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I. Úvod
Tato metodika byla vytvořena v rámci projektu Erasmus+ jeho českými, slovenskými a španělskými partnery jako
nástroj pro všechny, kteří budou školit na téma cirkulárních veřejných zakázek a soukromých nákupů, nebo pro ty,
kteří se chtějí se svými kolegy věnovat udržitelnosti. Metodika k tomuto tématu (v češtině, slovenštině, španělštině
a angličtině) je k dispozici jako zdroj důležitých informací, kde jsme představili nový přístup k definici potřeb
zadavatele a vedli budoucí zadavatele a nákupčí k tomu, aby změnili své zvyklosti v oblasti environmentálně
a sociálně odpovědnějšího nakupování. Měla by sloužit jako podklad pro jakákoli školení o cirkulárním zadávání
veřejných zakázek nebo obecně o tématech cirkulární ekonomiky.
Cílem této metodiky je připravit všechny školitele, lektory ale i například manažery na to, jak učit a předávat
znalosti, protože být odborníkem je jedna věc, ale umět se o své znalosti podělit je mnohem obtížnější úkol. Manažeři,
zaměstnanci z obchodních oddělení a zástupci soukromého sektoru se zájmem o téma cirkulární ekonomiky si tuto
metodiku také velmi rádi přečtou, aby získali kolegy na svou stranu. V první řadě je důležité přesvědčit posluchače
o nutnosti změnit současné myšlení spočívající v linearitě globálního ekonomického systému. Mnoho problémů má
negativní dopady na životy lidí a životní prostředí způsobené lidskou činností, které je třeba změnit. Cirkulární
veřejné zakázky tak tvoří velmi důležité a aktuální téma nejen pro úředníky veřejné správy, ale i pro soukromé
obchodní společnosti, kde se udržitelnost stává klíčovým aspektem při jakémkoli rozhodování o nákupu. V úvahu
bereme také současný kontext a události spojené s globální pandemií a válkou na Ukrajině, které ukázaly křehkost
globálního ekonomického systému. Cirkulární zadávaní je tedy třeba chápat jako klíčový krok k uplatnění cirkulární
ekonomiky v praxi.
Po mnoho let byla hlavním kritériem při zadávání veřejných i soukromých zakázek cena. To vedlo k nákupu výrobků
a služeb za nejnižší ceny, které nezahrnovaly náklady spojené s negativním dopadem na životní prostředí. Vytváření
veřejných zakázek, kde je hlavním kritériem cena, vyžadovalo použití méně informací a méně znalostí o službě nebo
výrobku než zelené nebo cirkulární zadávání veřejných zakázek. Proto cirkulární zadávání veřejných zakázek
vyžaduje podrobnější definici výrobku nebo služby, které chceme pořídit.
Tato metodika je nejen souborem existujících metod pro interaktivní výuku, ale také materiálem, ve kterém sdílíme
naše dlouhodobé zkušenosti s přednášením tématu cirkulární ekonomiky obecně, založené na dlouholeté lektorské
činnosti. Zároveň bychom chtěli vyzdvihnout důležitost osvěty a průběžného (sebe)vzdělávání a environmentální
výchovy pro mladší generace.
Změny, které musíme realizovat:
1)

Změna postupů orgánů veřejné správy při zadávání veřejných zakázek směrem k posunu v kvalitě a zapojení
cirkulárních kritérií do nabídek.

2) Cirkulární principy jsou přijímány jako norma v business sektoru.
3) Různé definice našich potřeb a na nich navázaných kritérií pro produkty a služby.
4) Změna myšlení celé společnosti směrem k racionálnímu využívání přírodních zdrojů

Otázka na začátek: proč cirkulární zadávání veřejných zakázek?
Cirkulární veřejné zakázky představují jeden z prvních kroků k realizaci cirkulární ekonomiky v praxi. Veřejná sféra
by se měla ujmout vedení a jít příkladem. Vzhledem k současným výzvám (negativní dopady změny klimatu,
neudržitelné využívání primárních/přírodních zdrojů, vyčerpávání zdrojů a rostoucí populace) je cirkulární
ekonomika považována za klíčové řešení těchto výzev a současných problémů.
Hlavní zásadou cirkulární ekonomiky je maximalizovat využití materiálů (druhotných zdrojů), šetřit primární zdroje
a obecně předcházet vzniku odpadu. Proto je nesmírně důležité změnit naše spotřební návyky a najít nové způsoby,
jak minimalizovat naše negativní dopady na globální životní prostředí.
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Kontext globálního nedostatku zdrojů
Rychlost globálních změn v přírodě za posledních 50 let nemá v dějinách lidstva obdoby. V současné době největší
negativní dopad na globální úrovni mají následující změny: změny ve využívání půdy a moří, přímé nadužívání
organismů, změna klimatu, znečištění a invaze cizích druhů.
Za posledních pět desetiletí se počet obyvatel na světě zdvojnásobil, těžba surovin se ztrojnásobila a hrubý domácí
produkt vzrostl čtyřikrát. Těžba a zpracování přírodních zdrojů se navíc v posledních dvou desetiletích zrychlily
a mají na svědomí více než 90 % úbytku biologické rozmanitosti a nedostatku vody a přibližně polovinu původu
klimatických změn.
„Těžit-vyrábět-vyhazovat“ je vzor našeho současného ekonomického modelu založeného na lineární ekonomice.
V praxi tento lineární systém zahrnuje řetězec, který začíná tím, že společnosti sklízejí a těží materiály, které budou
potřeba k výrobě výrobků, jež jsou později prodávány zákazníkům a uchovávány, dokud již nejsou potřeba,
a následně jsou zlikvidovány.1
Současný systém produkuje velké množství odpadu, který je nerovnoměrně rozdělen mezi různé druhy
hospodářských činností. Při současné úrovni spotřeby jsou zdroje z přírody čerpány neudržitelným tempem.
Co je to cirkulární ekonomika?
Evropský parlament definuje cirkulární ekonomiku jako „model výroby a spotřeby, který zahrnuje sdílení, pronájem,
opětovné použití, opravu, renovaci a recyklaci stávajících materiálů a výrobků, aby se materiály, pokud možno
udržely v hospodářství co nejdéle.“2 Cirkulární ekonomika předpokládá, že odpad se stane zdrojem, což následně
minimalizuje skutečné množství odpadu. Obecně se staví proti tradičnímu lineárnímu ekonomickému modelu, který
je založen na principu „vezmi-vyrob-spotřebuj-vyhoď“.
Rámec 9R představuje hierarchii cirkulárních principů, od těch s nízkou cirkularitou až po ty s vysokou: odmítnutí,
přehodnocení potřeb, omezení spotřeby, znovuvyužití, oprava, renovace, repasování, recyklace nebo energetické
využití.
Co je to cirkulární zadávání veřejných zakázek?
Evropská komise používá termín „zelené veřejné zakázky“ (Green Public Procurement – GPP) k popisu situace, kdy
spotřebitelé využívají svou kupní sílu k výběru zboží, služeb a prací šetrných k životnímu prostředí.

1 Ellen MacArthur Foundation, 2013
2 EP: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/infographics/circulareconomy/public/index.html
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Organizace Copper8 definuje cirkulární veřejné zakázky (CPP) takto: „Cirkulární veřejné zakázky jsou procesem,
při kterém je výrobek, služba nebo projekt pořizován podle zásad cirkulární ekonomiky. V tomto procesu jsou
technické aspekty výrobku co nejvíce cirkulární, přičemž se zohledňují principy údržby a vracení po skončení doby
používání a také se zahrnují finanční pobídky, které zaručují cirkulární používání.“ 3
Podle Evropské komise: „Cirkulární zadávání stanovuje přístup k zeleným veřejným zakázkám, který věnuje zvláštní
pozornost nákupu výrobků, zboží nebo služeb, jejichž cílem je přispět k uzavření energetických a materiálových toků
v rámci dodavatelských řetězců a zároveň minimalizovat, a v nejlepším případě vyloučit, negativní dopady na
životní prostředí a vznik odpadů v rámci celého životního cyklu výrobku v rámci řetězce.“ 4
V reakci na hospodaření se zdroji spojené s jejich nedostatkem a vyčerpáním se cirkulární zadávání veřejných
zakázek jeví jako ideální (ale nesnadný) krok k realizaci zásad cirkulární ekonomiky v praxi. Měla by pomoci
stimulovat poptávku po udržitelnějším zboží, a je tedy silným podnětem pro sociální či ekologické inovace. Důležité
je také chápat proces zadávání veřejných zakázek z širší perspektivy – nejedná se pouze o proces specifikace
poptávky a nákupu. Je to celý proces přehodnocování našich potřeb (a jejich případné redefinice) a zvažování
životního cyklu výrobku nebo jiných forem možností (pronájem, servis, opětovné použití). Změnu přístupu
nepotřebuje pouze veřejný zadavatel, ale celá instituce a dodavatelské firmy (a obecně celá společnost), jejichž
myšlení je třeba změnit směrem k udržitelnějšímu myšlení tím, že přijmou cirkulární ekonomiku v každodenním životě.
Cirkulární nakupování není jen nakupování udržitelných výrobků, ale je třeba vzít v úvahu i jejich cirkulární využití.
To znamená, že pokud si pořídíte recyklovaný výrobek, který po použití skončí na skládce, nejedná se o cirkulární
ekonomiku. Musíte vzít v úvahu, jak jej lze znovu použít, down/upcyklovat nebo demontovat. To je rozdíl mezi
recyklací a cirkulární ekonomikou.
Výhody a nevýhody při zadávání cirkulárních veřejných zakázek
Cirkulární ekonomika může institucím, které uplatňují její zásady, přinést mnoho výhod. Může přinést
transparentnost, ale také sociální a environmentální výhody, protože nejnižší cena není jediným kritériem, které je
třeba splnit. Cirkulární zadávání veřejných zakázek představuje způsob, jak splnit environmentální a sociální
standardy tím, že se v jeho rámci definují měřitelné požadavky a proces jde nad rámec nejnižší ceny při nákupu.
Zavádění cirkulárního zadávání veřejných zakázek je novinkou v mnoha zemích EU a ty nejsou připraveny na jeho
plné uplatnění. Někdy je problémem trh, protože není tolik společností poskytujících služby nebo prodávajících
výrobky, které splňují cirkulární kritéria. Pro organizaci, která zakázku zajišťuje, je obtížné definovat měřitelné
požadavky, a proto je obtížné je splnit. V některých zemích patří k největším problémům byrokracie a legislativní
překážky.
Více se o těchto tématech dozvíte v naší „Metodice cirkulárního zadávání ve veřejných a soukromých nákupech“,
kde najdete také více konkrétních pokynů k cirkulárnímu zadávání, návody k problematickým situacím, podrobnosti
k jednotlivým oblastem zadávání a dozvíte se více o legislativních rámcích v České republice, na Slovensku a ve
Španělsku.

