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stránkách www.klimavize.cz. Najdete tam více informací o projektu i elektronickou 
variantu publikace Klimavize: Šest oblastí, kterým se musíme věnovat při řešení 
klimatické krize či její zkrácenou audioverzi.

V tomto toolkitu najdete sadu nástrojů, které vašemu 
kolektivu pomohou v procesu strategického plánování. 
Vyberte si metodu, která odpovídá vaší situaci, přizvěte zbytek 
kolektivu a pusťte se do společné práce.

Toolkit postihuje jednotlivé fáze strategického plánování,
a proto v každé části najdete několik metod, které vám 
pomůžou promyslet jednotlivé kroky více do hloubky
a koncepčněji. Jde o praktický nástroj, proto jsme se zaměřili 
na popis toho, k čemu metodu využijete, co a koho k ní budete 
potřebovat, kolik vám asi zabere času i jak ji krok za krokem se 
svým kolektivem použijete. Inspirujte se také připravenými 
šablonami, se kterými můžete pracovat společně online v 
nástroji Miro.

I přes podrobný popis dílčích metod toolkit nejvíce ocení lidé, 
kteří vám pomáhají s facilitací, nebo ti z vás, kteří máte v 
kolektivu přemýšlení o strategii na starost. Pokud byste se svým 
strategickým plánováním chtěli pomoct, obraťte se na naši 
facilitační skupinu Klimavize (info@klimavize.cz).

 Tiráž 

https://www.klimavize.cz/
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Co už máte za sebou
Než se rozběhnete do další akce, než začnete plánovat další cíle, na 
chvilku se zastavte a podívejte se, čím jste si do teď prošli. Zhodnocení 
dosavadních kroků vám má pomoci hlavně interně – ujasnit si, jak se vám 
(ne)daří a jak dobře (ne)fungujete. Bez poctivé retrospektivy totiž hrozí, 
že jen budete replikovat chyby a frustrace. Ohlédnutí vám pomůže 
porozumět tomu, co fungovalo i co drhlo, a poučit se při plánování 
dalších kroků. 

 Metody v kapitole 
Start Stop Contionue – Retrospektiva



Start Stop Continue – Retrospektiva

 Co potřebujete 

 Jak na to 

 Více informací & další zdroje 

 Tipy 

Pokud nejste nově vznikající kolektiv, pravděpodobně už máte 
něco za sebou. Než se pustíte do vytváření nové strategie, 
začněte zhodnocením svých aktivit a zamyslete se, jak vás 
posunuly. Metoda Start Stop Continue vám dá první obrysy pro 
budoucí strategii.

Čas: setkání 1,5 – 3 hodiny, příprava 1 hodina
Celý tým / kolektiv
Nástroje: lepíky či online nástěnku (Miro, Jamboard), flipchart

ŽALMAN, Jakub. Start – Stop – Continue. Dostupné z: https://www.linkedin.com/pulse/start- stop- continue- jakub- žalman/

Předtím, než se v kolektivu k retrospektivě setkáte, připomeňte si, co všechno se v 
uplynulém roce v rámci vašeho kolektivu dělo. Paměť vám osvěží kalendář, společné 
dokumenty nebo zápisy.
Na setkání se nejdříve v kolektivu zamyslete nad tím, co se vám v uplynulém roce 
povedlo a co se vám nepodařilo. Zhodnoťte vaši práci, interní fungování, témata i 
dopady vašich aktivit. Ke zhodnocení vám pomůžou otázky:

Co se nám podařilo? Co fungovalo? Z čeho máme radost?
Co nefungovalo? Co drhlo? Co nás štvalo? Co nás brzdilo?

Podobné odpovědi sdružte do skupin a prodiskutujte sporné nebo nejasné části.
Na základě takto vytvořených skupin začněte přidávat nápady a návrhy do tří 
kategorií:

Start – umístěte zde nápady, které by váš kolektiv měl realizovat, ale ještě jste 
se do nich z různých důvodů nepustili.
Stop – zde zahrňte aktivity, které nenesou žádoucí výsledky nebo je prostě 
dělat nechcete.
Continue –  tady zařaďte aktivity, u nichž víte, že jsou užitečné a chcete s nimi 
pokračovat.

Nemůžete začít pracovat na všem. Vyberte z každé kategorie ty nejdůležitější 
nápady. Využijte třeba hlasování pomocí puntíků – každý v kolektivu označí nanejvýš 
tři nápady, které považuje za nejdůležitější.
Na konci aktivity byste měli mít v každé kategorii tři nápady, do kterých se můžete 
pustit. Získáte tak první rámec a témata pro vznikající strategii.

1.

2.

3.
4.

a.

b.

c.

5.

6.

    Výpovědní hodnota metody se zvýší, pokud bude také vycházet ze 
sesbíraných dat a zpětné vazby od vašich spojenců, lidí, za které se stavíte 
nebo z analýzy témat. Ptejte se na otázky typu:

Co užitečného jsme udělali pro svět okolo nás?
Komu jsme pomohli a v čem?
Jak nás vnímá okolí? Zajímá naše úsilí někoho?

https://www.linkedin.com/pulse/start-stop-continue-jakub-%C5%BEalman/


 ⛔
Co se nám nepovedlo?

Co nás naštvalo?
Co nás zbrzdilo?

Z čeho jsme byli smutní?

 💪
Co se nám povedlo?

Na co jsme hrdí?
Co nám udělalo radost?

Za co bychom chtěli poděkovat?

Start Stop Continue – Retrospektiva



S čím bychom měli pokračovat?Co bychom měli přestat dělat?Co bychom měli začít dělat?

CONTINUESTOPSTART

Start Stop Continue – Retrospektiva
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Analýza

 Metody v kapitole 
Kniha Klimavize
Mapování aktérů
Analýza moci
Spektrum spojenců
Pilíře moci

Dobrá strategie vyžaduje dobrou přípravu. V této kapitole najdete několik 
metod, které vás nasměrují v tom, jak přemýšlet o různých aktérech 
okolo vás. To ovšem není vše, co je potřeba ve fázi analýzy udělat. Je 
nutné, abyste vyrazili mezi lidi a zjišťovali, co je pálí, v čem je potřeba 
zabrat. Budete se muset také ponořit do internetu, článků a knih a 
získat dostatečný přehled o kontextu prostředí, ve kterém chcete 
usilovat o změnu.

Nebojte se této části věnovat čas, odměnou vám budou pevné základy, 
díky kterým se snáze rozhodnete, co dál.

https://100metod.cz/post/47562359133/9-hloubkov%C3%BD-rozhovor


Kniha Klimavize

 Co potřebujete 

 Jak na to 

 Více informací & další zdroje 

 Tipy 

Využijte závěry z výzkumu Klimavize k rozšíření témat, o kterých 
již víte, že se jim chcete věnovat. Nebo se nechte inspirovat 
popsaným příležitostmi. Klimavize sleduje problémy klimatické 
krize průřezově a na úrovni systémových dynamik, čímž může 
vaše dosavadní přemýšlení o strategii posunout. 

Čas: 2 hodiny
Počet lidí: celý kolektiv nebo aspoň jeho část
Nástroje: lepíky či online nástěnku (Miro, Jamboard), flipchart
Klimavizi – tištěnou nebo webovou knihu.

