
Narastajúca populácia a zvyšujúci sa dopyt po energii sú príčinou toho, že dnes považujeme výrobu 

energie za jeden z najnaliehavejších celosvetových problémov, ktorý ľudstvo musí vyriešiť počas 

niekoľkých najbližších desaťročí. Musíme vyvinúť alternatívne technológie, pomocou ktorých sa zníži 

naša závislosť na vysoko znečisťujúcich pevných palivách a zachováme si pritom svoju ekonomickú 

životaschopnosť. Keby sme využili energiu slnečného 

svetla, slnko by nám pomohlo nájsť odpoveď na všetky 

naše energetické problémy. Slnečné články premieňajú 

slnečné svetlo na elektrinu. Dnešné komerčne dostupné 

slnečné články preukazujú primeranú účinnosť pri 

premieňaní  slnečnej energie na elektrinu, ale ich 

výroba je drahá, pretože využívajú vysokočisté mater-

iály, vyrábajú sa pri veľmi vysokých teplotách a často 

vyžadujú drahé materiály ako „dopanty“.

Nedávno boli navrhnuté nové štruktúry slnečných článkov, ktoré využívajú nanomateriály a dokážu 

byť flexibilné a odľahčené. Je to preto, lebo majú veľmi veľkú vnútornú povrchovú plochu na zach-

ytenie slnečného svetla (vďaka svojej nanoštruktúre). Na zachytenie slnečného svetla taktiež 

využívajú chemické látky podobným spôsobom, ako keď rastlina využíva slnečnú energiu. Tieto 

chemické látky sa viažu na vysoko pórovitú konštrukciu nanočastíc oxidu titaničitého, ktorý dokáže do 

vonkajších obvodov veľmi účinne prenášať elektróny, ktoré vznikli vďaka chemickým látkam.

Keď  tieto nanomateriály zakomponujeme alebo zabudujeme do zariadenia, riziko, že sa dostanú do 

kontaktu s ich užívateľom, je veľmi nízke. Problémy môžu nastať  vtedy, keď sa skončí životnosť 

takéhoto zariadenia. Jeho likvidácia môže byť problematická, najmä ak regulácia a kontrola týchto 

zariadení zaostáva za ich vývojom.

Dilema:

Mali by sa komerčne vyrábať solárne články obsahujúce nanočastice, prv než zistíme všetky 

riziká, ktoré s tým súvisia?

NANO – Rolová hra
Nano-slnečný článok
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Dilema:
Mali by sa komerčne vyrábať solárne články obsahujúce nanočastice, 
prv než zistíme všetky riziká, ktoré s tým súvisia?

Aktér: Výrobca

Zastupuješ spoločnosť, ktorá vyvinula veľmi lacný spôsob výroby 
slnečných článkov využitím nanočlánkov a snaží sa začať s ich predajom.
Tvojou prvotnou motiváciou je:
• Poskytnúť spotrebiteľom hodnotný výrobok.
• Vytvoriť zisk pre akcionárov.

Zváž nasledovné:
• Tvoja spoločnosť investovala veľa peňazí do vývoja tohto produktu, a 
  preto sa snažíte predať čo najväčší možný počet týchto zariadení, aby ste 
  nadobudli zisk.
• Tvoja spoločnosť má na trhu so solárnymi článkami konkurentov. Vaším 
  cieľom je preto zaručiť, aby váš produkt bol aj naďalej lacný a spoľahlivý.
• Spoločnosť už prijala mnoho technológií, ktoré prinášajú riziko.
• Ani tradičné solárne články vyrábané zo silikónu nepredstavujú ideálne 
  riešenie. Ich výroba je drahá a často je potrebné podniknúť nepríjemné 
  výrobné kroky.

• Podeľ sa o svoj názor so skupinou

• Poznámka: Možno dostaneš ďalšie nápady, preto nedovoľ, aby ťa vyššie 
  uvedené informácie obmedzovali.

Myslím si, že………

Dilema:
Mali by sa komerčne vyrábať solárne články obsahujúce nanočastice, 
prv než zistíme všetky riziká, ktoré s tým súvisia?

Aktér: Vláda

Zastupuješ vládu, ktorá môže tvoriť a presadzovať zákony.
Tvojou prvotnou motiváciou je:
• Presadzovať akékoľvek technické inovácie, ktoré dokážu zabezpečiť
  energiu, ktorá je nielen zelená ale súčasne aj efektívnejšia a určite stojí za 
  to investovať do nej.
• Presadzovať a udržiavať technologickú vyspelosť národa na vysokej 
  úrovni.
• Ochrániť občanov pred ujmou (dokonca aj vtedy, ak je to v protiklade s ich 
  želaním).

Zváž nasledovné:
• Nano-slnečné články sú vzrušujúcou novou technológiou, ktorej cieľom je 
  vyriešiť mnoho súčasných a potenciálnych environmentálnych problémov.
• Boli vznesené obavy týkajúce sa bezpečnosti tejto technológie, preto 
  bude potrebné uplatniť reštriktívnu legislatívu.
• Spoločnosť už prijala mnoho technológií, ktoré prinášajú riziko. 
• Tempo technologickej regulácie vždy zaostávalo za vývojom produktu. 
  Veda a technológia sú nesmierne rýchlo sa vyvíjajúcou oblasťou.
• Musíme zvážiť riziká a výhody, ktoré by táto technológia mohla priniesť.

