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ZÁKLADNÍ 
CHARAKTERISTIKY 
➢ Sdílení poznatků a myšlenek v uvolněné 

atmosféře vytvořené pro konverzaci, dialog 
a spolupráci 

➢ Diskuze malých skupin účastníků 
u „kavárenských stolků“ na dané téma (ať už 
velmi kontroverzní nebo ne, o němž se toho 
obecně ví hodně nebo naopak mnoho neví) 

➢ Účastníci diskuze se u stolků v pravidelných 
intervalech vystřídají, jeden (hostitel) zůstane 
a pro nově příchozí shrne obsah předchozí 
diskuze pro nově příchozí  

➢ Na závěr jsou výsledky všech diskuzí shrnuty 
na plenárním shromáždění (všech) 
a následuje hromadná diskuze k tomu, co 
bylo diskutování 

POZITIVA  

➢ Finanční nenáročnost, jednoduché 
na zorganizování (jednou osobou nebo 
organizačním týmem) 

➢ Osobní dialog s lidmi, kteří se běžně 
nepotkávají 

➢ Generování nových myšlenek, stimulování 
kreativního myšlení, sdílení poznání 
v autentickém dialogu u větších skupin 
účastníků (více než 12 až 1200!), výměna 
osobních zkušeností 

➢ Hloubkové prozkoumání strategických 
otázek, výzev z hlediska možností 
pro akceschopnost v situacích s reálným 
dopadem pro život obce, regionu apod. 

➢ Podporuje prezentaci a chápání různých 
perspektiv 

➢ Posiluje kreativní hledání řešení založeného 
na spolupráci 

➢ Dává všem diskutujícím možnost mluvit a být 
slyšen 

➢ Účastníci diskuze mají možnost mezi sebou 
mluvit napřímo a „od srdce“ 

 

       

       Kdokoliv                  1 – 1,5 h 
 

                                     
 

 

Možná kombinace on-line a off-
line 

 

 

NEGATIVA  

➢ Nevhodné pro diskuze s méně než 12 osobami, 
pro jednosměrný tok informací, vytvoření 
detailních implementačních plánů, pro již 
stanovená řešení a přijatá rozhodnutí 

➢ Někteří účastníci mohou být rezistentní 
k nekonvenčnímu přístupu 

➢ Náročné pro hostitele z hlediska jeho přípravy 
a pozornosti na vytvoření přátelské a uvolněné 
atmosféry u „svého“ stolu  

➢ Velkou měrou záleží na účastnicích diskuze, 
do jaké míry budou respektovat pravidla 
pro fair play dialog před prosazováním 
vlastních názorů, nátlaku, manipulativních 
tvrzení atd. 



 

 

POSTUP „CAFÉ“ 
STRUČNÝ BODOVÝ POPIS 

 

 

 

 

1. Výběr zastřešujícího tématu World 
Café 

2. Výběr klíčových otázek pro World 
Café 

3. Prezentace tématu, otázek a metody 
účastníkům 

4. Položení první otázky, držení 
časového limitu 

5. Pokyn k přemístění účastníků k dalším 
stolům (facilitátoři zůstávají) 

6. Pokyn facilitátorům u stolů 
k zopakování klíčových sdělení 
předchozí diskuze novým účastníkům 
u stolu 

7. Položení následující otázky 

8. Dále se body 5.–7. opakují dle počtu 
otázek 

9. Závěrečná prezentace klíčových 
sdělení od všech stolků 

 

ZÁKLADNÍ METODICKÉ PRINCIPY 

1. Vysvětlete kontext (důvod, proč se lidé 
scházejí, čeho má být dosaženo) 

2. Vytvořte příjemné a pohostinné prostředí 
(kde se účastníci budou cítit příjemně 
a bezpečně) 

3. Prozkoumejte otázky, které jsou důležité 
(klaďte otázky, které mají relevanci 
k životním zkušenostem respondentů) 

4. Povzbuzujte všechny účastníky World 
Café, aby sdíleli své zkušenosti a přispěli 
do diskuze 

5. Propojujte různé perspektivy (příležitost 
přecházet mezi stoly, potkávat nové lidi, 
aktivně přispívat svými znalostmi 
do kolektivního vědění velkou měrou 
charakterizuje metodu World Café; 
výměna názorů a pohledů na věc 
obohacuje možnost nalézt nové 
porozumění zkoumaného fenoménu) 

6. Naslouchejte pozorně jeden druhému 
a objevujte nové perspektivy 

7. Sdílejte kolektivní zjištění 

 



 

 

PROCES REALIZACE – PŘÍPRAVA 

 
 

 

 

VÝBĚR FACILITÁTORA  

➢ V součinnosti s plánovacím týmem určuje 
směr/zaměření diskuze a rozhoduje o tom, koho 
pozvat na setkání 

➢ Vybírá pro Café vhodné jméno 
(např. Leadership Café, Strategie Café atd.) 