Copper8: Circular procurement in 8 steps: https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/CircularProcurement-in-8-steps-oktober2018.pdf
4
EK: https://ec.europa.eu/environment/gpp/circular_procurement_en.htm
3
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II. Obecné zkušenosti
s kurzem cirkulárního
zadávání veřejných zakázek
Cílem metodiky je nejen naučit školitele pracovat s účastníky obecně, ale zabývat se specifiky cirkulárního zadávání
a specifiky práce s reálnými projekty. Proto se tato část metodiky zaměřuje na konkrétní kurz, který pořádá Institut
cirkulární ekonomiky v České republice (INCIEN CZ) a na Slovensku (INCIEN SK). Tato dvouletá zkušenost by mohla
přinést zajímavé poznatky a tipy pro všechny, kteří mají zájem o uspořádání podobného kurzu. I když se nechystáte
takový kurz pořádat, některé tipy by se vám mohly hodit při přípravě akce/semináře/webináře.

Příprava
Pokud začínáte s přípravou takového kurzu, potřebujete alespoň dva měsíce (ideálně tři měsíce) pečlivé přípravy
a člověka pracujícího na plný úvazek. Co je třeba vzít strategicky v úvahu:
Cíl kurzu
Nejprve se musíte rozhodnout, čeho chcete uspořádáním takového kurzu dosáhnout. Obvykle to bude osvěta
a vzdělávání, jinými slovy chcete rozšířit své znalosti a téma mezi různé lidi a zúčastněné strany, v ideálním případě
dosáhnout efektu přelévání (spillover effect) a propagace tématu ve společnosti.
Můžete mít jiný cíl, například vytvořit síť podobně smýšlejících lidí, ale vždy ho musíte mít na paměti už při
navrhování kurzu.
Obsah
Poté, co si ujasníte cíl kurzu, můžete začít připravovat jeho obsah. Ten bude do značné míry záviset na vašich
pracovních tématech a fungování vaší organizace. Je otázkou, co můžete nabídnout a kde budete potřebovat
pomoc externích odborníků. Každý webinář/seminář by měl mít konkrétní téma a přiřazené lektory. Doporučujeme
mít na začátku teoretickou část a poté praktickou část (např. přednášku o principech cirkulární ekonomiky a poté
případové studie nebo dobré příklady z praxe).
Vytvoření týmu
Vytvořte tým pro kurz a určete role jednotlivých členů: kdo je zodpovědný za kterou část organizace (odborná
podpora, technická podpora, účetnictví) nebo za propagaci kurzu. Důležité jsou pravidelné schůzky a sdílení
informací, zejména ve fázi plánování a na začátku kurzu. Pro toto sdílení informací budete potřebovat projektové
nástroje (například sdílenou tabulku nebo jiný nástroj, který používáte ve své organizaci).
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Návrh kurzu
Je třeba pečlivě připravit návrh – cílové skupiny, formu (online, offline, hybridní), rozsah (kolik hodin celkem), délku
(jak dlouhé budou semináře/webináře), periodicitu (jak často), tematický rozsah, odpovědnosti (kdo bude dělat co
– moderátor, lektoři, technické zázemí, administrativa), cílové skupiny a program s konkrétním časovým
harmonogramem. V neposlední řadě je důležité stanovit cenu s ohledem na různé cílové skupiny (podniky, veřejné
instituce, studenti / fyzické osoby) a čas strávený na kurzu a jeho přípravě.
Partneři
Doporučujeme vám, abyste si pro svůj kurz našli podporu. Partneři by měli být finanční, mediální nebo organizační,
kteří pomáhají propagovat samotný kurz. Měli byste se s nimi domluvit předem nebo je pozvat v době, kdy máte
kurz připravený. Nezapomeňte umístit jejich loga všude, kde budete kurz propagovat.
Komunikační a PR strategie
Jedna věc je mít dobrý a solidní program, ale bez dobré komunikační strategie se může stát, že budete mít příliš
málo účastníků. Tuto strategii je třeba připravit předem s konkrétním časovým plánem a cílovými skupinami. Kromě
sociálních médií můžete zvážit tiskové zprávy, cílené mailing listy, inzeráty v novinách, osobní kontakty.
Musíte vysvětlit, co se účastníci dozvědí, jak mohou získané informace využít a proč je vaše konkrétní téma
(cirkulární ekonomika, veřejné zakázky, odpovědná výroba a spotřeba...) tak důležité a „povinné“ (např. Zelená
dohoda a budoucí politiky EU, současné výzvy…).
Účastníci
Komunikace s potenciálními účastníky zabere hodně času. Aby byla hladká a snadná, je třeba připravit podrobné
informace o kurzu (na blogu nebo webové stránce) a jasně uvést, kde je mohou účastníci najít (časový
harmonogram, program, přednášející, cena, partneři, kontaktní osoba). Dále je nutné připravit formulář pro online
registraci a systém komunikace s registrovanými účastníky (první společný e-mail, fakturační e-mail, interní
komunikace mezi kontaktní osobou a zbytkem týmu).
Speciální funkce
Můžete se zamyslet nad speciálními funkcemi, které byste chtěli nabídnout, například místo v kurzu jako výhru
v soutěži nebo specifické předplatné. Můžete také nabídnout stipendium (například pro studenty nebo rodiče na
mateřské a rodičovské dovolené). Zde je také velmi důležitá komunikační strategie.
Pozvánka na přednášku
Nezapomeňte předem zaslat jasné pokyny včetně odkazu k připojení na přednášku. Pokud pořádáte pravidelný
kurz, doporučujeme zaslat e-mail s pozvánkou ve stejný den, aby ji účastníci mohli očekávat, případně sdílet
v kalendáři. Doporučujeme také připravit seznam lektorů s jejich krátkými životopisy.
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REALIZACE KURZU
Online kurz
Musíte se rozhodnout, jakou platformu budete používat, a naučit se s ní pracovat. Klíčová je technická podpora.
Účastníci musí dostat velmi podrobné pokyny, jak se přednášky účastnit. Tyto pokyny je třeba zopakovat na
začátku alespoň prvních tří kurzů. Případné potíže s používanou platformou mohou souviset s firemními pravidly
nebo zastaralými aktualizacemi na vlastním počítači. Vzhledem k technickým problémům je třeba počítat s určitým
časovým úsekem pro spuštění kurzu pro všechny účastníky.
S některými externími lektory a odborníky je třeba konzultovat téma a termín. Také jim je třeba dát co nejpřesnější
instrukce (např. o cílové skupině, délce jejich příspěvku, cíli kurzu, informace o dalších lektorech a jejich tématech).
Je dobré jim poslat pozvánku do kalendáře a před každým kurzem je nutné otestovat jejich možnosti sdílení
obrazovky, abyste se během samotného kurzu nedostali do velkých problémů.
Ještě před kurzem nebo webinářem byste se měli rozhodnout, zda chcete přednášející nahrávat. Účastníci, kteří
zmeškali přednášku, to jistě ocení, je ale třeba upozornit lektory a zeptat se jich, zda proti tomu něco nenamítají.
Offline / na místě (podrobněji v části V. Pokyny)
Setkání s účastníky může být pro přednášejícího mnohem příjemnější, protože vidí okamžitou reakci na svou
prezentaci. Je to však složitější, pokud jde o veškerou organizaci. Je třeba zajistit místo konání, catering, vybavení…
Cesta k prezentační místnosti musí být viditelně označena specifickým navigačním systémem. Musíte mít také
seznam účastníků k podpisu a zvážit fotodokumentaci. Klíčové je také vybavení i kompatibilní počítač s projektorem,
připojení k internetu a heslo k wifi a v případě většího počtu posluchačů i zvukové vybavení.
Následná opatření a komunikace s účastníky
Po každém webináři nebo semináři byste měli přednášejícím poděkovat. Pokud jsou ochotni, můžete zvážit sdílení
jejich prezentací. Můžete navrhnout nějaké tipy na četbu nebo dobré zdroje k prezentovanému tématu, aby
účastníci mohli téma studovat hlouběji. Zvažte, jaký sdílený disk nebo prostor můžete k tomuto účelu využít.
Doporučujeme také vytvořit speciální skupinu na sociálních sítích jako podporu pro účastníky a neformální prostor
pro případné poznámky a komentáře (speciální skupina na Facebooku, LinkedIn).
Individuální projekty
Velmi důležitým prvkem kurzu může být samostatná práce účastníků na jejich projektech. Pro tým lektorů to
znamená poskytování pomoci při řešení reálných problémů, poskytování zpětné vazby, přímou pomoc s jejich
projekty a podporu spolupráce mezi účastníky. Na konci kurzu zaměřeného na cirkulární veřejné a soukromé
zakázky budou účastníci schopni samostatně a efektivně aplikovat nově získané znalosti a dovednosti ve své práci
a případně získat certifikát o účasti.
Ukončení kurzu
Rozhodněte se, jak chcete kurz dokončit. Setkají se účastníci po online kurzu osobně? Budete realizovat exkurzi?
Plánujete nějakou další společnou aktivitu? Plánujete nějaké navazující nebo další kurzy? Buďte kreativní a ptejte
se, co by ocenili.
Zpětná vazba
Doporučujeme shromáždit zpětnou vazbu od účastníků, abyste mohli zapracovat na případných slabinách. Možná
si uvědomíte, že byste pro další ročník například změnili design nebo přidali nějaké zajímavé téma / vynechali
lektora apod. Nejjednodušší způsob, jak získat data, je vytvoření anonymního dotazníku, například na Googlu.
Využijte potenciál sítě účastníků a informujte je o aktivitách vaší organizace i po skončení kurzu.
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III. Specifické metody
a postupy pro lektora
V této části představíme interaktivní metody, které považujeme za důležité pro udržení aktivity a pozornosti publika.
S rozvojem technologií a inovací musí nové výukové nástroje a techniky brát v úvahu také rozmanitost online
nástrojů, což se zdá být ještě aktuálnější během pandemických opatření, kdy účastníci a pracovníci zůstávají doma
více než kdykoli v historii. Proto se zaměřujeme jak na offline/klasické, tak na online možnosti.
Vzhledem k tomu, že tato metodika je zaměřena na školení budoucích odborníků na cirkulární ekonomiku (veřejné
zakázky), doporučujeme použít model Training the Trainers – rámec pro školení potenciálních instruktorů nebo
odborníků na danou problematiku, který jim umožní školit další osoby v jejich organizaci. Jinými slovy: skupina
zaměstnanců absolvuje kompaktní školicí program, který se zaměřuje jak na konkrétní obsah školení, tak na to, jak
tento obsah školení naučit ostatní.
Odborník na danou problematiku například školí vybranou skupinu zaměstnanců v dovednostech facilitace schůzek
a současně je učí, jak školit ostatní kolegy, jak vést efektivní schůzky. Očekávaným výsledkem je, že si účastníci
osvojí nové znalosti nebo dovednosti a budou školit další skupiny lidí v organizaci. Tento přístup byl nejprve
aplikován v nevládních a neziskových organizacích a od té doby jej převzaly podniky a aplikovaly jej do svých
programů vzdělávání a rozvoje.
Podle Cambridgeske Dictionary je facilitace činnost, která pomáhá druhým lidem řešit nějaký proces nebo
dosáhnout dohody či řešení. Prostřednictvím facilitace je možné přimět účastníky školení k rozvoji dovedností
kritického myšlení. Facilitace nikdy nebyla důležitější. V době stále častějších schůzí, workshopů a školení je pro
dosažení skvělých výsledků zásadní mít v místnosti někoho, jehož úkolem je zajistit zapojení účastníků a usnadnit
skupině práci.