• Podeľ sa o svoj názor so skupinou

• Poznámka: Možno dostaneš ďalšie nápady, preto nedovoľ, aby ťa vyššie 
  uvedené informácie obmedzovali.
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Dilema:
Mali by sa komerčne vyrábať solárne články obsahujúce nanočastice, 
prv než zistíme všetky riziká, ktoré s tým súvisia?

Aktér: Spotrebiteľ

Zastupuješ spotrebiteľov, ktorí hľadajú bezpečný a spoľahlivý výrobok.
Tvojou prvotnou motiváciou je:
• Chceš si udržať svoj súčasný životný štýl.
• Urobiť všetko preto, aby si získal cenovo najefektívnejší výrobok.

Zváž nasledovné:
• Spoločnosť už prijala mnoho technológií, ktoré prinášajú riziko.
• Zmyslom tejto technológie nano-slnečných článkov je vyriešiť mnoho 
  súčasných energetických problémov.
• Počas svojho života som si zvykol na to, že sme mali lacnú energiu, ktorej 
  bol vždy dostatok. Nechcem, aby som musel míňať viac peňazí na 
  výrobky, potraviny a palivo. Ak budeme naďalej využívať pevné palivá, 
  všetko bude oveľa drahšie.
• Získavanie zelenej energie prostredníctvom nano-slnečných článkov je  
  naším základným cieľom, ktorý chceme dosiahnuť aj za tú cenu, že do \
  životného prostredia vypustíme potenciálne toxický odpad.
• Je zrejmé, že získavanie zelenej energie prostredníctvom nano-slnečných 
  článkov je  naším základným cieľom, ale nemali by sme to dosiahnuť 
  takým spôsobom, že do životného prostredia vypustíme potenciálne 
  toxický odpad.

• Podeľ sa o svoj názor so skupinou

• Poznámka: Možno dostaneš ďalšie nápady, preto nedovoľ, aby ťa vyššie 
  uvedené informácie obmedzovali.

Myslím si, že………

Dilema:
Mali by sa komerčne vyrábať solárne články obsahujúce nanočastice, 
prv než zistíme všetky riziká, ktoré s tým súvisia?

Aktér:  Ekológ

Zastupuješ agentúry  a skupiny, ktorých cieľom je zabezpečiť najlepšie 
výsledky pre ľudské a prírodné životné prostredie v súčasnosti ako aj 
neobmedzenej budúcnosti.
Tvojou prvotnou motiváciou je:
• Zvýšiť na najvyššiu mieru využitie energie získanej prostredníctvom trvalo 
  udržateľných technológií, ktoré sú prijateľné nielen z ekonomického ale aj 
  environmentálneho hľadiska.
• Zabezpečiť dlhodobý záujem o výskum, vývoj v oblasti energie.

Zváž nasledovné:
• Zelená energia získaná prostredníctvom nano-slnečných článkov je 
  samozrejme základným cieľom, ale nemali by sme to dosiahnuť takým 
  spôsobom, že do životného prostredia vypustíme potenciálne toxický 
  odpad.
• V minulosti spoločnosť prijala mnoho technológií, ktoré boli preukázateľne 
  rizikové.
• Zmyslom tejto technológie je vyriešiť mnoho súčasných energetických 
  problémov, ale neočakávané účinky nanočastíc by sa mohli v budúcnosti 
  prejaviť ako škodlivé pre ľudské zdravie a životné prostredie.
• Momentálne je potrebné vykonať dôkladné opatrenia
  a monitorovanie ešte predtým, ako začneme využívať možnosti, ktoré 
  ponúkajú nano-slnečné články.

• Podeľ sa o svoj názor so skupinou

• Poznámka: Možno dostaneš ďalšie nápady, preto nedovoľ, aby ťa vyššie 
  uvedené informácie obmedzovali.

Myslím si, že………
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Dilema:
Mali by sa komerčne vyrábať solárne články obsahujúce nanočastice, 
prv než zistíme všetky riziká, ktoré s tým súvisia?

Aktér: Vedec

Zastupuješ spoločenstvo vedcov a výskumníkov v oblasti nanovedy a 
nanotechnológie.
Tvojou prvotnou motiváciou je:
• Hľadať poznatky a dospieť k porozumeniu prírodného sveta na úrovni 
  atómov a molekúl.
• Riadiť hmotu na atómovej a molekulárnej úrovni.
• Vytvoriť mnoho nových materiálov a zariadení so širokou škálou
  uplatnenia, napríklad v medicíne, elektronike a pri výrobe energie.

Zváž nasledovné:
• Objavy, vynálezy a vývoj sú „riadiacou silou“ pre pokrok ľudstva v rôznych 
  oblastiach nášho života.
• Tieto objavy vychádzajú z výskumu, ktorý vedú výskumní pracovníci.
• Vždy je potrebné zvážiť rovnováhu medzi potenciálnym rizikom a
  potenciálnym vývojom. Vždy sa musia robiť kompromisy.
• Najdôležitejšou úlohou našej spoločnosti v súčasnosti je nájsť riešenia 
  energetických a environmentálnych problémov. Bolo by nesprávne 
  obmedzovať vývoj v tejto oblasti.
• V minulosti spoločnosť prijala mnoho technológií, ktoré boli preukázateľne 
  rizikové.
 
• Podeľ sa o svoj názor so skupinou

• Poznámka: Možno dostaneš ďalšie nápady, preto nedovoľ, aby ťa vyššie 
  uvedené informácie obmedzovali.

Myslím si, že………

Dilema:
Mali by sa komerčne vyrábať solárne články obsahujúce nanočastice, 
prv než zistíme všetky riziká, ktoré s tým súvisia?

Aktér: Dieťa (ty)

Aký je tvoj názor?