➢ Pomáhá zformulovat pozvání 

➢ Spolupracuje s ostatními na vytvoření vhodného 
prostředí pro diskuzi 

➢ Vítá účastníky, vysvětluje jim smysl setkání, jak 
diskuze bude probíhat, navrhuje otázky 
a diskuzní témata pro konverzační kola, 
stanovuje scénář a pravidla diskuze 

➢ Povzbuzuje účastníky k diskuzi, připomíná 
diskutujícím, aby si poznamenávali klíčové 
myšlenky 

➢ Stopuje čas a jemně upozorňuje účastníky, že je 
čas se přesunout k jinému stolku 

➢ Zaznamenává vizuálně hlavní body diskuze 

 
 

 
 

VYJASNIT SMYSL (ÚČEL DISKUZE)  

➢ Jaké je téma diskuze, které má být diskutováno? 

➢ Otázky: otevřené, jasné, jednoduše položené, 
provokativní, zvoucí k hledání a objevování 

➢ Kdo má být pozván k diskuzi (kdo může 
do diskuze přispět něčím neobvyklým)? 

➢ Kolik máme času na diskuzi? 

➢ Jaká témata chceme prodiskutovat? Jaká 
témata nejspíš stimulují kreativitu a mají smysl? 

➢ Jaké nejlepší výsledek diskuze očekáváme?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZVÁNKA ÚČASTNÍKŮM DISKUZE  

➢ Rozhodnutí, kdo má být pozván 

➢ Rozhodnutí o místě konání diskuze 

➢ Rozhodnutí o čase konání (rezervovat 
minimálně 3–4 hodiny na diskuzi) 

➢ Vyhotovit a rozeslat pozvánky (ta je 
formulována jako průzkum s otevřeným 
koncem, nikoliv intervence řešící nějaký 
problém; obsahuje: téma nebo ústřední 
otázky, které budou diskutovány) 

 

 
 

VYTVOŘIT POHOSTINNÉ PROSTŘEDÍ  

➢ Sociální atmosféra (bezpečná ve smyslu 
„každý je sám sebou“, vedoucí k co nejvíce 
kreativnímu myšlení, naslouchání 
a mluvení) 

•  Facilitátor povzbuzuje účastníky k hovoru 

•  Každý má příležitost přispět do diskuze 

•  Dobrá praxe: kolík k mluvení – kdo ho drží, 
mluví, ostatní mlčí a naslouchají 

➢ Pravidla diskuze 

▪  Držet se věcně tématu, vyjadřovat se jasně 

▪  Aktivně naslouchat ostatním a být 
ochotný nechat se ostatními názory 
ovlivnit 

▪  Ocenit perspektivu mluvčího, i kdyby 
byla naprosto odlišná 

➢ Příjemné prostředí ve smyslu intimity 
a neformálnosti (pohodlné sedačky, 
přirozené světlo, malé kulaté stoly pro 4–5 
lidí, barevné ubrusy, s malou vázičkou 
uprostřed, na něm poznámkové bloky, 
barevné zvýrazňovače, flipchart



 

 

PROCES REALIZACE – KONÁNÍ UDÁLOSTI 

 

POMŮCKY A MATERIÁL: kontrolní seznam 
 

➢ NUTNÉ 

▪ Malé kulaté stoly pro čtyři osoby jsou ideální 

▪ Dostatek židlí pro všechny účastníky a prezentující 

▪ Barevné ubrusy 

▪ Flipchartový papír na stůl 

▪ Barevné zvýrazňovače a fixy (pro lepší čitelnost spíše tmavé barvy jako 
zelená, černá, modrá) 

▪ Malá vázička s květinkami na stůl 

▪ Hrníček s fixami na každý stůl 

▪ Vedlejší stůl s občerstvením (nápoje, jídlo) 