A. KLASICKÉ NÁSTROJE PRO PREZENČNÍ AKCI
1. Pochopení omezení spojených s cirkulární ekonomikou, úvod do downcyklace
Součástí budování uceleného a důvěryhodného příběhu o cirkulární ekonomice je také seznámení publika s různými
omezeními cirkulární ekonomiky a zapojení kritického myšlení. Jedním z běžných pojmů současného omezení
cirkulární ekonomiky je otázka downcyklace (snižování kvality materiálu), kterou lze účastníkům ilustrovat
jednoduchým, ale účinným způsobem, a rozpoutat tak diskuzi.
Cíl: Porozumět problematice degradace materiálů a potřebě kreativních řešení pro udržení efektivní cirkulární
ekonomiky.
Každému posluchači dejte kancelářskou sponku a pokyn, aby sponku narovnal do rovného nebo co nejrovnějšího
tvaru. Poté jej požádejte, aby z drátu vytvořil určitý nebo libovolný tvar (např. kruh, čtverec, srdce atd.). Nakonec
jej požádejte, aby ohnul kancelářskou sponku do původního tvaru. Zeptejte se účastníků, nakolik se jim podařilo
vrátit sponce originální podobu.
Zeptejte se na obecné komentáře, na případné potíže (např. drátek se těžko ohýbá apod.) a na to, zda je sponka
ještě použitelná. Otevřete diskuzi o tom, jak může opětovné použití a recyklace způsobit ztrátu hodnoty předmětů
a materiálů (downcycling). Jak se kancelářská sponka ohýbá různými způsoby pro různé účely, materiál slábne
a snižuje se možnost, že by sponka mohla být znovu použita k původnímu účelu. Vysvětlete, jak lze hromadně
recyklovat kancelářské sponky a zobecněte, že existují specifická kritéria pro opětovné použití a recyklaci určitých
předmětů. Proto bychom měli zůstat informováni o tom, jak efektivně likvidovat určité předměty, a zároveň
prosazovat různé technologie a nové myšlenky, které zachovají hodnotu materiálu a budou více směřovat
k upcyclingu, který zvyšuje hodnotu a užitečnost materiálu.
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Diskuse ve skupině:
Cíl: Nechat účastníky využít kritické myšlení a týmovou práci k poznání a pochopení základních omezení oběhového
hospodářství.
Po diskusi o sponce necháme účastníky diskutovat a pokusíme se sami vymyslet další omezení. V rámci této aktivity
se účastníci rozdělí do malých skupinek po 3–4 osobách a budou samostatně diskutovat o tom, jaká další omezení
může cirkulární ekonomika představovat. Zadejte jim úkol, aby vymysleli jedno nebo dvě omezení spojená
s oběhovým hospodářstvím a proč jsou problematická.
Dejte účastníkům na diskuzi přibližně 10 minut. Instruktor by měl chodit kolem a povídat si s každou skupinou.
Zeptejte se, jak jim to jde a na co přišli. Připomeňte jim sponku a zeptejte se, co si o této diskuzi mysleli. Pokud mají
problém něco vymyslet, ať se pokusí navázat na analogie s kancelářskou sponkou. Dejte jim nápovědu, například
ať se pokusí spojit kancelářskou sponku s životním prostředím nebo ať se zamyslí nad tím, co znamená cirkulární
ekonomika pro vztahy ve společnosti (tj. konkurenceschopnost), zdroje a jistotu zaměstnání.
Po 5 minutách se malé skupiny rozpustí a účastníci se připraví na skupinovou diskuzi. Požádejte jednoho účastníka
z každé skupiny, aby se podělil o to, co jeho skupina vymyslela, a podpořte otevřenou diskuzi s celou skupinou.
Školitel napíše každou relevantní myšlenku na tabuli a zakroužkuje hlavní omezení, např. zhoršování životního
prostředí, změnu klimatu, zabezpečení zdrojů, ekonomickou konkurenceschopnost a jistotu zaměstnání. Jakmile je
každá z nich vyzdvižena, může se školitel vrátit a s pomocí myšlenek účastníků stručně pohovořit o daných
limitech.

2. Argumenty pro a proti
Časová náročnost: 15–20 minut
Speciální funkce: Tato technika pomáhá účastníkům rozvíjet analytické a hodnotící dovednosti a podněcuje je
k tomu, aby překonali prvotní intuitivní reakce na komplexní problémy. Lze ji použít v jakémkoliv oboru: účastníci
mohou hodnotit klady a zápory postupu, techniky, závěru, jednání fiktivní postavy, politického rozhodnutí atd.
Postup:
5) V případě potřeby rozdělte účastníky do malých skupin.
6) Určete, kolik kladů a záporů má každý jednotlivec nebo skupina vypracovat.
7) Vyhraďte si pět až deset minut na diskuzi nebo tiché přemýšlení.
8) Požádejte o názory: na jednu stranu tabule napište klady a na druhou zápory.
9) Spojte klady a zápory, které jsou si velmi podobné, a spočítejte, kolikrát se opakují, abyste ukázali jejich
vnímanou důležitost.
Funkce v kurzu/semináři: Zvažte použití pro a proti jako základu pro debatu nebo diskuzi/přednášku strukturovanou
na základě hodnocení materiálů kurzu. Pokud jde o téma cirkulárních veřejných zakázek, může lektor vymyslet
jakékoli obecné téma, například klady a zápory lineárních a také cirkulárních veřejných zakázek a nákupů.

3. Debata
Časová náročnost: 15–25 minut
Speciální funkce: Následující text je věnován neformálním debatám (tj. debatám jako metodě skupinové diskuze).
Návod na vedení formální debaty – mnohem složitějšího a zdlouhavějšího procesu, který může být ústředním bodem
celého úseku učební látky – najdete v Beanovi (1996). Debata je dobrý způsob, jak podpořit aktivitu ve velkých
skupinách, aniž by se ztratila kontrola, a mohou fungovat v jakémkoliv oboru. Vyučující mohou debaty naplánovat,
mohou vzniknout i spontánně z učební látky.
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Postup:
1)

Popište kontext a vysvětlete, proč vedete debatu.

2) Zvažte stanovení základních pravidel diskuze (např. nesouhlas je vítán, nadávky a přerušování nikoli).
3) Rozhodněte se pro dvě (nebo více) stran debaty.
4) Fyzicky seskupte účastníky podle úhlů pohledu: buď přiřaďte účastníkům úhel pohledu podle toho, kde
sedí, nebo požádejte lidi, kteří chtějí argumentovat jednotlivými úhly pohledu, aby se přesunuli a seděli
společně.
5) Vyzvěte někoho z jedné strany, aby debatu zahájil vyjádřením svého názoru.
6) Vyzvěte někoho z druhé strany, aby vyjádřil opačný názor.
7) Otevřete prostor pro připomínky, které zpochybňují nebo rozšiřují vznesené otázky.
8) U velkých skupin můžete požádat řečníky, aby zvedli ruce, zatímco vy budete moderovat, ale u malých
skupin může promluvit kdokoli.
9) Debata pravděpodobně začne zpočátku pomalu, ale intenzita by se měla zvýšit, jakmile se účastníci lépe
sžijí s novým stylem interakce.
10) Vy jako moderátor můžete klást provokativní otázky, ale nehodnoťte žádný názor, jinak budou účastníci
váhat s novými nápady ze strachu, že se ztrapní.
11) Po 10 až 15 minutách debaty debatu ukončete – nebo ji prodlužte dle potřeb skupiny.
Funkce v kurzu: Využijte myšlenky a konflikty z debaty k prezentaci učební látky.