Vyberte si kapitolu, která je tématům, které řešíte blízká nebo kterou chcete v 
kolektivu více prozkoumat.
Pečlivě si ji přečtěte a sepište si z ní otázky, příležitosti či argumenty, které byste 
chtěli probrat v týmu. Ptejte se např. formou:

Jak bychom mohli v kolektivu... ?
Jak ‚pracujeme‘ s tím ‚problémem‘... ?
Jakou roli máme v ‚tomto tématu‘... ?
Co všechno víme o ‚této oblasti‘... ?
Jak tvrzení ‚XY‘ ovlivňuje naši strategii / aktivity... ?
Jak se stavíme k... ?

Připravené otázky a kapitolu/y přineste na společné setkání.
Nejdříve ostatním představte obsah textu, popř. si jej společně projděte.
Rozdělte se do skupin a pokládejte si připravené otázky.
Nasdílejte si závěry, odpovědi, ke kterým jste došli.

Jak ovlivňují váš kolektiv a směr, kterým jste se vydali?
Objevili jste nové téma, příležitost nebo třeba potřebu změnit způsob 
vlastního organizování se?

Sepište si klíčové závěry, ke kterým jste v kolektivu došli a vyberte ty nejdůležitější, 
kterým se budete dál věnovat.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

S webovou knihou Klimavize můžete v kolektivu pracovat všichni zároveň 
a rovnou si dělat vlastní poznámky.
Pokud zjistíte, že něco nevíte, nebojte se udělat vlastní průzkum (např. 
rozhovory s aktéry) nebo se ponořit do dalších zdrojů.

Designová výzva. 100metod. Dostupné z: https://100metod.cz/post/156715641524/1- 
designová- výzva

https://books-are-next.github.io/klimavize/
https://100metod.cz/post/156715641524/1-designov%C3%A1-v%C3%BDzva
https://100metod.cz/post/156715641524/1-designov%C3%A1-v%C3%BDzva


Mapování aktérů

 Co potřebujete 

 Jak na to 

 Více informací & další zdroje 

 Tipy 

Mapování aktérů vám pomůže uchopit problém/téma v širších 
souvislostech. Podchytíte, koho se problém dotýká i koho 
ovlivňuje a získáte ucelený systém vztahů a rolí. Mapa vám 
pomůže rozhodnout, v jaké roli do systému vztahů vstoupit. 

Čas: 1,5–2 hodiny
Počet lidí: celý kolektiv nebo aspoň jeho část
Nástroje: lepíky či online nástěnku (Miro, Jamboard), flipchart

Popište si problém/téma, které chcete zmapovat.
Pomoct si můžete otázkami nebo tezemi, na které se chcete zaměřit.

Definujte si rozsah mapování:
Na jaké úrovni se budete pohybovat? – lokální / státní / globální

Popište, co víte o příčinách problému i o jeho projevech.
Vypište, koho se problém dotýká:

Začněte u aktérů, kteří se s problémem přímo potýkají.
Jděte do šířky – kdo problém/téma ovlivňuje (snaží se jej minimalizovat, nebo 
se na jeho vzniku podílí)? Kdo o něm mluví?
Jaké instituce a organizace s tímto problém mají něco společného?

Popište jednotlivé aktéry:
Jaká je jejich role?
Jaký mají vliv? Jak jsou zapojení?
S jakými obtížemi a bariérami se setkávájí?
Čeho chtějí dosáhnout?
U nejdůležitějších aktérů jděte do hloubky a připište sekundární vazby – koho 
dál problém ovlivňuje? (Např. u horníků ohrožených ztrátou pracovních míst 
vlivem transformace to bude také jejich rodina, děti.)

Znázorněte vztahy mezi aktéry:
Jak se ovlivňují? Jak mezi sebou komunikují?

Pojmenujte si, kde v mapě (systému) vidíte další problémy, překážky a příležitosti.
Navažte otázkami po vlastní roli:

Kde vidíme jako kolektiv prostor pro intervenci?
Jakou roli bychom v tomto systému mohli/měli mít my?

Na mapu aktérů můžete navázat metodami Spektrum spojenců, Analýzou moci nebo 
Pilíři moci.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Větví se vám téma do více map? Nebojte se je rozdělit.
Vycházejte z existujících zdrojů (např. články), ale také vlastního průzkumu 
(např. rozhovorů).
Neomezujte se jen na lidské aktéry. Myslete také na živočichy a přírodu.
Při mapování sledujte sociální, technologické, environmentální, ekonomické a 
politické oblasti.

Guide to actor mapping. FSG Reimagining Social Change. Dostupné z: 
https://www.fsg.org/wp- content/uploads/2021/08/Guide- to- Actor- Mapping.pdf

Analýza aktérů - metodika. EnviWiki. Dostupné z: https://www.enviwiki.cz/w/index.php? 
title=Analýza_aktérů_- _metodika&mobileaction=toggle_view_desktop

Mapping Actors and Processes. ENVS RESOURCES. Dostupné z: 
https://jimproctor.us/envs/mapping- actors- processes/

https://www.fsg.org/wp-content/uploads/2021/08/Guide-to-Actor-Mapping.pdf
https://www.enviwiki.cz/w/index.php?title=Anal%C3%BDza_akt%C3%A9r%C5%AF_-_metodika&mobileaction=toggle_view_desktop
https://www.enviwiki.cz/w/index.php?title=Anal%C3%BDza_akt%C3%A9r%C5%AF_-_metodika&mobileaction=toggle_view_desktop
https://jimproctor.us/envs/mapping-actors-processes/


Analýza moci

 Co potřebujete 

 Jak na to 

 Více informací & další zdroje 

 Tipy 

Tato metoda vám pomůže zmapovat aktéry, které jsou pro vás 
relevantní, a zhodnotit, zda jsou vaši spojenci či vás spíše 
budou blokovat. Pomůže vám také zhodnotit, jak s jednotlivými 
aktéry pracovat tak, abyste dosáhli svých cílů.

Čas: 2 hodiny
Počet lidí: celý kolektiv nebo aspoň jeho část
Nástroje: lepíky či online nástěnku (Miro, Jamboard), flipchart

TANG, Anita. Power Mapping and Analysis. The Commons: Social Change Library. 
Dostupné z: https://commonslibrary.org/guide- power- mapping- and- analysis/

Napište si seznam jednotlivých aktérů, kteří vaši činnost ovlivňují. Ptejte se na to, 
kdo může učinit rozhodnutí, která budou znamenat, že se svět posune blíže k vaší 
vizi, ale také směrem pryč. Buďte co nejvíc specifičtí – jmenujte konkrétní osoby a 
jejich role.
Rozdělte aktéry dle míry vlivu a náklonnosti k vaší otázce. Můžete využít kříž 
vyobrazený níže.
Takto vytvořenou mapu analyzujte. Můžete se například ptát:

Koho potřebujete dostat na vaši stranu? Jak je možné to udělat?
Kdo jsou klíčoví aktéři, které potřebujeme ovlivnit?
Kdo je naopak zcela proti?
Co tyto aktéry brzdí v tom, aby byli na naší straně?
Co aktéry na mapě motivuje?
Kde budou mít naše aktivity největší dopad?

Závěry vyplývající z analýzy si zaznamenejte.

1.

2.

3.

4.

Nesoustřeďte se na lidi, kteří jsou vůči vám 100% v opozici. Zajímavý je 
pro vás neutrální střed – ten můžete přesvědčit.
Kombinujte tento přístup s metodou Pilíře moci – může vám usnadnit 
mapování.

