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1. Vodní data jako zdroj spolupráce a sporů?

Interpretace není legrace

Transparentnost a přesnost dat to nejdůležitější v rozvoji vodních věd – data vs. kontext
Ověřování a prověřování empirických dat – chyby, předskudky a možné dezinterpretace
Výzvy: zjednodušování dat pro veřejnost, alternativní výzkumný procesy a nestranost vědy
Příležitosti: zodpovědný dialog, rozumná scientizace a tvorba fact-checking mechanismů



2. Zodpovědný vodní dialog jako přežitek?

Scientizace

Politicizace

+Přesnost

+Transparentnost

+Důvěryhodnost

‒Nejasnost

‒Fake news

‒Nedůvěra ve vědu

Politicizace

+Podvědomí

+Prověrování fakt

+Nepříjemné pravdy

Scientizace

‒Jasný obsah

‒Vědecká izolace

‒Čas a peníze



3. Zásady zodpovědného dialogu

VUDU strategy

V – verify and validate (Is it correct?, Is it relevant?)

U – unite and use (Is there a consensus?, Is it feasible?)

U – update and understand (Is that all?, Is it clear enough?)

D – discuss and diversify (Is it true?, Is it what we think?)

"Politika je těžší než 
fyzika." ~ Albert 
Einstein, New York 
Times, 1955



4. Případová studie – zodpovědný vodní dialog v povodí Mekongu

Vývoj vodního sporu interpretace dat:

Mezinárodní řeka Mekong
Nejdelší řeka v Jihovýchodní Asii (6 zemí v povodí  ukázkový příklad vodní spolupráce a sporů)
Hlavní problémy: změna klimatu a využívání vodních zdrojů (energetická x potravinová bezp.)
Sekundární problém: transparentnost hydrologických dat, vodní upozornění a konzultace

Sucho a kumulativní jevy (>2003) Sucho a elektrárny (7/2019)

Sucho a Čína (4/2020) Sucho a čí data jsou lepší (>4/2020)

Data: Lancagsko-Mekongská databáze vodních sporů a spolupráce (1990-2022)



4. Případová studie – zodpovědný vodní dialog v povodí Mekongu

Eyes on Earth studie (4/2020)
Basist & Williams 2020 publikují studii zkoumající vliv vodních elektráren na hlavním toku
Výzvy: přejatá data z MRC nekorespondují se závěry MRC, vlhkostní index a výpočetní chyby 
(odhady změny vodní hladiny se lišily i o desítky cm), výsledky publikované na blogu, 
vystupování výhradně v médiích, veřejných besedách namísto odborných debat, atd.
Politicizace vědy: otevření debaty o vlivu vodních elektráren na řeku Mekong, hledání viníka 
silného sucha, impuls k vytvoření dalším informačním platformám, politický tlak na Čínu atd.



4. Případová studie – zodpovědný vodní dialog v povodí Mekongu

Lancang-Mekong Water Resources Information Platform (11/2020)
Čínská platforma sdílející údaje z dvou hydro-meterologických stanic (Man‘An + Jinghong)
Výzvy: občasné výpadky sběru dat, nemožnost ověření primárních dat (nedůvěra), 
ostrakizace čínských vědců, nedostatek odborného personálu a financí, atp.
Scientizace vědy: bezplatné sdílení dat i v období sucha (duben-říjen*), užší vědecká 
spolupráce s MRC, pravidelné informování o plánovaných změnách využití Mekongu, 
publikování závěrů v impaktových časopise, atp.



4. Případová studie – zodpovědný vodní dialog v povodí Mekongu

Mekong Dam Monitor (12/2020)
Americká platforma využívající satelitní snímky a vlhkostní index v téměř reálném čase
Výzvy: absence zahraničního vědeckého týmu (produkce dat pouze v dikci USA), výsledky 
nejsou validovány standartním vědeckým procesem (absence impaktových vědeckých článků), 
nepodložená tvrzení na sociálních sítích a absence spolupráce s LMWCIP
Scientizace a politicizace vědy: rychlé a poměrně přesná upozornění, interaktivní a intuitivní 
datové prostředí, práce se sociálními sítěmi, překlady do místních jazyků, atd.



5. Závěr a diskuze

Střet zájmů v oblasti interpretace dat
Data mají pomáhat hledat řešení a přinášet úlevu při rozhodování, nikoliv bezradnost a hněv
Zodpovědný vodní dialog = pozitivní myšlení, pluralita názorů a hledání proveditelných řešení
Případová studie na Mekongu – scientizace i politicizace jako dobrý sluha, ale zlý pán...

Otázky na závěr
Jak efektivně zjednodušovat hydrologická data pro veřejnost?

Jaké kompromisy ve standartním vědeckém procesu jsou na místě?
Jak by mohli autoři Eyes on Earth Study lépe scientizovat svoje data?
Jak lépe depolitizovat činnost vodních informačních mechanismů?

"Důvěřuj, ale prověřuj."
~ Ronald Regan

"Lež oběhne svět dřív, než
si pravda stačí obout
boty." ~ Terry Pratchett



Děkuji za pozornost!

grunwaldrichard@hotmail.com
grunwaldrichard@ynu.edu.com

Máte více dotazů? Chcete vědět víc? Kontaktujte mě 

https://www.linkedin.com/in/grunwald-richard/
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