Zdroj: BIOAZUL

4. Případová studie
Časová náročnost: 20–50 minut
Speciální funkce: Metoda případových studií byla poprvé použita na právnické a obchodní fakultě Harvardovy
univerzity. Obchodní a právnické případy bývají velmi podrobné a dlouhé a jejich analýza zabere několik
vyučovacích hodin, ale vyučující mohou zjednodušenou metodu případových studií (popsanou níže) použít při výuce
v mnoha oborech. Aplikace teorie na praktický případ může ukázat použitelnost učební látky i mimo výuku. Dobrá
případová studie:
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•

Představí účastníkům situaci, se kterou se mohou ztotožnit na základě svých životních zkušeností, například
odpovědný způsob nakupování.

•

Obsahuje realistické informace. Příkladem mohou být scénáře, zpravodajské články o konkrétních
relevantních situacích, základní informace o stakeholderech atd.

•

Má konflikt, který mohou účastníci vyřešit.

Postup:
1)

Získejte zdrojový materiál (krátký příběh, novinový článek, popis rozhodnutí nebo postupu, video), který
použijete jako základ pro případovou studii.

2) Poskytněte účastníkům zaměření nebo rámec, který mohou použít při analýze.
3) Dejte účastníkům čas na individuální nebo skupinovou analýzu případu a na zapsání jejich analýzy.
4) Zahajte diskuzi o analýzách účastníků.
5) Buďte moderátorem diskuze. Nepředkládejte vlastní názor, pouze směrujte proces (připomeňte účastníkům
rámec, pokud se diskuze odkloní od tématu).
6) Po ukončení analýzy ukažte, jak případová studie ilustruje aplikaci teoretických nebo základních konceptů
v dané problematice.
Funkce v kurzu: Využijte případovou studii jako úvod k diskuzi nebo přednášce o dané problematice a ukažte její
relevanci odkazem na případovou studii. Jako zdroj zajímavých případů týkajících se veřejných zakázek lze využít
Metodiku cirkulárních veřejných a soukromých zakázek (viz odkaz v Úvodu).

5. Výlet do terénu / exkurze
Časová náročnost: Nejméně 50 minut, nejlépe několik hodin.
Speciální funkce: Exkurze může být pro účastníky i instruktory obzvláště zajímavá a usnadňuje některé typy učení,
které se v místnosti nemohou uskutečnit. Exkurze do terénu za účelem sběru dat může účastníkům umožnit procvičit
si výzkumné techniky a ukázat jim relevanci učební látky ve vnějším světě. Možná budete moci zvážit krátké výlety
do terénu během diskuzních skupin.
•

Zvažte uspořádání návštěvy firmy nebo veřejné instituce, která je známá svým přístupem k cirkulárním
zakázkám.

•

Pokud není možné opustit místo semináře, zvažte použití médií (videa nebo počítačové simulace) jako
„virtuální“ exkurze.

Zdroj: BIOAZUL
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Postup:
1)

Sdělte účastníkům jasné „poslání“ exkurze.

2) Výzkumy ukazují, že účastníci se více naučí při exkurzích, při nichž nejsou pouhými pozorovateli: povzbuďte
účastníky k účasti na dění v jejich okolí zadáním úkolu, který musí splnit s využitím údajů z terénu nebo
poznámek z návštěvy.
3) Pořizování efektivních terénních poznámek a určení klíčových bodů exkurze může být obtížné: zvažte, zda
účastníkům nedáte pracovní list, který jim umožní provést exkurzi samostatně – včetně otázek, na které je
třeba odpovědět.
4) Velmi důležité: co nejdříve po skončení exkurze si vyhraďte dostatek času na debriefing (diskuzi
a zpracování poznatků získaných během exkurze).
Funkce v kurzu: Obecně lze přednášky před a po výjezdu využít k přípravě a zpracování výjezdu. Exkurze může
poskytnout dobré zaměření na část učební látky a osobní zkušenost, která je klíčová po získání teoretických
podkladů. V ideálním případě by exkurze nebo výlet měly směřovat do místní cirkulární firmy nebo úřadu
a zahrnovat diskuzi s hostitelskou organizací.

Zdroj: BIOAZUL

6. Hraní rolí (Role-play)
Časová náročnost: 20–30 minut
Speciální funkce: Tato technika může účastníkům umožnit experimentovat s různými styly interakce, procvičovat
nové komunikační techniky nebo zkoumat složité problémy. Obvykle se používají v hodinách zabývajících se
sociálními otázkami (společenské vědy, studie managementu atd.) nebo komunikačními strategiemi (techniky
vedení rozhovorů, zvládání konfliktů atd.). Pokud je to možné, zúčastněte se hry v roli sami, než si ji vyzkoušíte ve
třídě. Hraní rolí je v podstatě forma interaktivní případové studie, kdy zkušenost z účasti na hraní rolí je základem
pro další diskuzi.
Postup:
1)

Připravte scénáře a postavy pro hraní rolí ze zpráv, obecných obchodních situací nebo je napište je sami
od začátku.

2) Vysvětlete, proč k probírání učební látky používáte hraní rolí.
3) Popište kontext nebo prostředí, ve kterém se hraje.
4) Rozdělte role „hráčům“: rozdejte jim kartičky se stručným popisem postavy, kterou hrají, jejím úhlem
pohledu, vlastnostmi atd.
5) Ve skupinách s větším počtem účastníků, než je možných rolí, můžete nehercům přidělit úkoly
„pozorovatele“ (např. pořizování poznámek o konkrétním hráči) nebo stejné role přidělit podskupinám
účastníků (např. jeden účastník může hrát člena městské rady a podskupina čtyř nebo pěti účastníků může
hrát zástupce byznysu).
6) Dejte účastníkům několik minut na přípravu jejich rolí.
7) Po 10–15 minutách hraní ukončete.

14

Funkce v kurzu: Zhodnocení a diskuze o hře v roli. Využijte postřehy hráčů a poznámky pozorovatelů k diskuzi
o materiálech kurzu. Zvláštní pozornost věnujte konfliktům, nejasnostem apod.

7. Minutový referát
Časová náročnost: Doba trvání: 3–5 minut
Speciální funkce: Minutový referát a následující nehodnocený kvíz jsou příklady nehodnocených písemných aktivit
ve skupině. Tyto aktivity představují flexibilní způsob, jak získat upřímnou zpětnou vazbu k učební látce a stylu
prezentace. Minutový referát lze provést obzvláště rychle a účastníkům ukazuje, že mohou psát rychle a spontánně,
zlepšuje také obecné schopnosti psaní.
Postup:
1)

Zadejte podnět k vypracování referátu, například: „Jaký byl nejdůležitější koncept této přednášky?“ nebo
„Jaký byl nejasný bod této přednášky?“

2) Dejte účastníkům jednu nebo dvě minuty na přemýšlení o tématu, aniž by cokoli psali.
3) Dejte účastníkům krátký čas (1 minutu?), aby napsali co nejvíce.
4) Shromážděte papíry (v závislosti na atmosféře ve třídě a na typu použitých otázek můžete účastníky
požádat, aby na ně uvedli svá jména, ale obecně se tyto nehodnocené úkoly ponechávají anonymní, aby
se podpořily otevřené odpovědi na otázky).
Funkce v kurzu: Jednominutové referáty zadávejte až na konci pakce/přednášky, abyste zhodnotili, jak účastníci
látku pochopili. Zároveň tím účastníky povzbudíte k tomu, aby si látku osvojili a pochopili. Zvažte využití obsahu
jednominutových referátů k plánování obsahu nadcházejících hodin: když účastníci uvidí, že vyučující reaguje na
jejich obavy, nejasnosti a otázky v budoucích hodinách, získají větší motivaci.

8. Nehodnocený kvíz
Časová náročnost: 5–10 minut
Speciální funkce: Tento druh kvízu povzbuzuje účastníky k pozornosti během přednášek tím, že jim předkládá
krátkodobý cíl. Lze jej provést velmi rychle a zároveň vám poskytne zdroj upřímné zpětné vazby o úrovni znalostí
účastníků.
Postup:
1)

Napište otázku (otázky) na tabuli, na stůl nebo na leták.

2) Dejte účastníkům pět až deset minut na odpověď (v závislosti na atmosféře ve třídě můžete kvíz ponechat
anonymní, požádat účastníky, aby na papír napsali své jméno, nebo se zeptat přímo).
3) Jedna z variant: Připravte si kvíz s více možnými odpověďmi a každou z nich postupně představte
a požádejte o zvednutí ruky.
4) Další varianta: Nechte účastníky kurzu, aby si vzájemně vyměnili a „oznámkovali“ své kvízy na základě
správných odpovědí, které jim předložíte. Toto známkování má účastníkům umožnit poskytnout včasnou
zpětnou vazbu, aby mohli posoudit své porozumění.
Funkce v kurzu: Nehodnocené kvízy používejte na začátku přednášky ke zjištění úrovně znalostí nebo na konci
přednášky jako kontrolu a podnět pro účastníky, aby si informace uchovali a pochopili.
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9. Brainstorming
Samotný „brainstorming“ je součástí rozsáhlejšího procesu, který se nazývá „design thinking“, což je proces vývoje
a zdokonalování s cílem pochopit a řešit rychlé změny v prostředí uživatelů. Brainstorming je metoda, kterou
designérské týmy používají ke generování nápadů na řešení jasně definovaných problémů designu.
V kontrolovaných podmínkách a v prostředí volného myšlení přistupují týmy k problému například pomocí otázek
typu „jak bychom mohli“. Vytvářejí rozsáhlou škálu nápadů a vyvozují mezi nimi souvislosti, aby nalezly potenciální
řešení.