Power analysis. CAN Toolkit. Dostupné z: 
http://www.retoolkit.transitioninaction.org/power- analysis./

https://commonslibrary.org/guide-power-mapping-and-analysis/
http://www.retoolkit.transitioninaction.org/power-analysis./
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Analýza moci



Spektrum spojenců

 Co potřebujete 

 Jak na to 

 Více informací & další zdroje 

 Tipy 

S touto metodou zmapujete, zda jsou skupiny lidí, na které má 
vaše téma vliv, spíš vaši spojenci nebo odpůrci. Pomůže vám 
určit si, na koho má smysl působit, abyste se přiblížili vašim 
cílům, a koho naopak nemá smysl přesvědčovat.

Čas: 2 hodiny
Počet lidí: celý kolektiv nebo aspoň jeho část
Nástroje: lepíky či online nástěnku (Miro, Jamboard), 
flipchart

Napište si seznam jednotlivých aktérů, kteří vaši činnost ovlivňují.
Rozřaďte je do skupin dle nákresu níže:

Aktivní spojenci – lidé, kteří s vámi souhlasí a podporují vás.
Pasivní spojenci – lidé, kteří s vámi souhlasí, ale ještě vás aktivně nepodpořili.
Neutrální aktéři – nezapojení a neinformovaní.
Pasivní opozice – lidé, kteří s vámi nesouhlasí, ale nesnaží se vás zastavit.
Aktivní opozice – lidé, kteří s vámi nesouhlasí a aktivně se proti vám organizují.

Snažte se vyplnit každou část nákresu – pokud vám některá ze skupin chybí, bude vás 
to omezovat v další analýze.
Po dokončení mapy ji analyzujte:

Koho potřebujete dostat na vaši stranu?
Koho můžete dostat na svou stranu? (Typicky to bude někdo uprostřed 
spektra.)
Jak je možné to udělat?
Kdo je naopak zcela proti a nemá smysl ho přesvědčovat?
Kdo dělá to samé nebo něco podobného jako vy? Můžete navázat spojenectví?

Pokud v průběhu analýzy narazíte na otázky, na které neznáte odpověď, zapisujte si je 
a věnujte jim pak další výzkum.

1.
2.

3.

4.

5.

Buďte co nejvíc konkrétní – používejte výstižná přídavná jména a popisy (např. 
bohaté matky z vilových čtvrtí nejsou stejná skupina jako matky samoživitelky).
Při další práci s mapou berte v potaz, že vaším cílem není přesvědčit zarytou 
opozici, ale připravit ji o podporu neutrálních aktérů a pasivní opozice.
Stejně tak není vašim cílem „nosit sovy do Athén“ – přesvědčovat již 
přesvědčené (vaše spojence).
Tuto metodu můžete dobře kombinovat s metodou Pilíře moci.

Spectrum of allies. Beautiful Trouble. Dostupné z: 
https://beautifultrouble.org/toolbox/tool/spectrum- of- allies/

BLOCH, Nadine. Spectrum of Allies. The Commons: Social Change Library. Dostupné z: 
https://commonslibrary.org/spectrum- of- allies/

https://beautifultrouble.org/toolbox/tool/spectrum-of-allies/
https://commonslibrary.org/spectrum-of-allies/


Spektrum spojenců



Pilíře moci

 Co potřebujete 

 Jak na to 

 Více informací & další zdroje 

 Tipy 

Pilíře moci vám pomohou identifikovat, jaké instituce a jací 
aktéři udržují struktury moci a v důsledku i problémy, kterým se 
snažíte čelit. Analýzou jednotlivých pilířů získáte představu, na 
jaká páková místa lze tlačit, abyste zdárně dosáhli změny a 
podlomili systémovou nespravedlnost.

Čas: 1 hodina / pilíř
Počet lidí: část kolektivu
Nástroje: lepíky či online nástěnku (Miro, Jamboard), flipchart

Pillars of power. Empowering Nonviolence. Dostupné z: https://www.nonviolence.wri- 
irg.org/en/resources/2008/pillars- power

Nakreslete budovu moci. Střecha reprezentuje problém, status quo nebo systém, 
který chcete nalomit. Jednotlivé pilíře, které ji drží, pak znázorňují různé instituce či 
vlivné aktéry.
Identifikujte, co za pilíře drží „střechu“. Mohou to být státní i nestátní instituce, 
různé organizace nebo skupiny. Pojmenujte si každý pilíř obecně dle segmentu (např. 
byznys, média apod.) a následně konkretizujte, jaké konkrétní instituce či skupiny se 
za nimi skrývají.
Zamyslete se, které pilíře nejvíce podpírají systém (jsou silnější) a u kterých vidíte 
zranitelná místa.
Zjistěte, jak můžete ovlivnit pevnost pilíře. Nakreslete si průřez pilíře (soustředné 
kruhy) a zaplňte jej osobami/skupinami, které se na existence pilíře podílejí.

Do středu vepište osobu, která má největší moc či vliv.
Okraje budou tvořit skupiny lidí, které mají vliv nízký.
Naznačte, jaký je mezi skupinami vztah a jak se vzájemně uvnitř pilíře 
podporují.

Díky analýze pilíře můžete identifikovat skupinu, skrze kterou dává smysl na pilíř 
moci zatlačit.

1.

2.

3.

4.

5.Kromě institucí a skupin můžete zmapovat i mentální modely či 
struktury, které k problému přispívají.

Pillars of power. Beautiful Trouble. Dostupné z: 
https://beautifultrouble.org/toolbox/tool/pillars- of- power/

https://www.nonviolence.wri-irg.org/en/resources/2008/pillars-power
https://www.nonviolence.wri-irg.org/en/resources/2008/pillars-power
https://beautifultrouble.org/toolbox/tool/pillars-of-power/


Pilíře moci

Problém / Systém / Režim
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Pilíře moci
Sféry vlivy

největší vliv
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Vize a mise
Význam vize je ve strategickém plánování klíčový. Když víte, o jakou 
budoucnost usilujete, jak chcete, aby svět vypadal, lépe se vám budou 
vymýšlet strategické cíle, které k takovému uspořádání povedou. 
Druhým, neméně významným, aspektem vize (popř. mise) je vaše interní 
koherence. Když v kolektivu víte, za čím jdete, bude se vám pracovat 
snáze a také dokážete své záměry lépe komunikovat – ať už k veřejnosti 
nebo k novým členům a členkám vašeho kolektivu. 

 Metody v kapitole 
Vize, mise a účel konání
Snímek budoucnosti
Pojmenování vize
Definování mise



Vize, mise a účel konání
 Teoretické okénko 

 Více informací & další zdroje 

 Tipy 

Pro vymýšlení strategických cílů a následných aktivit je potřeba, 
abyste byli ukotveni v tom, o co jako kolektiv vlastně usiluje a 
proč. V tom nejobecnějším pojetí: Jak chcete, aby svět 
vypadal. Aneb jaká je vaše vize.

K pochopení vize a ostatních strategických komponent vám pomůže metafora. 
Představte si vizi jako vrchol hory, na kterou se snažíte ve svém kolektivu vyjít. Cesta to 
může být dlouhá, klikatá a odvíjí se od toho, jak se na ni připravíte. Cíl cesty – vize – pak 
znázorňuje pohled na svět, který je podle vás ideální. Bavíme se ale o dlouhém 
časovém horizontu, proto by vize měla odrážet zejména vaše hodnoty. I když se okolnosti 
promění, budete stále vědět, v jakém světě chcete žít, za čím jdete.

Cest k vizi může být celá řada. Jednotlivé cesty metaforicky reprezentují vaši misi – to 
co děláte, jak se organizujete, jak fungujete a nebo co za téma/oblast řešíte. K jedné vizi 
jde totiž jít mnoha cestami a ta vaše se odvíjí právě od toho, kým jste a co považujete za 
nejlepší možný způsob dosažení vrcholu.

