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CHARAKTERISTIKA 
➢ Velmi neformální a demokratická metoda 

umožňující sdílení osobních zkušeností a pohledů 
na zvolené téma. 

➢ Probíhá formou diskuzí několika paralelních skupin 
dle programu stanoveného v úvodu setkání 
samotnými účastníky. Předem dáno je tedy jen 
základní obecnější téma, které je ale současně dost 
konkrétní, motivující a inspirující. 

POPIS 
➢ Účastníci nadnesou (otevřou v diskuzi) všechna pro 

ně důležitá témata a problémy. 

➢ Ke každému z nadnesených témat promluví ti 
účastnící, kteří jsou pro danou oblast nejvíce 
kvalifikovaní a kompetentní. 

➢ V určitém časovém období (1–2 dny) jsou všechny 
nejdůležitější myšlenky, nápady, doporučení, 
závěry a plány na další činnost písemně zpracovány 
a předány účastníkům. 

➢ Výsledný obsah zprávy se může stát předmětem 
diskuze mnoha dalších diskuzních skupin, které 
doplňují či korigují daný text. 

➢ Po ukončení určité etapy projednávání v různých 
skupinách jsou výsledky k dispozici nejen všem 
zúčastněným, ale i dalším zájemcům 
o problematiku, kteří s nimi mohou začít hned 
pracovat. 

CÍL METODY  
➢ Cílem metody je prodiskutovat v malých skupinkách 

základní téma z nejrůznějších i velmi osobních úhlů 
pohledu. 

CÍLOVÁ SKUPINA  
➢ Účastníkem může být kdokoliv, koho oslovilo 

zvolené téma a má představu o procesu OST, 
respektive o míře zapojení každého účastníka. 

 

 

POZITIVA  

➢ Tvorba nových nápadů, vizí a sdílení 
zkušeností 

➢ Vhodné pro různorodé skupiny, které 
inovativním způsobem hledají odpověď 
na polemické otázky 

➢ Metodu je vhodné použít v situacích, kdy 
odpověď není známá, jedná se o závažná 
témata strategického (nikoliv 
operativního) významu, témata jsou 
komplexní a naléhavá 

➢ Náklady: nízké 

➢ Vede ke kreativním řešením a výstupům 

➢ Vhodné pro velké skupiny účastníků 
(možno i on-line) 

 

Kdokoliv              Délka procesu 

20–400 účastníků           1–5 dnů 

                              

 

 

 

 

NEGATIVA  

➢ Pokročilá náročnost: potřeba zkušeného 
facilitátora, účastníci musí být kreativní, 
dostatečně motivováni k diskuzi a ochotní 
spolupracovat s ostatními 

➢ Vyžaduje velké nadšení (zaujetí až vášeň) 
pro diskutované téma 

➢ Specifičnost a velká komplexnost metody 
→ nevhodné ji kombinovat s jinými 
metodami 



 

REALIZACE 

PŘÍPRAVA  

➢ Zvolení tématu: míří na skutečný palčivý problém velkého rozsahu a bytostně se dotýká organizace, 
zaměstnanců, účastníků a vzbuzuje u nich vášeň. Měl by být také stanoven cíl, kterého má být v rámci 
tohoto tématu dosaženo. Téma je vhodné formulovat ve formě otázky 

➢ Skupina: otevřená komukoliv s živým a hlubokým zájmem o zvolené téma, princip dobrovolnosti, 
za splnění těchto podmínek na velikosti skupiny nezáleží (účel Open Space Technology – OST, je dobře 
splněn se skupinou čítající pět členů, stejně jako se stovkou účastníků) 

➢ Čas a trvání: není jasně určeno, záleží na tématu a velikosti skupiny. Přiměřená doba pro velké skupiny je 
asi tři dny, kdy se řeší komplexní problémy a jde o skutečně hloubkovou diskuzi. První den se témata 
prozkoumávají formou důkladné diskuze, druhý den účastníci předkládají své návrhy řešení a třetí den se 
oba předchozí dny reflektují a závěry se revidují 

➢ Prostor: velká místnost se sezením uspořádaným do kruhu pro úvodní a závěrečné setkání a řada menších 
místností pro jednání pracovních skupin 

➢ Pomůcky a vybavení: v hlavní místnosti visí pravidla OST a velký papír pro zaznamenání témat pracovních 
skupin a jejich umístění v místnostech, flipchart, zvýrazňovač (různé barvy), mikrofon (ve větších 
skupinách) 

➢ Občerstvení pro účastníky: mělo by být dostupné stále, oběd formou bufetu by mohl umožnit pokračovat 
v započaté diskuzi a nepřerušovat ji 

➢ Vybavení pro psaní reportu: facilitátoři a předkladatelé tematických okruhů by u svého stolu měli 
zapisovat diskuzí získané poznatky a doporučení → nutné tablety, notebooky + sdílené virtuální místo 
pro sběr reportů z jednotlivých stanovišť 

➢ Řízení diskuzních skupin: facilitátoři by měli povzbuzovat všechny diskutující, aby předložili svůj úhel 
pohledu na věc 