▪ Flipchart na zaznamenání myšlenek z celé diskuze na viditelném místě 

▪ Tabule (nebo využitelná i stěna v místnosti) 

▪ Prostor, ve kterém se dá vyvěsit kolektivní práce, aby ji každý viděl 

 

➢ NEPOVINNÉ (dobrovolné podle situace) 

▪ Dataprojektor a promítací plátno 

▪ Zvukový aparát pro přehrávání hudby 

▪ Výběr vhodné hudby na pozadí 

▪ Flipchart vč. stojanu 

▪ Kancelářské potřeby jako sešívačka na papír, spony na papír, gumičky, 
zvýrazňovače, tužky  

▪ Kartičky na osobní poznámky 

▪ Velký a světlý barevný papír na vystavení myšlenek 

 
 



 

 

PROCES REALIZACE – KONÁNÍ UDÁLOSTI 

 

➢ Přivítejte účastníky, jakmile dorazí a usaďte  

➢ je ke stolu po čtyřech (nebo pěti) 

➢ Představte postup World Café a témata 
(nebo otázky) vč. smyslu diskuze; dejte 
připravené otázky na dobře viditelné místo 
pro každého 

➢ Vysvětlete pravidla World CAFÉ a etiketu 
diskuze, vyvěste obojí na kartičkách 
na každý stůl 

➢ Vysvětlete princip „bezpečného místa“ 
a zdůrazněte potřebu naslouchat 

➢ Rozhodněte se o počtu diskuzních kol 
(zpravidla tří) a jejich délce, efektivní využití 
otázek a o nejzajímavějším způsobu 
propojení 

➢ Diskutující u každého diskuzního stolu 
společně diskutují otázky a témata 
za povzbuzování facilitátora ke sdílení 
vlastních názorů a bedlivého naslouchání 
ostatních 

➢ Po skončení jednoho diskuzního kola jeden 
z diskutujících zůstává jako hostitel, zatímco 
ostatní jako „ambasadoři smyslu“ se 
přesunou k jinému stolu 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

TIPY na zlepšení umění 
naslouchat 

 
➢ Pomozte lidem, aby si všimli svého 

sklonu plánovat odpovědi na to, co se 
říká a jak to odvádí pozornost od řečníka 

➢ Poslouchejte, jako kdyby mluvil 
skutečný mudrc, jako by Vám sděloval 
nějakou pravdu, kterou jste již někde 
dříve slyšeli, ale ještě zcela nepochopili 

➢ Poslouchejte s otevřenou myslí a 
nechte se ovlivnit tím, co je Vám 
sdělováno 

➢ Podporujte mluvčího, aby řekl vše, co 
má na srdci. 

➢ Naslouchejte, abyste vše (otázky, 
kontext, nové perspektivy) lépe chápali 

➢ Vnímejte i mezi řádky, tj. to, co nebylo 
řečeno nahlas, ale zaznělo v podtextu 

 

CAFÉ ETIKETA 
 
➢ Zaměřte se na to, na čem záleží 

➢ Přispějte do diskuze svými 
myšlenkami 

➢ Mluvte otevřeně a bez obav 

➢ Poslouchejte a snaže se rozumět 

➢ Propojujte ideje 

➢ Poslouchejte se vzájemně pro lepší 
pochopení a hlubší otázky 

➢ Hrejte si, kreslete si – psaní na 
papírové listy na stole je nejenom 
povoleno, ale přímo vítáno 

➢ Bavte se! 



PROCES REALIZACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NÁSLEDUJÍCÍ KOLA 

DISKUZE  

(po příchodu nových diskutujících ke 

stolu) 

➢ Hostitel přivítá nové diskutující 

• Stručně shrne hlavní myšlenky, témata 
a otázky diskuze u stolu s předchozími 
diskutujícími. Hostitel vybídne nové 
diskutující, aby navázali na svou 
předchozí diskuzi a propojili dřívější 
myšlenky s novým tématem; vybídne je, 
aby pozorně naslouchali ostatním a 
stavěli na jejich myšlenkách 

➢ Po druhém kole diskuze se ve třetím kole 
diskutující mohou vrátit buď ke svému 
původnímu stolu (z 1. kola) nebo pokračovat 
ke stolu následujícímu 