Právě to, kým jste, co děláte a jak definuje vaši misi. Na jakých hodnotách svou cestu 
stavíte, o jaké principy se jako kolektiv opíráte, jaké nástroje si sebou na cestu berete. S 
čím bojujete a na co spoléháte. Tyto části dohromady pak načrtávají metaforickou mapu 
cesty – vaši strategii – kterou si zabalíte před výpravou na vrchol do batohu.

Další oblastí, nad kterou se chcete v kolektivu zamyslet, je váš účel konání, vaše proč. Ve 
zkratce se ptá po smyslu existence vašeho kolektivu, ale také po vašich vlastních 
motivacích. Odhaluje tak legitimitu vašeho počínání, ale také to, proč vůbec chcete do 
výstupu na horu vkládat energii, proč je to pro vás důležité.

Pojmenování jednotlivých komponent vám dá dohromady brand. 
Nevnímejte jej perspektivou marketingu – i když pro vaši komunikaci lze 
využít taky – ale jako ujasnění si základních částí toho kdo jste, o co 
usilujete, jak toho usilujete a proč. Pomůže vám hlavně při 
rozhodování.

Aktivismus udržitelně aneb Jak změnit svět a nezbláznit se z toho. ISBN 978-80-87217-58-0. Dostupné z: 
https://nesehnuti.cz/aktivismus- udrzitelne- aneb- jak- zmenit- svet- a- nezblaznit- se- z- toho/

https://nesehnuti.cz/aktivismus-udrzitelne-aneb-jak-zmenit-svet-a-nezblaznit-se-z-toho/




Snímek budoucnosti

 Co potřebujete 

 Jak na to 

 Více informací & další zdroje 

 Tipy 

Snímek budoucnosti vám v kolektivu pomůže sladit své 
představy toho, o jaký svět v dlouhodobém výhledu usilujete. 
Jde o imaginativní metodu, která dává prostor fantazii, ovšem 
opírá se o fakta z přítomnosti. Cílem je zkusit vymyslet svět, ve 
kterém vy a lidé či jiní aktéři, za které bojujete, chcete žít. Což 
vám v důsledku pomůže lépe definovat vaši vizi.

Čas: 3–4 hodiny
Počet lidí: celý kolektiv nebo aspoň jeho část
Nástroje: lepíky či online nástěnku (Miro, Jamboard), flipchart
Pojmenované problémy, které chcete řešit
Soupis aktérů, za které se chcete postavit
Poznání aktérů a jejich potřeb

Sepište si aktéry, kterých se dotýká problém, který řešíte. Mezi aktéry zařaďte různé 
skupiny lidí (buďte konkrétní), ale také nelidské aktéry – živočichy či přírodu.
Vyberte nejdůležitější aktéry, za jejichž budoucnost se chcete postavit.
Popište u nich jejich hodnoty, obavy, starosti, frustrace, ale i čeho chtějí dosáhnout 
(aspirace) nebo v co doufají.
Nyní se podíváte do ideální vzdálené budoucnosti (např. do roku 2050). Vytvořte 
snímek budoucnosti, který bude zachycovat každodenní život aktérů, ve kterém 
jejich obavy a aspirace z přítomnosti už jsou vyřešeny.

Nejdříve zkuste tuto budoucnost zachytit slovy – Jak se promění kvalita 
života? Co můžou aktéři dělat, ale nemůžou teď? Jak se promění jejich 
domácnost, rodina, sousedství? Co se stane s prací a zábavou? Jak vypadají 
vztahy?
Odpoutejte se od přítomnosti, nehledejte bariéry, představujte si budoucnost 
v těch nejlepších možných variantách.
Jakmile budete mít hotovo, vraťte se k obavám a aspiracím. Které se vám v 
budoucnosti podařilo zachytit a vyřešit? Zapište si je.

Odvyprávějte příběh vizuálně. Nakreslete jak vypadá nějaký moment z každodenního 
života ve vámi smyšlené budoucnosti.

Buď vyberte pár momentů, ve kterých se ideály projevují. Nebo příběh 
odvyprávějte jako komiks.
Přidejte popisky (klidně v celých větách), aby váš příběh byl samovysvětlující.

Vytvořte v týmu více snímků. Společně pak diskutujte, v čem se vaše představy 
budoucnosti potkávají a v čem rozcházejí.
Nakonec vytvořte společně jeden snímek, který bude budoucnost popisovat tak, aby 
odpovídala vašim týmovým představám.
Navažte na snímek z budoucnosti prací na formulaci vaší vize.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Metoda má největší dopad, když ji nestavíte na svých domněnkách, ale 
vycházíte z poznání lidí a problémů. Chybí vám informace? Udělejte si 
dodatečný průzkum.
Nebojte se kreslit. Nejde o umělecké dílo, ale o zachycení myšlenek v 
konkrétnějších obrysech, než dokážou zachytit prosté popisy.

Developing Snapshots from the Future. Dostupné z: https://transitiondesignseminarcmu.net/wp- 
content/uploads/2018/01/Future- Visions- 2050- Templates.pdf.

GUILFOILE, Carlie. Snapshots from the Future of Pollinators. Dostupné z: https://medium.com/transition- 
design- decline- of- pollinators/snapshots- from- the- future- 4255f15d282c

https://transitiondesignseminarcmu.net/wp-content/uploads/2018/01/Future-Visions-2050-Templates.pdf
https://transitiondesignseminarcmu.net/wp-content/uploads/2018/01/Future-Visions-2050-Templates.pdf
https://medium.com/transition-design-decline-of-pollinators/snapshots-from-the-future-4255f15d282c
https://medium.com/transition-design-decline-of-pollinators/snapshots-from-the-future-4255f15d282c


aktér
obavy, starosti, frustrace

Snímek budoucnosti
Potřeby a obavy aktérů
Sepište jaké obavy, starosti, naděje a aspirace mají aktéři 
v souvislosti s problémem, který řešíte.

aktér
obavy, starosti, frustrace

aktér
naděje, hodnoty, aspirace obavy, starosti, frustracenaděje, hodnoty, aspiracenaděje, hodnoty, aspirace



Jaký problém (či jeho část) snímek sleduje? Skupina aktérů Jakou úroveň váš snímek sleduje?
(sousedství, město, region atd.)

Jaké hodnoty, obavy, starosti, frustrace, 
aspirace, naděje snímek sleduje?

Snímek budoucnosti
Snímek každodenního života z roku 2050



Jaký problém (či jeho část) snímek sleduje? Skupina aktérů Jakou úroveň váš snímek sleduje?
(sousedství, město, region atd.)

Jaké hodnoty, obavy, starosti, frustrace, 
aspirace, naděje snímek sleduje?

Snímek budoucnosti
Vizuální snímek každodenního života z roku 2050



Pojmenování vize

 Co potřebujete 

 Jak na to 

 Více informací & další zdroje 

 Tipy 

Pokud jste váš kolektiv právě zformovali nebo za sebou máte 
období větších změn, je dobré se ukotvit v tom, o jaký svět 
vlastně usilujete. Formulace vize vám pomůže pojmenovat 
ideál, podle kterého se budete rozhodovat ve vymýšlení svých 
dalších kroků.