Zdroj: BIOAZUL

Přestože týmy mají pravidla a facilitátora, který je udržuje na správné cestě, mohou volně používat netradiční
myšlení a hledat nejefektivnější řešení jakéhokoliv problému v oblasti designu. Díky brainstormingu mohou využít
obrovské množství přístupů – čím více, tím lépe – namísto toho, aby pouze zkoumaly konvenční prostředky
a narážely na související překážky. Když týmy pracují v atmosféře bez posuzování a snaží se najít skutečné rozměry
problému, je pravděpodobnější, že vytvoří základy odpovědí, které později dopracují do podoby možných řešení.
V kontextu cirkulární ekonomiky může být brainstorming přínosem k zamyšlení nad problémy, které přináší lineární
model, a k úvahám o možných řešeních. To může být klíčové pro podporu kreativity a inovativního rozvoje
podnikatelských nápadů a řešení, která řeší ekonomické cíle, sociální hodnoty a zároveň přínosy pro životní
prostředí.
Tuto metodu lze provádět buď osobně, nebo během online seminářů. Jediné, co je třeba zvážit, je formát
a načasování konkrétním podmínkám pořádané akce. Může se zdát, že brainstorming postrádá omezení, ale každý
musí dodržovat osm základních pravidel a mít někoho, kdo působí jako facilitátor:
10) Stanovte si časový limit – v závislosti na složitosti problému je normální doba 15–60 minut.
11) Začněte s cílovým problémem/obsahem – účastníci by měli přistupovat k této jasně definované otázce,
plánu nebo cíli a držet se tématu.
12) Zdržte se odsuzování/kritiky – nikdo by neměl negativně hodnotit (ani řečí těla) žádnou myšlenku.
13) Podporujte zvláštní nápady – kromě zákazu frází, jako je „příliš drahé“, nechte otevřená stavidla, aby se
každý mohl svobodně vyjádřit (za předpokladu, že je to k tématu).
14) Snažte se o kvantitu – pamatujte, že „kvantita plodí kvalitu“. Proces třídění přijde na řadu později.
15) Stavět na myšlenkách ostatních je proces sdružování, kdy členové rozvíjejí představy ostatních a dospívají
k novým poznatkům, přičemž tyto myšlenky jsou podnětem k jejich vlastním nápadům. Říkejte „a“ – místo
abyste odrazovali slovem „ale“ – a přibližte tak nápady k problému.
16) Zůstaňte vizuální – diagramy a papírky s poznámkami pomáhají oživit myšlenky a umožňují ostatním vidět
věci různými způsoby.
17) Povolte jednu konverzaci po druhé – abyste dospěli ke konkrétním výsledkům, je nezbytné tímto způsobem
udržet směr a projevit respekt k nápadům všech.
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10. Vyprávění příběhů
Vyprávění příběhů je činnost i nástroj, který lze v procesu výuky použít jako prostředek k dosažení cíle.
Prostřednictvím vyprávění příběhů lze činnost nebo cíl vysvětlit jako nezbytnou a demonstrovat ji. Informuje
posluchače o historii, povaze a realitě určitého problému a buduje vztah mezi posluchači a lektory. Prostřednictvím
vyprávění příběhů lze vytvořit sympatickou, emocionální vazbu, která posluchače do problému vtahuje. Vyprávění
příběhů spojuje lidi s projekty a posouvá oba směrem k cílům.
Vyprávění příběhů se zaměřuje na lidi. Přichází k nim do jejich prostředí a oslovuje je přímo. Emocionálně je zapojuje
do projektu a činí konečný cíl i jejich cílem. Projekty, ačkoli stojí samy o sobě, jsou příběhem dále rozvíjeny. Jejich
cíl je vyprávěním zachycen a promítnut širšímu publiku. Každý příběh má konec – to je cíl. Vyprávění příběhů tento
cíl publiku připomíná a udržuje odhodlání tohoto cíle dosáhnout.

Zdroj: BIOAZUL

Kroky k vyprávění příběhů:
1)

Poznejte své publikum: to je klíčové pro určení délky příběhu a jazyka, který byste měli používat.

2) Přimějte je, aby se o vás zajímali: vysvětlete, proč by se vaše publikum mělo zajímat o váš příběh a proč je
pro ně důležitý. Přimějte je, aby je to zajímalo, ať už emocionálně, intelektuálně nebo esteticky. (Tip: Napište
si to na lísteček a nalepte si ho na stůl, abyste si připomněli, proč je tento příběh důležitý.)
3) Připravte scénu: zapojte smysly publika. Vytvořte scénu a poskytněte posluchačům kontext příběhu.
4) Buďte kreativní s chronologií: můžete si vybrat, jakým způsobem chcete příběh vyprávět (např. začít přímo
v ději, na konci příběhu atd.).
5) Znáte svou pointu: Jaký je účel vyprávění příběhu? Buďte kreativní, ale nezapomeňte, aby byl vždy
relevantní a zajímavý.
6) Zapojte své publikum: Pomocí otázek zapojte své publikum a smažte hranici mezi ním a vaším příběhem.
7) Použití napětí: Buďte popisní, expresivní a vzrušující, když vyprávíte vrcholné okamžiky svého příběhu.
8) Ukončete příběh velkým finále.
9) Neomezujte se na slova: používejte různé prostředky, jako jsou obrázky, videa atd.
10) Nezapomeňte si své vyprávění užít.
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Zdroj: IECEP5

Poznámka: K představení konceptu oběhového hospodářství můžete použít například příběh Ellen MacArthurové
a od něj začít konverzaci:
„V roce 2005 se Ellen MacArthur stala nejrychlejší sólovou jachtařkou, která obeplula svět. O pět let později založila
pod svým jménem nadaci, aby propagovala přechod na cirkulární ekonomiku. Její loď byla jejím světem
a její přežití zcela záviselo na omezeném množství potravin, paliva a dalších zásob, které si vzala s sebou. Uvědomila
si, že naše globální ekonomika není jiná – je zcela závislá na omezených zdrojích, které těžíme, používáme
a následně likvidujeme. Když se vrátila, vydala se na novou cestu učení, aby pochopila, jak naše ekonomika funguje.
Uvědomila si, že řešení našich největších problémů nespočívá jen ve způsobu, jakým vyrábíme energii, ale také ve
způsobu, jakým využíváme materiály. Všeho, co používáme, je omezená zásoba, od vzácných kovů v našich
počítačích a telefonech až po písek v cementu, který se používá při stavbě budov. Dospěla k názoru, že lineární
systém, ve kterém žijeme, je od základu chybný. Položila si otázku, jak by vypadala úspěšná ekonomika, která věci
využívá dokola, a ne spotřebovává?“

11. Osa diskuze
Jednou z relevantních metod pro poznání úrovně připravenosti a pozadí posluchačů je práce s diskuzní osou. Tuto
aktivitu je třeba provádět offline a dobře poslouží v úvodní části kurzu, může také posloužit k prolomení ledů ve
skupině účastníků.
Nastavte jednu stranu prostoru tak, aby byla rozdělena na 0 %, 25 %, 50 %, 75 % a 100 %. Procenta budou
symbolizovat, do jaké míry účastníci souhlasí s následujícím tvrzením. Poskytněte účastníkům krátký seznam výroků
v souvislosti s materiálem kurzu a požádejte je, aby se přiblížili k číslu, které je podle nich nejpřesnější odpovědí.

5

https://iecep.info/2021/09/21/storytelling-in-communicating-circular-economy/
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Příklady výroků:
•

Plasty by se mohly recyklovat donekonečna.

•

Řešení klimatické krize může nabídnout cirkulární ekonomika.

•

Ve své práci jsem již zavedl kritéria cirkulární ekonomiky do procesu zadávání veřejných zakázek.

•

Je těžké sloučit kritéria cirkulární ekonomiky a sociální odpovědnosti ve výběrovém řízení.

Po každé otázce podpořte diskuzi tím, že se konkrétního účastníka zeptáte, proč zvolil právě tu kterou odpověď.

B. ONLINE NÁSTROJE
Nezapomeňte, že účastníci musí před webinářem dostat všechny pokyny k používání všech nástrojů vaší platformy.

1. Brainstorming na online platformě
Pro brainstorming v malých skupinách můžete použít klasické online nástroje. Pro větší skupiny je vhodnější využít
speciální místnosti (breaking rooms), kde se větší skupina může rozdělit na malé skupinky a diskutovat o určitých
tématech v menším kruhu.
Brainstorming na online platformě musí být organizován a moderován jednou osobou, která bude klást skupině
otázky nebo určovat pořadí, v jakém budou účastníci otázky pokládat.

2. Využití odpočinkových místností
Větší skupiny je lepší rozdělit do menších skupin a využít odpočinkové místnosti. Pro každou místnost definujte téma
a zeptejte se účastníků, které skupiny se chtějí zúčastnit.
Digitální interaktivní nástroje:
•

MURAL: https://www.mural.com

•

PADLET: https://padlet.com

•

JAMBOARD: https://jamboard.google.com

•

MIRO: https://miro.com/education-whiteboard/

•

KONCEPTNÍ DESKA: https://conceptboard.com

•

ONLINE PRŮZKUMY ZDARMA: https://freeonlinesurveys.com

•

SURVEY MONKEY: www.surveymonkey.com

•

MENTIMETR: https://www.mentimeter.com/

•

SLIDO: www.sli.do

Vizualizace: Word clouds
Mraky slov představují vizuální znázornění četnosti slov v daném textu. Často se používají k vizualizaci četnosti slov
v rozsáhlých textových dokumentech, kvalitativních výzkumných datech, veřejných projevech a značkách
webových stránek. Mraky slov lze použít k vizualizaci výsledků brainstormingu, který není tak strukturovaný. Tyto
mraky slov můžete vytvořit v některém z následujících programů.
•

www.wordclouds.com

•

https://wordart.com

•

www.edwordle.net

•

www.tagxedo.com

•

http://wordcloudmaker.com
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C. PŘÍTOMNOST I ONLINE VÝUKA
1. Videa
Časová náročnost: 5–10 minut
Popis: Video je dobrým nástrojem pro udržení pozornosti posluchače v rámci přednášky, ale nemělo by být příliš
dlouhé. Doporučujeme mít spíše 2–3 krátká videa než jedno dlouhé. Pokud není v jazyce posluchačů, musí být
opatřeno titulky nebo musí být posluchači předem informováni o jeho obsahu.

