
 
 

Tisková zpráva, 4. 11. 2014, Praha 

 
Klima: Věda Poznání Systém řízení 

 
 

 

Přednáška, kterou organizuje Francouzský institut v Praze ve čtvrtek 20. listopadu od 

13 hod. v Národní technické knihovně (Technická 6, Praha 6, Ballingův sál), je předzvěstí 

konference Paris Climat 2015 (COP21). Dává si za úkol osvětlit široké veřejnosti otázku 

klimatických změn a jejich dopadů na planetu Zemi. Pět českých a francouzských 

mezinárodně uznávaných vědců představí vědecké poznatky z této oblasti a ozřejmí 

publiku aktuální otázky  mezinárodních jednání na toto téma. 

Přednášející: 
 
14:00 Změna klimatu: přehled 

Valérie Masson-Delmotteová (*1971) je ředitelkou výzkumu v Laboratoři pro klimatická 

a environmentální studia (Pierre Laplace Institute, CEA-CNRS-UVSQ). Její práce se 

zaměřuje na studium vývoje klimatu v minulosti. Přispěla k 5. hodnotící zprávě 

Mezinárodního panelu pro změnu klimatu. Prostřednictvím přednášek a také 

popularizačními knihami se snaží  přiblížit poznatky  o klimatických změnách co nejširšímu 

okruhu veřejnosti. Obdržela Cenu Irène Joliot-Curieové jako vědkyně roku 2013.  

 
14:30 Klimatické a hydrometeorologické extrémy v českých zemích v uplynulých 

500 letech 

Rudolf Brázdil (*1951) je profesorem fyzické geografie na Masarykově univerzitě v Brně. 

Jeho výzkum se zaměřuje na historickou klimatologii, klimatologii instrumentálního období, 

homogenizaci a analýzu dlouhodobých klimatologických sérií, historickou hydrologii a 

hydrometeorologické extrémy. Je rovněž autorem nebo spoluautorem 320 recenzovaných 

vědeckých článků, knih nebo knižních kapitol.   

 

15:00 Klima v minulosti a v budoucnosti v České republice 

Václav Cílek (*1955) je geolog se specializací na čtvrtohory, klimatolog,  zabývá se 

vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou, životním prostředím a civilizací. 

Pracuje v Geologickém ústavu AVČR a přednáší na několika univerzitách. Je autorem 

přibližně 200 vědeckých článků a řady esejů a knih o místě člověka ve společenských a 

přírodních systémech. Pracoval mimo jiné i v Egyptě a Sudánu.  



 

 

16:00 Limity předvídatelnosti klimatických změn: jistoty a spory 

Freddy Bouchet  (*1972) je ředitelem pro výzkum na CNRS (École Normale Supérieure 

de Lyon). Vystudoval matematiku a obhájil Ph.D. ve fyzice, specializuje se na 

matematickou fyziku, zejména na aplikace statistické mechaniky na turbulentní toky 

spojované se změnou klimatu. V roce 2013 obdržel grant ERC na kalkulaci zřídka se 

vyskytujících událostí v oblasti změny klimatu.  

 

16:30 Globální systém řízení: Politika boje proti klimatickým změnám a 

mezinárodní jednání 

Meriem Hamdi-Cherifová (*1978) je výzkumnou pracovnicí na CIRED a odbornicí na 

posuzování dlouhodobého modelování přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku zejména v 

rozvojových zemích. Je členkou modelovacího týmu E3 v rámci IMACLIM-R. Studuje 

především interakce mezi energií, ekonomikou a životním prostředím, volbu nástrojů 

klimatické politiky a propojení mezi domácími strategiemi a mezinárodními úmluvami.  

 

Přednášky budou prosloveny v angličtině bez tlumočení. 

 

Prosíme potvrďte svou účast do 10. listopadu 2014 na sciences.prague@gmail.com.    
 
 
Více informací www.ifp.cz a https://www.facebook.com/events/355217234637030/ 
 
 
 
Francouzský institut v Praze je multidisciplinárním kulturním centrem a jazykovou školou. Jeho 

cílem je přiblížit aktuální francouzskou kulturu, hostit nevšední projekty, uvádět odvážná a 

novátorská díla, iniciovat setkání mezi českými a francouzskými umělci a rozvíjet stále plodné 

vztahy mezi oběma zeměmi se silnou kulturní tradicí. Ponořte se do jedinečného frankofonního 

prostředí, a to prostřednictvím kina, mediatéky, galerie, knihkupectví a kavárny. www.ifp.cz 

 

 

Kontakt: 
 

Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35, Praha 1 
Kateřina Nevečeřalová, tel. 221 401 022, katerina.neveceral@ifp.cz 

Iva Dubská, tel. 221 401 037, iva.dubska@ifp.cz  
www.ifp.cz 

www.facebook.com/InstitutFrancaisdePrague 