Čas: celý den
Počet lidí: celý kolektiv
Nástroje: lepíky či online nástěnku (Miro, Jamboard), flipchart

Každý sám za sebe se zamyslete nad otázkou: Jaký svět chceme v budoucnu? Co je 
ideálem, ke kterému společně chceme směřovat?
Navzájem si představte svoje nápady.
Diskutujte o tom, co vám na nápadech ostatních vyhovuje, a co ne.
Zformulujte si, opět každý sám, první verzi vaší kolektivní vize. Pomoct si můžete 
formulací: Chceme svět, ve kterém...
Představte si formulace a zhodnoťte, jak vám na jednotlivých vizích (ne)sedí. Může jít 
o vágní slova, přílišná zobecnění, nebo naopak nezamýšlené zúžení (specifikaci).
Znovu, každý sám nebo v malých skupinkách, na základě diskuze, zformulujte vizi.
Výsledky si představte, proberte, v čem (ne)odpovídají vašemu kolektivu a vyberte 
ty nejlepší formulace.
Nakonec zformulujte finální znění vaší vize. Nebojte se přitom diskutovat, ladit 
jednotlivá slova a oponovat si – s vizí byste měli všichni souznit a diskuse vám k tomu 
pomůže.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Dejte si na tuto aktivitu dostatek času – vizi nevymyslíte za 30 minut.
Soustřeďte se na to, jak chcete, aby vypadal svět tam venku, ne směrem 
dovnitř vašeho kolektivu.
Vize nemusí být dlouhá, stačí jedna věta – důležité je, aby šla na dřeň.
Konkrétní formulace může být důležitá. Vize má ale především přispět k 
vnitřní soudržnosti vašeho kolektivu a směřování.
Definování vize je často o slovíčkaření. Berte to jako příležitost vyjasnit si, 
jak některá slova / termíny v kolektivu vnímáte.

MILTENBURG, Anne. Brand the Change: The Branding Guide for social entrepreneurs, disruptors, not- for- profits and corporate 
troublemakers. BIS Publishers, 2017. ISBN 978-90-6369-478-4.



1. krok

Jaký svět chceme v budoucnu?
Co je ideálem, ke kterému společně 
chceme směřovat?

Pojmenování vize

Chceme svět, ve kterém...

2. krok 3. krok 4. krok

Chceme svět, ve kterém...Chceme svět, ve kterém...



Definování mise

 Co potřebujete 

 Jak na to 

 Více informací & další zdroje 

 Tipy 

Mise (někdy také poslání) vám pomůže pojmenovat vaši roli v 
dosahování vize. Jednoduše, jakou cestou se vydáváte k 
vysněnému světu, jak ke svému cíli jdete. Misí byste měli 
odpovědět na to, co děláte, pro koho i s jakým očekávaným 
výsledkem.

Čas: 3–4 hodiny
Počet lidí: celý kolektiv 
Nástroje: Lepíky či online nástěnku (Miro, Jamboard), flipchart

Zamyslete se každý/á za sebe postupně nad následujícími otázkami:
Jaký problém řešíme? (Např. několik nejbohatších firem/států způsobuje 
změny klimatu, jejichž dopady naopak neúměrně více zasahují ty nejchudší a 
nejzranitelnější obyvatele planety.)
Kdo jsme? (Např. jsme české nehierarchické grass- rootové hnutí, které je 
součástí globálního boje za klimatickou spravedlnost.) 
Co děláme? (Např. prostřednictvím kreativních intervencí, protestů a občanské 
neposlušnosti se snažíme na nespravedlivost v příčinách a důsledcích 
klimatické krize upozornit, přičemž je přímá akce naší preferovanou metodou.)
Proč je to důležité? (Např. naše úsilí podporuje ty, kteří oproti velkým a 
mocným hráčům nemají žádný vliv a hrozí jim ztráta živobytí, domova či újma 
na zdraví.)

Odpovědi pište na lepíky na velký flipchart rozdělený na čtyři části. Otázky berte 
jednu po druhé.
Představte si navzájem svoje nápady a myšlenky. Podobné seskupujte dohromady.
Podívejte se na všechny odpovědi a zformulujte nejdřív každý/á sám/a odpověď na 
otázku: Co uděláme, abychom naplnili naši vizi? Svoje nápady si představte.
Zformulujte konečné znění vaší mise. Nebojte se přitom diskutovat a oponovat si – 
mise je něco, s čím byste měli všichni souznit a diskuse vám k tomu pomůže.

1.

2.

3.
4.

5.Dejte si na tuto aktivitu dostatek času – misi nevymyslíte za 30 minut.
Mise nemusí být dlouhá, stačí jedna věta – důležité je, aby šla na dřeň.
Než se do mise pustíte, zjistěte si, o co usilují ostatní kolektivy. Ať se případně s 
jejich záměry můžete dobře doplnit.

MILTENBURG, Anne. Brand the Change: The Branding Guide for social entrepreneurs, disruptors, not- for- profits and corporate 
troublemakers. BIS Publishers, 2017. ISBN 978-90-6369-478-4.



Definování mise
1. Jaký problém řešíme? 2. Kdo jsme? 3. Co děláme? 4. Proč je to důležité?



Definování mise

5. Co uděláme, abychom naplnili naši vizi?
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Strategické cíle
Jádrem strategického plánování je správné pojmenování si cílů, kterých 
chcete dosáhnout. Tyto cíle by měly být přímo navázané na vaši vizi a 
misi – jde o praktický plán, jak vaši vizi zhmotníte.

Nesnažte se dosáhnout všeho, spíše se zaměřte na oblasti a témata, ve 
kterých můžete skutečně něco posunout. Samozřejmě větší kolektivy 
mohou usilovat o více věcí najednou, ale bez ohledu na vaši velikost platí: 
Lepší je mít dobře pojmenovaných několik cílů, než spoustu cílů bez 
jasné specifikace.

 Metody v kapitole 
Teorie změny
SMART cíle



Teorie změny

 Co potřebujete 

 Jak na to 

 Více informací & další zdroje 

 Tipy 

Teorie změny odpovídá na otázku, jak přesně svými aktivitami 
přispějete k proměně situace a vyřešení problému. Jde o 
úvahu, jakými mechanismy (např. změna ve vnímání a chování 
lidí) je možné dosáhnout společenské změny. 

Čas: 3–4 hodiny
Počet lidí: celý kolektiv nebo aspoň jeho část
Nástroje: lepíky či online nástěnku (Miro, Jamboard), flipchart
Pojmenované problémy, které chcete řešit
Přehled o aktérech a ujasněnou vizi

Začněte výzvou, kterou se snažíte vyřešit / překonat. Pojmenujte si problémy i to, co 
o nich víte – jakou mají podobu i souvislosti. Vycházejte z předchozích aktivit a na 
tomto místě shrňte to nejdůležitější.
Pojmenujte si vizi (dlouhodobý cíl):

Čeho v dané oblasti chcete dosáhnout?
Jak by měl svět ideálně vypadat?

Pojmenujte si aktéry, kteří nějak souvisí s problémem, který jste se rozhodli řešit – ať 
už si jich přímo dotýká, nebo třeba mají šanci jej nějak ovlivnit. Buďte co nejvíc 
konkrétní. Položte si také otázku, zdali vaše vize skutečně odpovídá potřebám lidí.
Pojmenujte si výsledky, které vedou k vizi:

Co se musí změnit, abyste dosáhli své vize?
Jaké benefity z vašich aktivit budou aktéři mít?
Jak tyto změny ovlivní životy a chování lidí?