➢ Hostitel buď zůstává, anebo diskuzi u stolu 
bude hostit nový člověk 

PLENÁRNÍ SHROMÁŽDĚNÍ 
➢ Po skončení všech (stanovených) diskuzních 

kol se všichni účastníci sejdou na jednom 
místě → začíná plenární diskuze, tj. každý 
stůl reportuje všem ostatním, výsledky 
diskuse 

➢ Sdílení společného chápání stanovených 
otázek s cílem: 

➢ Identifikovat určité vzorce, schémata 

➢ Zvýšení kolektivního poznání 

➢ Určit možnosti budoucí akceschopnosti 
a praktických opatření 

 

POSLEDNÍ FÁZE 
➢ Viditelné (pro každého) zobrazení výsledků 

celkové diskuze 

➢ Účastníci jednotlivých stolků jsou tázáni, jaké 
nápady mají pro ně největší smysl (vše je 
zaznamenáno na flipchart) 

➢ Tichá reflexe diskuze s následujícími 
otázkami: 

• Jaké jsou závěry diskuze? 

• Kdyby za všechno mohl promluvit jenom 
jeden hlas, co by asi řekl? 

• Jaké hlubší otázky z konverzace vzešly? 

• Vzešla z diskuze nějaká schémata? Pokud 
ano, na co poukazují a co nám říkají? 

• Co víme díky diskuzi nového? 

 



 

 

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE: „URBACT“ 
CAMPUS PRO ČESKÁ A SLOVENSKÁ 

MĚSTA 

 

➢ Komu je určeno 

• městům zapojeným do Sítí přenosu OP URBACT (URBACT Transfer Networks) 

▪ v ČR zapojena 4 města: Pardubice, Brno, Ostrava, Zlín + SR (Prešov) 

• z každého města se URBACT Campusu účastnili jeden až tři zástupci 

➢ Kdy 

• 24. – 25. dubna 2019 

➢ Cíl 

• naučit se využívat Metodu URBACT a další věci využitelné při práci nejenom v rámci sítí Operačního 
programu URBACT 

➢ Účastníci a jejich projekty 

• Pardubice: zapojeny do sítě Tech Revolution, která čerpá inspiraci od vedoucího britského města 
Barnsley, jehož dobrá praxe spočívá ve vytváření většího množství kvalitnějších pracovních míst skrze 
inspirační platformu a podporu podnikání 

• Zlín: snaží se přebírat dobrou praxi nizozemského (středně velkého) města Groningen v oblasti vyšší 
vzdělání a znalostní ekonomika 

• Brno: přebírá dobrou praxi města L´hospitalet de Llobregat, vedoucí město sítě ONSTAGE; v této síti 
funguje nový model hudební školy využívající hudbu jako nástroj pro začlenění a sociální změnu 

• Ostrava: prezentovala svou Síť přenosu Com.Unity.Lab a dobrou praxi vedoucího města Lisabon. 
Dobrá praxe je zde založena na procesu správní spolupráce, který usnadňuje participativní perspektivu 
bottom-up a zajišťuje horizontální a místní přístup založeny na spolupráci 

• Prešov: zapojen do sítě Civic eState s vedoucím městem Neapol, jehož dobrá praxe „Ztráty a nálezy“, 
která má za cíl zajištění kolektivního (komunitního) řízení s cílem spravedlivého a otevřeného přístupu, 
participativního rozhodování a udržitelnosti 

➢ Participativní řešení konkrétních problémů 

• účastníci vytipovali největší problémy, se kterými se česká a slovenská města potýkají při přenosu 
dobré praxe. Možné příčiny a řešení těchto problémů byly diskutovány ve skupinách s využitím 
metody World Café 

 

 

 

Více informací k projektu: https://urbact.eu/ceska-republika a https://www.facebook.com/urbactcz 

Kontaktní osoby: Michal Koníček a Markéta Horská (Národní kontaktní místo URBACT, Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR – Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení/Oddělení urbánní 
politiky)  
E-mail: urbact@mmr.cz; telefon: +420 224 864 116 nebo +420 224 864 411 

https://urbact.eu/networks
https://urbact.eu/urbact-opportunity-action-and-change
https://urbact.eu/tech-revolution
https://urbact.eu/onstage
https://urbact.eu/comunitylab
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiukOS05-_8AhXjkYsKHdSbDOYQFnoECEcQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.civicestate.eu%2F&usg=AOvVaw2Nz0JEF0wk7S4o9w-XTrxy

