Bc. Laura Henderson
ČTVRTEK
10:00–11:00
11:00–12:00
13:00–14:00
15:00–16:00
16:00–17:00
17:00–18:00

PÁTEK
13:00–15:00
15:00–16:00
16:00–17:00

SOBOTA
14:00–18:00
14:00–15:00

Zeptejte se na kvalitu kohoutkové vody experta ze Státního zdravotního ústavu
Struktura energetiky v ČR a možnosti dekarbonizace. Ing. Vladimír Kubeček
Jak se vyvíjí vozový park v ČR? JUDr. et Mgr. Vojtěch Máca, Ph.D.
Jak se Češi stravují? JUDr. et Mgr. Vojtěch Máca, Ph.D.
Známe ceny energií? A co si myslíme o tom, jak se budou dále vyvíjet?
Mgr. Milan Ščasný, Ph.D.
Jak bychom rádi řešili problémy životního prostředí a změny klimatu?
Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D.

Jaké jsou emise z dopravy a mají elektromobily smysl? Mgr. Lukáš Rečka, Ph.D.
Co si myslíme o nerovnostech? A vnímají Češi nerovnosti jinak než lidé v jiných
zemích? Mgr. Matěj Opatrný, Ph.D.
Problematika českého zemědělství v kontextu mladých začínajících zemědělců. Mgr.
Matěj Opatrný, Ph.D.

Rozvíjející se vize města budoucnosti – společný kreativní projekt. Bc. Laura
Henderson
Jaké je české veřejné mínění ve vztahu k různým otázkám životního prostředí?
Mgr. Iva Zvěřinová, Ph.D.

Projekty jsou spolufinancovány
se státní podporou
Technologické agentury ČR
v rámci Programů
Ěta a Prostředí pro život