Zamyslete se nad tím, jak poznáte, že se změna skutečně stala. Co budete měřit, 
sledovat, vyhodnocovat?
Pojmenujte si podmínky, které musí nastat, abyste dosáhli svých výsledků. 
Nezapomeňte ani na omezení, která vám mohou zkomplikovat práci.
Vymyslete výstupy, které budou vést k vašim výsledkům. Co musíte vytvořit / 
zrealizovat? Co bude na konci vaší práce?
Sepište si aktivity – jaké činnosti musíte udělat, abyste došli k výstupům?
Projděte si Teorii změny zpětně:

Máte pro každý výsledek nějakou aktivitu?
Ovlivní vaše výstupy aktéry, jejichž problémy řešíte?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Metodu využijete k plánování velké strategie i k přemýšlení nad kampaněmi.
Zvažte na kolik výsledků máte kapacity. Doporučujeme maximálně tři, a to jen 
pro opravdu velké kolektivy.
Jednotlivé body v Teorii změny se vzájemně ovlivňují a prolínají. Nebojte se je 
revidovat a hledat slepá místa.

JEŽOVÁ, Kamila. Teorie změny: definice, využití. Dostupné z: https://medium.com/design- kisk/teorie- změny- definice- 
využit%C3%AD- 77b878864d77

Theory of Change Canvas. Relativ Group. Dostupné z: https://www.relativimpact.com/theory_of_change_canvas/

TAPLIN, Dana H., Heléne CLARK, Eoin COLLINS a David C. COLBY. Theory of Change: A Series of Papers to Support 
Development of Theories of Change Based on Practice in the Field. Dostupné z: 
http://www.actknowledge.org/resources/documents/ToC- Tech- Papers.pdf

Our Theory of Change and why what we do works. The Climate Center. Dostupné z: https://theclimatecenter.org/our- 
mission/strategy/

https://medium.com/design-kisk/teorie-zm%C4%9Bny-definice-vyu%C5%BEit%C3%AD-77b878864d77
https://medium.com/design-kisk/teorie-zm%C4%9Bny-definice-vyu%C5%BEit%C3%AD-77b878864d77
https://www.relativimpact.com/theory_of_change_canvas/
http://www.actknowledge.org/resources/documents/ToC-Tech-Papers.pdf
https://theclimatecenter.org/our-mission/strategy/
https://theclimatecenter.org/our-mission/strategy/


1. Výzva

6. Aktivity

Důkazy

5. Výstupy 4. Výsledky

2. Vize 3. Kdo

Podmínky / předpokladyOmezení / rizika

Jak poznáte, že se změna děje?
Podle čeho zjistíte, že vaše práce má reálný dopad?

Jaký problém/y se snažíte řešit nebo překonat?
Jaké jsou hlavní příčiny, které přispívají k této situaci?

O jakou dlouhodobou změnu usilujete?
K čemu vaše práce ideálně přispěje?

Jací aktéři se potýkají s výzvou? 
Koho se problém týká? Kdo bude 
ovlivněn výsledky (změny)?

Kolika lidí se výzva týká? Kolik lidí 
můžete skrze plánovanou strategii 
oslovit?

Vycházejte z metody Mapa aktérů.
Výsledky = jak se promění chování lidí, abychom dosáhli stavu 
definovaného ve vizi.
Jaké změny v chování lidí musí nastat, abyste dosáhli své vize?
Co jsou nezbytné a dostatečné podmínky / předpoklady úspěchu?
Jaké výsledky pomůžou realizovat vaši vizi?
Jak jsou tyto výsledky důležité pro aktéry? Jak je ovlivní?

Jaké konkrétní výstupy umožní tyto 
výsledky?

Jaké aktivity přispějí k těmto výstupům a výsledkům?

Jaká jsou omezení (interní / externí), kvůli kterým byste 
nemuseli dosáhnout očekávaných výsledků?

Jak pravděpodobné je, že se stanou?
Jak můžeme tato omezení zvládnout / minimalizovat?

Jaké jsou příznivé faktory nebo podmínky, které nám pomohou 
dosáhnout plánovaných výsledků?

Teorie změny



SMART cíle

 Co potřebujete 

 Jak na to 

 Více informací & další zdroje 

 Tipy 

Vymýšlení cílů často vede k tomu, že skupina neodhadne 
vlastní kapacity nebo dokonce navrhne cíle, které není schopná 
splnit. Šanci na úspěšné naplnění cílů zvyšuje jejich dobrá 
definice, se kterou vám pomůže metoda SMART.

Čas: 2 hodiny
Počet lidí: nejlépe celý kolektiv
Nástroje: lepíky či online nástěnku (Miro, Jamboard), flipchart
Seznam cílů

Vyberte cíl, kterému se chcete věnovat v krátkodobém či střednědobém horizontu.
Postupně si cíl lépe popište:

S – specifický (specific) – cíl by měl být jednoznačný a srozumitelný.
M  – měřitelný (measurable) – možnost monitorovat výstupy vám dá zpětnou 
vazbu k tomu, zdali cíle dosahujete, či ne.
A – dosažitelný (achievable) – zamyslete se nad tím, zdali je vůbec možné 
vašeho cíle v daném časovém horizontu dosáhnout, vnímejte vnější okolnosti, 
které hrají ve váš prospěch, nebo jsou proti.
R – realistický (realistic) – zvažte, zdali cíl odpovídá vaším dlouhodobým 
záměrům a zda uvnitř kolektivu na něj máte chuť i kapacity.
T – časově ohraničení (time- bound) – stanovte si, v jakém horizontu jste 
schopni cíle dosáhnout nebo do kdy je potřeba jej splnit, aby se změny, o které 
usilujete, skutečně projevily.

Jednotlivé části se prolínají a povedou vás k tomu, abyste domysleli detaily a 
důsledky stanoveného cíle.

1.
2.

3.

Pokud definujete více cílů, zamyslete se nad nimi na závěr jako nad celkem, 
jestli máte reálné kapacity na jejich dosažení.

SMART objectives. Dostupné z: https://beautifultrouble.org/toolbox/tool/smart- objectives/.

https://beautifultrouble.org/toolbox/tool/smart-objectives/


Specifický

Čeho chcete dosáhnout?
Proč je to důležité?

Jak poznáte, že se něco změnilo? 
Co jsou kritéria úspěchu? Podle 
čeho ověříte, že vaše aktivity 
něco mění?

Jde cíl stihnout v daném čase? 
Znáte všechny příležitosti a 
omezení? Jaké vnější okolnosti 
ovlivňují dosažení cíle?

Odpovídá cíl vaší vizi a 
dlouhodobým záměrům?
Máte chuť se do něj pustit?
Jak jste na tom s kapacitami a 
zdroji?

Kdy dosáhnete cíle?
Jaké časové milníky umíte 
stanovit?

Měřitelný Dosažitelný Realistický Časově ohraničený

SMART cíle
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Naplnění strategie
V momentě, kdy víte, o co usilujete a jakým způsobem toho chcete 
dosáhnout, přichází čas vaši strategii naplnit – realizovat kampaně, 
pořádat přímé akce nebo setkávat se s politiky.

V každodenním fungování a vůbec nastavení celé vaší spolupráce tak, 
abyste se mohli soustředit na práci a vaše nástroje a procesy vám 
neházely klacky pod nohy, vám pomůžou metody z projektového řízení. 
Popsali jsme zde několik nejdůležitějších aspektů pro inspiraci. Nebojte 
se ale vytvářet si vlastní postupy tak, abyste si ulehčili práci a působení 
ve vašem kolektivu byla především radost.

 Metody v kapitole 
Projektové řízení



Projektové řízení

 Co potřebujete 

 #1 Plánování aktivit & kapacit 

 Více informací & další zdroje 

 Tipy 

Při plánování a plnění vašich cílů se vám budou hodit základní 
znalosti projektového řízení. Pomohou vám dobře rozložit síly, 
orientovat se v tom, co je zrovna potřeba udělat i komunikovat 
tak, aby se žádné důležité informace neztrácely.