2. Ganttův diagram
Ganttův diagram se velmi často používá při řízení projektů – jeho účelem je vizualizovat časovou posloupnost
jednotlivých kroků a osob, které jsou za ně zodpovědné. Můžete jej také vytvořit pomocí jednoduché tabulky
v Excelu, kde vybarvíte konkrétní políčka. Ganttův diagram dobře ukazuje, jaká práce je naplánována na konkrétní
dny. Pomáhá projektovým manažerům a členům týmu zobrazit data zahájení, ukončení a milníky harmonogramu
projektu v jednom jednoduchém sloupcovém grafu.
Příprava zadávacího řízení a samotný proces vyžadují mnoho času. Abyste se vyhnuli zkrácení důležitých kroků (zejména
pokud potřebujete více času na průzkum a přípravu), je Ganttův diagram skvělým nástrojem pro plánování celého procesu.
Využití Ganttova diagramu, jak je patrné z množství týmů a rolí, které mohou mít z jeho používání prospěch, je
mnoho. Zde jsou jen některé z nich:
•

Plánování a rozvrhování projektů;

•

plánování a rozvrhování úkolů;

•

plán & harmonogram;

•

úkoly v rámci více projektů;

•

zobrazení úkolů v průběhu času;

•

plánování ve sprintech;

•

týmová spolupráce;

•

správa zdrojů;

•

plánování práce týmů;

•

určení plánovaných a skutečných časových lhůt projektu.

K dispozici je velké množství online nástrojů, u kterých není nutné vytvářet danou tabulku: TeamGantt, GanttPro,
Tom's Planner, Easy Project nebo si můžete vytvořit jednoduchý Ganttův diagram v Excelu.

3. Prezentace
Špatná prezentace může navzdory vaší snaze a zajímavému tématu zkazit celou přednášku. Zde je několik tipů, jak
připravit efektivní prezentaci:
•

Ukažte své nadšení a navažte kontakt s publikem – buďte nadšení a upřímní.

•

Zaměřte se na potřeby publika – snažte se, aby vám snadno porozumělo a reagovalo na vás.

•

Nekomplikujte to: soustřeďte se na hlavní sdělení.

•

Usmívejte se a navazujte oční kontakt.

•

Začněte důrazně, začátek je klíčový – upoutejte pozornost posluchačů poutavým obrázkem.

•

Vyprávějte příběhy – příběhy nám pomáhají udržet pozornost a také si věci zapamatovat. Pokud můžete
při prezentaci použít příběhy, je pravděpodobnější, že posluchače zaujmete a že si vaše body zapamatují
i po skončení prezentace.

•

Používejte své tělo – přibližně ¾ komunikace je neverbální. Gestikulujte otevřeně a sebevědomě, pohybujte
se přirozeně po jevišti.

Uvolněte se a dýchejte.
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Zdroj: BIOAZUL

4. Obrácená třída
Účastníci si zopakují předchozí materiály nebo nastudují připravenou látku a připraví se na nadcházející hodinu. Ta
je pak pod vedením učitele realizována prostřednictvím debat, cvičení na řešení problémů, skupinových diskusí,
kvízů atd.
Jednou z hlavních technik v převrácených třídách jsou předem nahrané studijní materiály. Můžete buď nahrát
vlastní, nebo sdílet i videa svých kolegů. Tato videa můžete také sdílet pomocí širší platformy, jako je YouTube, aby
k nim měli účastníci snadnější přístup.

5. Technika samostudia
Lektoři mohou účastníkům zadat témata, která si musí nastudovat sami. To pomáhá účastníkům prozkoumat
témata vlastními způsoby a podle oblastí jejich zájmu. Tento typ výukové techniky pomůže každému účastníkovi
přinést jiný a nový pohled při pochopení tématu nebo konceptu.
To také pomůže účastníkům vynaložit větší úsilí nejen na pochopení tématu, ale také na jeho vysvětlení ostatním
vlastními slovy. Samostudium umožní účastníkům najít způsoby, jak se učit nové pojmy způsobem, který je zajímá,
a také pomůže najít jejich zájem i o ta nejsložitější témata. Musí mít ale prostor nastudované materiály a informace
zkonzultovat.

6. Rozbor případových studií/článků
Analýza konkrétní případové studie nebo článku slouží jako životaschopná metoda pro prohloubení znalostí o praxi
cirkulárního zadávání veřejných zakázek. Účastníci se mohou zaměřit na úspěšné zahraniční případy, které vybere
lektor, nebo si mohou sami najít nějaký zajímavý případ z oblasti veřejných zakázek. Při této aktivitě budou účastníci
pracovat buď samostatně, nebo s partnerem na analýze a rozboru poskytnutého článku. Po přečtení krátkého
článku si připraví poznámky / krátké prezentace. Poskytněte jim přiměřený čas (minimálně 15 minut) na dokončení
čtení a prezentace.
Jakmile všichni dokončí své návrhy, otevřete diskusi a odpovězte na otázky jako skupina. Otázky se mohou týkat
vybraných aspektů cirkulární ekonomiky, omezení při zadávání veřejných zakázek nebo získaných zkušeností.
Zdůrazněte závěrečnou otázku: „Jaké řešení byste navrhli vy?“ Jako skupina vypracujte seznam několika řešení
dané problematiky.
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7. Skupinová práce zaměřená na pochopení aplikace cirkulární ekonomiky v konkrétních
odvětvích
Začínající publikum, které nemusí mít zkušenosti s tématy souvisejícími s cirkulární ekonomikou, by se mohlo
potřebovat zaměřit na hlubší pochopení toho, co aplikace cirkulární ekonomiky znamená v konkrétních odvětvích
ekonomiky.
Proto se doporučuje, abyste se v prvních úvodních přednáškách v rámci tématu zaměřili na aktivity, při nichž by
posluchači aktivně vyhledávali příklady implementace cirkulární ekonomiky a aktivně se seznamovali
s osvědčenými postupy pomocí vlastního výzkumu.
Rozdělte účastníky do skupin tak, aby pokryli vybraná odvětví (např.: zdravotnictví, materiály, základní spotřební
zboží, spotřebitelské služby, veřejné služby, energetika, logistika, finance a technologie – seznam je orientační,
školitel jej může upravit podle účelu přednášky). Nechte skupiny vyhledat následující body týkající se jim
přiděleného odvětví. Závěrečným výstupem bude prezentace jejich zjištění pro zbytek skupiny.
•

Poskytněte přehled přiděleného odvětví mimo jiné včetně: popisu, pododvětví, která do odvětví spadají,
klíčových hráčů, finančních ukazatelů atd.

•

Popište trendy a novinky, které se tohoto odvětví týkají.

•

Prozkoumejte veškerá hnutí za udržitelnost v odvětví a způsob, jakým spotřebitelé a výrobci přispívají
k jednotlivým odvětvím.

•

Nabídněte usnesení o tom, jak by se toto odvětví mohlo lépe zapojit do cirkulární ekonomiky.

•

Připravte otázky k diskusi a aktivně ji podporujte, zajistěte, aby se jí účastnili všichni účastníci.

8. Skupinová práce – skládačka (jigsaw)
Další zajímavou metodou, jak organizovat skupinovou práci, posílit porozumění tématu a podpořit vzájemné učení
ve skupině, je skládání puzzle. Tato metoda je vhodná pro případové studie a články zaměřené na jeden konkrétní
problém. Učební materiál by měl být rozčleněn do několika logických bloků, které dostane každá skupina účastníků
k analýze. V našem případě by to mohl být popis procesu zadávání veřejných zakázek nebo konkrétní případová
studie. Tato metoda platí pro delší typy výukových materiálů, které by byly časově náročné, pokud by byly zadány
pouze jednomu účastníkovi.
Modul by mohl začít rychlým představením problému a rámcovou otázkou, která by účastníkům sloužila jako
vodítko: „Jak mohou veřejné zakázky přispět ke zvýšení úrovně recyklace textilu na národní úrovni?“ Školitel požádá
účastníky, aby měli tuto otázku na paměti, zatímco budou přecházet k činnosti ve třídě. Poté školitel představí
aktivitu „skládačka“.
Instruktor rozdělí případovou studii na několik částí (např. 4) a přidělí každé skupině účastníků jednu. Doporučujeme
rozdělit téma do bloků s jednotným rámcem, jako je stav věci, definice problému, definice řešení a získané
zkušenosti. Poté začne práce ve skupinách.
Část 1: (15 minut, včetně organizování skupiny a pohybu po třídě)
Účastníci jsou rozděleni do 4 skupin. Každé skupině je přidělena část článku nebo případové studie, kterou si její
členové přečtou a o které budou diskutovat. Každý jednotlivec má za úkol stát se „odborníkem“ na oddíl přidělený
jeho skupině. Skupiny by se měly soustředit pouze na svůj oddíl, aby se minimalizoval zmatek a zlepšilo se podrobné
porozumění.
Část 2: (15 minut, včetně organizace skupiny a pohybu po třídě)
Vytvoří se nové skupiny, které se skládají alespoň z jednoho odborníka na každou přidělenou část článku z 1. části.
Ve 2. části účastníci využijí svého postavení odborníků a podělí se o nejdůležitější aspekty svých sekcí. Jedna osoba
z každé skupiny bude pověřena moderováním diskuse: zajistí, aby se všichni vyjádřili a aby byl čas využit efektivně.
Po sdílení důležitých aspektů členové skupiny určí celkové důsledky dokumentu.
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Zbývajících 15 minut modulu využije školitel k vedení diskuse. Témata diskuse mohou pocházet ze závěrečných
kapitol dokumentu. Cílem je sokratovsky nasměrovat účastníky k určitému závěru souvisejícímu s materiálem kurzu.