➢ Pozvánka: písemné (nejvhodnější) oznámení o konání diskuze k určitému konkrétnímu, motivujícímu 
a inspirujícímu tématu (+ faktické informace: místo, čas, forma). Smyslem je podnítit zvědavost 
a představivost zájemců o atraktivní a provokativní téma; navnadit zájemce příslibem, že jejich účast 
na diskuzi přinese praktický výsledek 

 

  

 



 

REALIZACE 

PRŮBĚH  
➢ Účastníci jsou přivítáni facilitátorem a je jim vysvětlena metoda OST (zahájení shromáždění by nemělo 

trvat déle než 1 hodinu) 

• Tato úvodní část zahrnuje: 

▪ představení tématu (spíše evokativně a provokativně než popisně) + vysvětlení očekávání od shromáždění 
vč. využití toho, co z něho vzejde 

▪ krátký historický exkurz metody OST (metoda existuje od 80. let 20. století, v praxi často používána) 

▪ jsou vysvětleny 4 principy a 1 pravidlo OST (viz předchozí strana) 

➢ Facilitátor následně vybízí účastníky, aby se zapojili do setkání a zformulovali témata, o kterých chtějí 
diskutovat 

• na základě dobrovolnosti účastníci přemýšlí o tématech, která jsou pro ně významná a chtějí na nich pracovat 
(pozn. účastník nemusí být na dané téma expert) 

• je třeba důkladně naplánovat čas a místo shromáždění a vytvořit nějakou zprávu před koncem OST 

➢ Účastníci prezentují vybraná témata a ta jsou poté přiřazována dle času a místností na tabuli s celkovým 
harmonogramem setkání. 

• Obvyklá doba workshopů je asi 2 hodiny 

➢ Každé téma je na kartičce podepsáno svolavatelem. 

• Kartičky obsahují krátký název tématu, jméno předkladatele a krátký popis 

• Rituál spojovaný s představováním témat účastníkům 
▪ Předkladatel začne prezentovat téma skupině slovy: „Mé téma (problém, otázka) je ... a jmenuji se 

(představení se) …“, čímž se vzbudí zájem o téma a účastníci jsou k němu vtaženi 

➢ Ve chvíli, kdy jsou představena všechna zvolená témata a určen jejich čas a místo diskuze, účastníci se 
k nim dle svého zájmu zapíší a poté se rozejdou do jednotlivých diskuzních místností. 

• Účastníci se mohou zapsat do vícero skupin podle témat (i konfliktních), o něž mají zájem 

• Mohou navíc přecházet z jedné skupiny do druhé během konání workshopů 

➢ Každá diskuze je facilitována a zapisována samotnými účastníky, zápis je po ukončení diskuze předán 
organizátorům. Zápisy jsou vylepovány už v průběhu setkání ve velké místnosti. 

• Facilitátor  

▪ nechává co nejvíce mluvit (vyjadřovat se) účastníky, ale udržuje diskuzi v mantinelech zvoleného tématu 
▪ stará se o pohodu diskutujících, někdy, je-li třeba, usměrňuje nevhodné chování 
▪ neustále vrací svobodu slova a zodpovědnost zpět účastníkům, není direktivní, rozhodnutí přenechává 

maximálně na samotných účastnících 

➢ Na závěrečném plénu se prezentují klíčová sdělení z jednotlivých pracovních skupin. 

➢ Zápisy ze všech pracovních skupin jsou přeposlány všem účastníkům setkání. 

 



 

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE: NaZemi 

 
 

➢ Seminář Open Space Technology na téma: Jak vzdělávat o klimatické krizi? Je změna možná? 

➢ Kdo pořádal? Organizace NaZemi s podporou Ministerstva životního prostředí 

➢ Kde a kdy? Předklášteří, 15. – 18. července 2021 

➢ Probíraná a diskutovaná témata (podtémata) 

• Gender: Maskulinní a femininní principy a klimatická změna 

• Proč se mladí lidé v ČR nezapojují do ochrany klimatu? 

• Jak žít s vědomím, že změna už není možná? 

• Jakou roli hrají univerzity v sociálně-ekologické transformaci? 

• Jak komunikovat téma klimatické krize jiným sociálním skupinám? 

• Kompetence pro kolaps 

• Práce po klimatické transformaci 

• Jak podporovat komunitní život v obyčejném městském prostředí? 

▪ S jakými typy komunitních projektů jsme se setkali?  

▪ Jak oslovit lidi ze sousedství? 

▪ Proč je důležité propojovat lidi? 

▪ Jak samotné městské prostředí podporuje komunitní život? 

 

 
 
 
 

 

Více informací o projektu: https://nazemi.cz/open-space/   

Kontaktní osoba: Kristýna Hrubanová (NaZemi.cz)  

E-mail: kristyna.hrubanova@nazemi.cz, Mobil: +420 777 110 434  

https://nazemi.cz/open-space/
mailto:kristyna.hrubanova@nazemi.cz