Čas: na začátku cca 1–3 hodiny na nastavení všeho důležitého, 
později cca 1 hodinu týdně
Počet lidí: jednoho projektového koordinátora
Definované cíle a výstupy.

Když už víte, jakých výsledků chcete dosáhnout a jaké výstupy a aktivity vás k nim 
dovedou, můžete si rozplánovat konkrétní aktivity tak, aby odpovídaly vašim kapacitám. 
To vám umožní realisticky odhadnout, kolik toho v daném časovém úseku stihnete.

Pomůže vám časová osa, rozdělená na týdny nebo měsíce, na kterou umístíte jednotlivé 
aktivity. U každé aktivity si zapište její časový odhad. Lépe tak odhadnete, zda nejsou 
úseky přeplněné. Nezapomínejte si zaznamenat i aktivity související s reprodukční prací – 
pravidelné schůzky, čas na komunikaci v týmu atd.

Propojením aktivit můžete ukázat jejich návaznosti. Když pak budete aktivity posouvat, 
bude zřejmé, že musíte posunout i navazující aktivity. Hodit se vám budou také důležité 
termíny – např. jednání místního zastupitelstva nebo deadline pro podání grantu.

Součástí rozplánování aktivit je i plánování kapacit jednotlivých lidí. K časové ose, které 
jste vytvořili, přidejte k aktivitám jména jednotlivých osob, které budou mít tyto činnosti 
na starosti. Sledujte přitom:

zda některé členy vašeho kolektivu nepřetěžujete,
zda jednotlivé činnosti odpovídají jejich kompetencím a zájmům,
zda velikost úkolu odpovídá počtu lidí, kteří jsou u něj uvedení.

Pro ulehčení plánování si zaneste do osy i dovolené a další absence lidí z kolektivu.

Časová osa, která takto vznikne, je živý dokument. Nejlépe vám poslouží, když ji budete 
pravidelně aktualizovat a pracovat s ní. Nebojte se činnosti přeplánovávat a posouvat 
termíny, které skutečně nehoří, pokud je z nějakého důvodu nestíháte. Právě flexibilní 
práce s plánem vám umožní ukotvit se v tom, co děláte, a zároveň pružně reagovat na 
změny.

    Ačkoliv se bez projektového řízení neobejdete, dejte si jednou za čas prostor i na 
zamyšlení nad tím, jestli stále následujete svoji strategii a vytyčené cíle. V 
každodenním shonu je jednoduché utopit se v operativě. Pravidelná zastavení vám 
umožní se z ní včas vynořit a zkontrolovat směr, kterým jdete.

Aktivismus udržitelně aneb Jak změnit svět a nezbláznit se z toho. ISBN 978-80-87217-58-0. Dostupné z: 
https://nesehnuti.cz/aktivismus- udrzitelne- aneb- jak- zmenit- svet- a- nezblaznit- se- z- toho/

https://nesehnuti.cz/aktivismus-udrzitelne-aneb-jak-zmenit-svet-a-nezblaznit-se-z-toho/


Projektové řízení

 #2 Role v týmu 

Aby vaše každodenní práce v týmu dobře fungovala, je potřeba vydefinovat si, kdo bude 
mít co na starosti. Vyjasní se tak, kdo má za co zodpovědnost, co už naopak něčí 
zodpovědnost není, a vaše síly budou lépe využité, protože budou zacílené na konkrétní 
oblasti.

Jaké role si definovat se liší kolektiv od kolektivu. Přinášíme seznam aspoň těch 
základních, které můžete zvážit:

projektový*á manažer*ka
administrativa
mediální expert*ka
facilitátor*ka
zapisovatel*ka

Role je možné i v čase střídat a měnit. Klade to větší nároky na udržování kontinuity – 
zejména důsledné psaní poznámek a dalších záznamů, aby důležité informace nezůstaly 
jen „v hlavě“ jednotlivých lidí – nicméně o toto udržení kontinuity byste se měli snažit 
stejně, pro případ, že lidé budou z vašeho kolektivu odcházet nebo budou naopak 
přicházet.

Střídání rolí pomáhá  udržet nadhled a předcházet vyhoření jednotlivců, zejména u 
reprodukčních rolí (projektový manažer, zapisující, administrativa, ...), ale také napomáhá 
sdílení a učení se kompetencí napříč týmem, což může být užitečné a naplňující zároveň.

 #3 Pravidelné schůzky 

Pro koordinaci vás jako kolektivu a jednotlivých aktivit se hodí pravidelné schůzky – 
prostor, kde můžete řešit operativní záležitosti, různé zádrhely a také spolu prostě jen tak 
trávit čas. Frekvence záleží na vašich potřebách a časových možnostech. Je ale dobré se 
scházet častěji než jednou měsíčně, aby se vaše snažení hýbalo kupředu.

Na začátku každé schůzky si určete jednoho člověka, který bude facilitovat, a jednoho 
člověka, který bude zapisovat. Je dobré tyto role držet odděleně – obě jsou totiž 
poměrně náročné a stíhat je obě vyžaduje hodně energie a soustředěné pozornosti.

Facilitující sesbírá agendu, kterou zapisující sepíše. Jednotlivé body pak projdete jeden po 
druhém. Opět nezapomeňte vše zapsat, zejména všechny termíny, domluvy a nové úkoly.

Zkuste se vyhnout tomu, aby se vaše pravidelné schůzky staly jen výčtem jednotlivých 
úkolů a konstatováním, jak jsou na tom. K tomu vám lépe poslouží nástroje na projektové 
řízení, kam můžete všechny důležité aktualizace zapisovat a nehrozí tak, že by někomu z 
týmu unikly nebo si je nezapamatoval*a.



Projektové řízení

 #4 Nástroje & komunikace 

Při práci ve vašem kolektivu se vám budou hodit také různé nástroje, které vám práci 
usnadní nebo ji přímo udělají za vás. Jaké přesně budete potřebovat se opět odvíjí od 
potřeb vašeho kolektivu, ale stejně jako u rolí nabízíme „ochutnávku“ toho, co by pro vás 
mohlo být užitečné:

nástroje na projektové řízení – Basecamp, Trello
komunikační nástroje – Signal, Slack, Google Meet, chat.nolog, call.nolog
online nástěnky/flipcharty – Miro, Mural, Jamboard
tvorba textu – Google Docs, pad.nolog
tvorba grafiky – Canva, Affinity Designer
ukládání know- how – Notion

Doporučujeme vám všechny důležité informace předávat tak, aby se vám neztratily. Lepší 
než předávat informace jen ústně na schůzkách je napsat je rovnou do vašeho nástroje na 
projektové řízení, kde tato informace bude archivovaná a je možné se k ní vracet.

Dbejte také na bezpečnost vaší komunikace, zvlášť pokud plánujete občanskou 
neposlušnost. Ne všechny informace je vhodné psát na nezabezpečená a nezašifrovaná 
místa. Doporučujeme využívat důvěryhodné aplikace, které mají šifrování zpráv
– např. Signal je dostupný na mobilech i pro počítače.

 #5 Péče & udržitelnost 

Tvořit a začínat nové věci je zpočátku jednoduché – všichni mají plno energie a elánu a 
věnují kolektivu většinu své pozornosti. Jak ale toto nadšení udržet i po měsících a letech, 
kdy se životní priority posouvají, podmínky mění a přicházejí různé nezdary?