9. Debata v sokratovském kruhu (interaktivní aktivita)
1)

Rozdělte publikum do 4 skupin. Každá skupina bude požádána, aby vymyslela jeden způsob, jakým lze
zlepšit současnou praxi v oblasti veřejných zakázek (nebo jakékoliv jiné téma související s danou
přednáškou).

2) Každá skupina bude mít 10 minut na brainstorming během procesu idealizace (rychlý – může jít o písemný
popis / seznam funkcí, které by jejich řešení mělo obsahovat, nebo o nakreslený náčrt, jak by jejich řešení
mohlo vypadat). Po uplynutí 5 minut každá skupina představí své řešení (každá 3 minuty).
3) Poté, co každá skupina představí své řešení, budou mezi sebou diskutovat o výhodách a nevýhodách, které
je napadají pro návrh každé skupiny – téměř jako by se snažily přesvědčit vládu, které řešení je nejlepší pro
realizaci v jejich zemi. Tato debata by měla trvat asi 15 minut.
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IV. Jak pracovat s účastníky
Návrhy, co by lektor neměl opomenout při prezentaci tématu cirkulární ekonomiky, cirkulárních veřejných
zakázek/nákupů a udržitelné spotřeby obecně:

1. Definování publika, pochopení jeho potřeb
Školitel v oblasti cirkulární ekonomiky by měl v první řadě umět zaujmout své posluchače podle toho, s jakou cílovou
skupinou pracuje, a flexibilně přizpůsobit stěžejní body vyprávění – ať už jsou posluchači zástupci konkrétních
institucí veřejného sektoru, nebo zastupují podnikatelskou komunitu. Lektor by se měl zaměřit především na přesné
vyhodnocení potřeb svého publika a snažit se mu přizpůsobit klíčové sdělení. Někdy však musí být náročné aplikovat
tento přístup na různorodou skupinu posluchačů, i když je žádoucí najít mezi nimi společnou řeč.

2. Soudržné vyprávění
Cirkulární ekonomika je skutečně rozsáhlé a složité téma a je snadné se v něm ztratit. Přednášející by se měl snažit
o ucelenost a představit cirkulární ekonomiku a její praktický dopad na veřejné zakázky jako příběh s jasným
průběhem. Takový tok by měl sestávat z jasného sdělení, jehož základ leží na začátku přednášky a další bloky na
sebe navazují a doplňují jej o další podrobnosti. Na začátku výuky je například možné přiblížit posluchačům globální
souvislosti megatrendů, které drasticky ovlivňují životní prostředí. Školitel může začít globální materiálovou stopou
a poté se zaměřit na spotřebu cementu a betonu a jejich negativní dopady na lineární ekonomiku. Později školitel
seznámí posluchače například s principy cirkulární ekonomiky ve stavebnictví, poté se zaměří na příležitosti, které
představuje recyklovaný beton, a příklad zakončí nejlepšími případy oběhového zadávání veřejných zakázek
v rámci stavebnictví.

3. Oběhové hospodářství je inspirativní, hraje si s kontrasty
Jedním z nejsilnějších a nejpoutavějších prvků cirkulární ekonomiky je možnost navázat kontakt s širším publikem
prostřednictvím jednoduchých příkladů, které oslovují zdravý rozum veřejnosti. „Odpad jako zdroj“ by mohl být
prezentován prostřednictvím příkladů, které vycházejí z osy „běžný provoz / dobrá oběhová praxe“. Publikum dobře
reaguje, když je mu předložen problém „bioodpad se masivně skládkuje, produkuje skleníkové plyny a představuje
promarněnou příležitost“ vs. „státní podnik pořizuje svou veřejnou dopravu s důrazem na využití biometanu jako
paliva, čímž přistupuje k problému bioodpadu a stimuluje poptávku po jeho správné likvidaci na bioplynových
stanicích“.

4. Nebuďte příliš optimističtí
Pohybovat se ve vodách současných environmentálních problémů, včetně klimatické krize a nadměrné spotřeby
materiálů, je pro lektora náročné dobrodružství. Mezi odborníky na oběhové hospodářství je běžná situace, kdy ve
snaze nadchnout posluchače, kteří mohou být skeptičtí k jakýmkoli environmentálním tématům, mohou opomíjet
negativní stránky a rizika spojená s cirkulární ekonomikou.
Cirkulární ekonomika však není všelékem na jakýkoli environmentální problém, proto je třeba klást důraz na limity
tohoto konceptu a zároveň inspirovat posluchače ke kritickému myšlení a dalším krokům v jejich praxi. Toho lze
dosáhnout tím, že v této oblasti budeme autentičtí, představíme řešení taková, jaká jsou, ale zároveň zachováme
lehkost a odlehčený tón prezentace.
Tón prezentace je pro přednášejícího klíčový, může jím dosáhnout požadovaného účinku u posluchačů
– a environmentálně uvědomělé a cirkulární zadávání veřejných zakázek by nebylo stimulováno tím, že by bylo
v oblasti cirkulární ekonomiky extrémně optimistické (odborník by pak během své praxe čelil problémům, které si
neuvědomoval – a proto by zanedbával koncept jako celek) nebo extrémně negativní – to by mohlo vést k ochromení
činnosti.
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5. Buďte autentičtí a důvěryhodní
Aby mohl lektor získané znalosti přenést do praxe zadávání veřejných zakázek, měl by se snažit o to, aby byly
posluchačům blízké, a poskytnout jim příklady, které jsou speciálně vybrány pro cílovou skupinu. Lektoři by měli
zajistit, aby posluchači rozuměli politickému, ekonomickému, sociálnímu a právnímu kontextu, v němž se příklady
osvědčených postupů odehrávají. Uvádějte relativní příklady a případy, aby se posluchači cítili posíleni – měli by
mít pocit, že to mohou udělat také.

6. Dejte prostor publiku
Frontální přednášení je metoda, která trápí učitele i jejich posluchače. Při přednáškách o cirkulární ekonomice
a udržitelné spotřebě dbejte na to, abyste posluchačům poskytli dostatek prostoru dotazy, a zároveň se doporučuje
používat interaktivní metody výuky, které posluchače ještě více zapojí a zajistí pochopení látky. Zapojení
posluchačů – například převedením jejich konkrétních problémů souvisejících s veřejnými zakázkami do případové
studie pro celou skupinu – pomůže přímo přenést teoretické znalosti do praxe. Skupinový brainstorming může
přinést některé odpovědi na jednotlivé otázky, což vede k vytvoření praktických výstupů, které si účastníci z kurzu
odnesou.

7. Přijměte vzájemné učení a spolupráci
V návaznosti na předchozí zásadu jsou sdílené postupy účastníků, které se vztahují k učební látce, jedním
z nejlepších způsobů, jak posílit proces učení. Sdílení vlastních úspěchů či neúspěchů a společná úvaha o nich
organizovaná formou krátkých praktických bloků by mohla vést k rychlejšímu a efektivnějšímu učení a podle našich
zkušeností i k možnosti budoucí spolupráce. Je důležité si uvědomit, že pokud vaši posluchači nejsou v oblasti
cirkulárních nákupů na úrovni začátečníků, mnohdy by disponovat potenciálem výrazně obohatit vaši výuku.
Jedním z výstupů, o kterém se často nemluví, je, že taková vzdělávací akce může sloužit jako platforma, kde se
setkávají odborníci a případně mohou v budoucnu společně spolupracovat na cirkulárních projektech. Vytváření sítí
a zapojení zainteresovaných stran je jedním z nejdůležitějších stavebních prvků cirkulární ekonomiky jako takové.
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V. Pokyny
Při chystání jakékoli události je samozřejmě jednou z nejdůležitějších věcí příprava. Kromě přípravy odborné je
důležitá také ta technická. Nedílnou součástí úspěšné akce je samozřejmě rovněž její propagace.

1. Zvolte metodu události (online, offline, hybridní).
Pro nastavení dalších postupů je klíčové, jak bude vaše akce probíhat. V případě osobního formátu budete
potřebovat prostor, kde se bude workshop konat. Tato starost odpadá v případě akce konané online. Pokud se
rozhodnete uspořádat online akci, vyberte si z různých možností aplikací, které se snadno používají a nejsou
technicky náročné.
Pro hybridní formu akce je třeba zajistit streamovací technologii a pravděpodobně i personál, který tuto formu akce
dokáže zajistit.

2. Určete délku akce (krátká – dvě hodiny; střední – 4 hodiny; nebo celodenní)
a předběžné datum.
Rozhodněte se, jak dlouhá má akce být. V případě webináře nebo diskuse se může jednat o krátkou jedno až
dvouhodinovou záležitost. Pokud chcete s účastníky pracovat ve skupinách nebo chcete jít do větších podrobností
týkajících se tématu – zvolte středně dlouhou akci. Pokud si myslíte, že téma vyžaduje prezentaci obecných
informací, příkladů dobré praxe a práci s účastníky – zvolte celodenní akci, kde uplatníte různé metody práce
s publikem (přednášky, fokusní skupiny, facilitace atd.).

3. Vytvořte dramaturgii události pomocí otázek:
•

Jaké je téma akce?