Rady, jak provozovat aktivismus dlouhodobě, s radostí a bez vyhoření, najdete v publikaci 
Aktivismus udržitelně od NESEHNUTÍ. V této publikaci naleznete tipy pro nehierarchickou 
organizaci kolektivů, kvalitní facilitaci schůzek a rozhodovacích procesů, nenásilnou 
komunikaci, participativní přístup k plánování a rozhodování, strategické plánování aktivit, 
přehlednou komunikaci s cílovými skupinami a v neposlední řadě i tipy pro péči o sebe 
sama i navzájem.

Především vzájemná péče, ohleduplnost a respekt vás ve vašem kolektivu provedou i 
těžkými chvílemi. Pořád totiž platí, že společně toho dokážeme více než jako jednotlivci.

https://nesehnuti.cz/aktivismus-udrzitelne-aneb-jak-zmenit-svet-a-nezblaznit-se-z-toho/
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Vyhodnocování
Nedílnou součástí strategie není jen její obsah a naplňování, ale také její 
průběžné aktualizování na základě nových vstupů, které máte k dispozici. 
Užitečným pomocníkem vám zde bude opět retrospektiva, kterou jsme 
již popsali v první kapitole. Abyste ale strategii nevyhodnocovali jen na 
základě pocitů, doporučujeme také stanovit si indikátory, které vám 
řeknou, zda se ubíráte správným směrem, a jejich průběžné sledování.

Při aktualizování strategie myslete na to, že jde o živý dokument. Pokud 
se objeví nové okolnosti, které zásadně ovlivňují vaše cíle, nebojte se 
strategii upravit a reagovat na ně hned. Síla grassrootových organizací 
spočívá mimo jiné v jejich pružnosti – a to platí i pro vás.

 Metody v kapitole 
Stanovení metrik
Start Stop Contionue – Retrospektiva



Stanovení metrik

 Co potřebujete 

 Jak na to 

 Více informací & další zdroje 

 Tipy 

Abyste byli schopní vyhodnotit, zda se vám ve vašem úsilí daří, 
potřebujete vědět, které indikátory – metriky – sledovat, jakým 
to dělat způsobem a také jakou změnu budete považovat za 
úspěch. Podle nich pak můžete upravit vaši další činnost.

Čas: cca 1 hod na stanovení metrik a nastavení sledování, pak 
průběžně cca 30 min na sledování
Počet lidí: minimálně 1
Definovanou teorii změny, resp. výsledky, kterých chcete 
dosáhnout

Vraťte se k teorii změny, kterou jste vytvářeli v předchozích krocích – konkrétně k 
poli týkajícímu se výsledků. (Pokud ji nemáte zpracovanou, zamyslete se nejdřív nad 
výsledky, kterých jako organizace chcete dosáhnout.)
Zamyslete se nad tím, jaké jsou metriky pro tento výsledek.

Co měří pohyb k cíli?
Podle čeho zjistíme, že dosahujeme dopadu?
Soustřeďte se přitom na to, aby byly měřitelné – jak v současnosti, tak v 
budoucnosti.

Poté, co definujete metriky, definujte i cílové hodnoty. 
O jaký posun v daných indikátorech usilujeme? A v jakém časovém období?

Stanovte si systém, který vám tyto metriky pomůže sledovat. Nastavte si, s jakou 
pravidelností budete metriky kontrolovat a kdo za sledování bude zodpovědný.
Metriky pravidelně vyhodnocujte a upravujte na jejich základě váš další postup – ať 
už jde o dílčí kroky nebo celou strategii.

1.

2.

3.

4.

5.

Metriky stanovujte pouze pro výsledky. Vize jsou velmi těžko sledovatelné – 
výsledky jsou pro vás hladinou, kterou musíte sledovat, abyste zjistili, zda 
dosahujete svých cílů.

Lead and Lag Indicators. Intrafocus. Dostupné z: https://www.intrafocus.com/lead- and- lag- indicators/

https://www.intrafocus.com/lead-and-lag-indicators/


Start Stop Continue – Retrospektiva

 Co potřebujete 

 Jak na to 

 Více informací & další zdroje 

 Tipy 

Pokud nejste nově vznikající kolektiv, pravděpodobně už máte 
něco za sebou. Než se pustíte do vytváření nové strategie, 
začněte se zhodnocením svých aktivit a zamyslete se, jak vás 
posunuly. Metoda Start Stop Continue vám dá první obrysy pro 
budoucí strategii.

Čas: setkání 1,5 – 3 hodiny, příprava 1 hodina
Celý tým / kolektiv
Nástroje: lepíky či online nástěnku (Miro, Jamboard), flipchart

ŽALMAN, Jakub. Start – Stop – Continue. Dostupné z: https://www.linkedin.com/pulse/start- stop- continue- jakub- žalman/

Předtím, než se v kolektivu k retrospektivě setkáte, připomeňte si, co všechno se v 
uplynulém roce v rámci vašeho kolektivu dělo. Paměť vám osvěží kalendář, společné 
dokumenty nebo zápisy.
Na setkání se nejdříve v kolektivu zamyslete nad tím, co se vám v uplynulém roce 
povedlo a co se vám nepodařilo. Zhodnoťte vaši práci, interní fungování, témata i 
dopady vašich aktivit. Ke zhodnocení vám pomůžou otázky:

Co se nám podařilo? Co fungovalo? Z čeho máme radost?
Co nefungovalo? Co drhlo? Co nás štvalo? Co nás brzdilo?

Podobné odpovědi sdružte do skupin a prodiskutujte sporné nebo nejasné části.
Na základě takto vytvořených skupin začněte přidávat nápady a návrhy do tří 
kategorií:

Start – umístěte zde nápady, které by váš kolektiv měl realizovat, ale ještě jste 
se do nich z různých důvodů nepustili.
Stop – zde zahrňte aktivity, které nenesou žádoucí výsledky nebo je prostě 
dělat nechcete.
Continue –  tady zařaďte aktivity, u nichž víte, že jsou užitečné a chcete s nimi 
pokračovat.

Nemůžete začít pracovat na všem. Vyberte z každé kategorie ty nejdůležitější 
nápady. Využijte třeba hlasování pomocí puntíků – každý v kolektivu označí nanejvýš 
tři nápady, které považuje za nejdůležitější.
Na konci aktivity byste měli mít v každé kategorii tři nápady, do kterých se můžete 
pustit. Získáte tak první rámec a témata pro vznikající strategii.

1.

2.

3.
4.

a.

b.

c.

5.

6.

    Výpovědní hodnota metody se zvýší, pokud bude také vycházet ze 
sesbíraných dat a zpětné vazby o vašich spojenců, lidí, za které se stavíte 
nebo z analýzy témat. Ptejte se na otázky typu:

Co užitečného jsme udělali pro svět okolo nás?
Komu jsme pomohli a v čem?
Jak nás vnímá okolí? Zajímá naše úsilí někoho?

https://www.linkedin.com/pulse/start-stop-continue-jakub-%C5%BEalman/


 ⛔
Co se nám nepovedlo?

Co nás naštvalo?
Co nás zbrzdilo?

Z čeho jsme byli smutní?

 💪
Co se nám povedlo?

Na co jsme hrdí?
Co nám udělalo radost?

Za co bychom chtěli poděkovat?

Start Stop Continue – Retrospektiva



S čím bychom měli pokračovat?Co bychom měli přestat dělat?Co bychom měli začít dělat?

CONTINUESTOPSTART

Start Stop Continue – Retrospektiva