•

Na jakou otázku má akce odpovědět?

•

Jaké informace má přinést?

•

Koho chci oslovit (kdo je publikum)?

•

Jakou úroveň akce organizuji (chci pozvat politiky, odborníky, dobré příklady z praxe atd.)?

•

Kdo jsou autority na toto téma – koho si pozvu jako hlavního řečníka nebo hosta?

Po zodpovězení otázek si připravte scénář události a podrobné kroky (v případě rozsáhlejší události můžete použít
i Ganttův diagram).

4. Vytvořte si před přednáškou kontrolní seznam všeho, co potřebujete.
Při rozhodování o formátu přednášky je třeba předem promyslet všechny potřebné nástroje, které hodláte použít,
ať už se bude jednat o online, offline nebo hybridní akci. Vytvořte si kontrolní seznam nástrojů, které byste si přinesli
na offline akci (např. flipchart, jmenovky, vodu a kelímky atd.) nebo řadu nástrojů, které byste potřebovali pro
online přednášku (např. Mentimeter, Padlet atd.). Příprava tohoto seznamu jde ruku v ruce s přípravou dramaturgie
akce – promyslete si jednotlivé fáze plánu a nástroje, které byste potřebovali připravit, rozdělte si za ně
zodpovědnost a nechte si na samotnou přípravu přiměřený časový prostor.

5. Oslovte řečníky a domluvte se s nimi na délce, obsahu a formátu akce.
Jakmile se rozhodnete, kdo bude na akci vystupovat, oslovte je s dostatečným předstihem (alespoň měsíc nebo dva
před akcí). Pošlete jim krátkou anotaci o akci s informacemi o datu, místě konání a formátu. Popište přesně jejich
úlohu, rozsah a výstup, který od nich očekáváte. Před akcí konzultujte prezentace, aby nedocházelo k duplicitě
informací.
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6. Vytvoření pozvánky a registračního formuláře na akci.
Vytvořte pozvánku na událost, kterou zašlete e-mailem (pokud je skupina specifická a účastníky již znáte), nebo
vytvořte událost na sociálních sítích. Ujistěte se, že jste také udělali reklamu na registraci na akci. Vytvořte
jednoduchý registrační formulář, který vám pomůže zjistit, kolik účastníků se přihlásilo, odkud přicházejí, na co se
zaměřují nebo jaká jsou jejich očekávání a proč mají o akci zájem.

7. Očekávání posluchačů.
Pracujete s novým publikem? Shromáždění informací o vzdělávací akci předem by zvýšilo kvalitu výuky. Někteří
lektoři to dělají na začátku výukového bloku tak, že položí přímou otázku a na konci přednášky se na ni odkážou.
Je však možné jít ještě o krok dál a nějaký čas předem se zeptat posluchačů na jejich očekávání od přednášky
a přizpůsobit výukový materiál jejich potřebám.

8. Nebojte se domácích úkolů.
I když vaši posluchači chodili na střední školu už dávno, příprava domácích úkolů pro ně může být užitečná při
výuce složitých témat a ušetří spoustu času přímo na místě. Vyhraďte si v časovém plánu přiměřenou dobu na
tvorbu nebo shromažďování materiálů, které chcete předem zaslat, a to na základě výběru výukových metod a cíle
vzdělávací jednotky.
Zaslání příslušných materiálů a případových studií před přednáškou může uvolnit čas na hlubší diskuse a práci ve
skupinách. Snažte se vyhnout složitým a těžkým domácím úkolům, abyste se nedostali do situace, kdy se velká část
vzdělávací akce bude odvíjet od úkolů, které měly být připraveny předem – vždy se najde několik lidí, kteří se do
nich nepustí. Dejte posluchačům přiměřený čas na přípravu.

9. Vytvoření tiskové zprávy a pozvánky na sociálních sítích a v různých médiích.
Vypracujte jednostránkovou tiskovou zprávu s nejdůležitějšími informacemi o vaší akci: datum, místo konání, cíl
akce a hlavní řečníci. Tiskovou zprávu zašlete různým médiím: zpravodajským agenturám, médiím, která se věnují
tématu cirkulární ekonomiky nebo souvisejícím tématům. Zveřejněte tiskovou zprávu na svých webových stránkách
a sociálních sítích s několika komentáři, které zaujmou publikum.
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10. U online akcí a hybridních akcí si zajistěte technickou podporu s dostatečným
předstihem.
Nenechávejte to na poslední chvíli a vyzkoušejte si připojení a různé funkce vybrané aplikace. Věnujte správný čas
testování technologií pro online a hybridní formáty. Přidělte podpůrné role – v případě online akcí můžete
potřebovat asistenta-řečníka, který se bude starat o umožnění vstupu na akci, přiřazování účastníků do
přestávkových místností a pomoc s dalšími online nástroji, jako je Padlet nebo Mural. Asistent bude sloužit jako
záloha v případě nestabilního internetového připojení a bude řešit další problémy, aby se přednášející mohl plně
soustředit na prezentaci.

11. Vytvoření následné akce
Po skončení výukové akce nezapomeňte poslat e-mail všem účastníkům. Může obsahovat hlavní prezentaci, odkazy
na materiály a zdroje, které jste v průběhu přednášky zmínili, shrnutí diskuse ve formátu odrážek, kontakty na další
účastníky a v případě online nebo hybridního formátu i videozáznam přednášky. V případě dlouhodobých
vzdělávacích akcí může být užitečné vytvořit pro účastníky digitální kanál (skupinu na síti LinkedIn nebo WhatsApp),
kde si mohou ex-post dále vyměňovat myšlenky, a dokonce rozproudit spolupráci.

12. Shromažďování zpětné vazby.
Jako školitel a pedagog byste se měli snažit aktivně pracovat s výukovými materiály a zvyšovat své pedagogické
schopnosti. Jedním ze skvělých způsobů, jak toho dosáhnout, je sbírat zpětnou vazbu přímo od posluchačů. Proto
doporučujeme vytvořit krátkou anonymní anketu pro vaše posluchače, která by nezabrala příliš mnoho času a úsilí.
V případě offline akcí je možné vytvořit dotazník a rozdat ho publiku nebo požádat o zpětnou vazbu přímo na konci
sezení. Zpětná vazba však bývá upřímnější, pokud je anonymizovaná. Odkazy na online ankety by mohly být
skupině zaslány spolu s výukovými materiály/následným e-mailem.
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VI. Naše zkušenosti
– workshopy
1. Simulace procesu zadávání veřejných zakázek
Při pořádání seminářů o zelených nebo cirkulárních zakázkách je jednou z metod, které používáme, simulace celého
procesu. Ta pomáhá účastníkům pochopit celý proces a proces definování výrobku nebo služby, které chtějí pořídit.
Rozdělte účastníky semináře do menších skupin (5–6 osob) a vysvětlete jim, jakou službu nebo produkt byste chtěli
pořídit (například: rekonstrukce budovy, úklidové služby, cestovní služby, nábytek atd.). Skupiny je lepší sestavit
předem a sdělit jim téma a poskytnout jim informace o kritériích, která mohou při definování potřeb, produktů
a služeb použít. Doporučujeme používat kritéria GPP EU pro mnoho různých skupin výrobků a služeb (viz Metodika
zmíněná v úvodu).
Celý workshop by měl trvat maximálně 90 minut a měl by zahrnovat další kroky:
a) Definujte, co konkrétně se chystáte pořídit. (5 min)
Vysvětlete, jakou službu nebo produkt chcete pořídit. Řekněte také více o organizaci, která produkt nebo
službu zadává (veřejný orgán, soukromá společnost, přibližně 500 zaměstnanců atd.).
b) Definujte, jakou službu chcete získat – vytvořte kritéria pro tuto službu. (10–15 min)
Definujte službu nebo produkt, který chcete od svého budoucího dodavatele získat. Chcete dodávat
výrobky s nějakými speciálními kritérii nebo certifikacemi? Chcete služby od místního dodavatele
vzdáleného až 100 km od vaší kanceláře? Chcete, aby potraviny v rámci cateringových služeb pocházely
z místní ekologické farmy? Položte co nejvíce otázek a definujte maximální kritéria, která od svého
budoucího dodavatele požadujete.
c) Odpovězte na otázku: Jak byste tato kritéria ověřili? (10 min)
Ke každému kritériu odpovězte na otázku „Jak ověřím kritéria daného výrobku/služby?“
d) Odpovězte na otázku: Na základě čeho byste vybrali dodavatele? (10 min)
Chcete nastavit kritéria pro své dodavatele? To také můžete, ale nemělo by to zvýhodňovat žádného
dodavatele na trhu, protože to je v rozporu s pravidlem rovného zacházení.
e) Formulujte postup pro celé zadávací řízení. (15 min)
Definujte jednotlivé kroky a uveďte k nim také časový harmonogram – můžete si tak také ověřit, kolik času
na celý proces potřebujete.
f)

Současný výstup. (20 min – 5minut každá skupina)
Každá skupina by měla prezentovat své výsledky a sdělit ostatním účastníkům své zkušenosti.

g) Diskuse a závěrečné shrnutí.
Proberte všechna problematická místa a nedostatky služeb nebo produktů, které jste na tomto zasedání
pořizovali.

2. Prezentace dobrých příkladů
Při prezentaci teoretických konceptů je důležité ukázat, jak fungují ve skutečnosti. Proto považujeme za nutné
představit také dobré (i špatné) případy cirkulárního zadávání veřejných zakázek, zejména v zemi, kde se
nacházíme, a ukázat tak možnosti jejich aplikace. Tyto případy lze nalézt v Metodice cirkulárního zadávání
veřejných a soukromých zakázek, ale také na internetu (např. případy GPP Europeans).
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3. Vizualizace: myšlenková mapa
Myšlenková mapa je snadný způsob, jak organicky burcovat myšlenky, aniž byste se museli starat o jejich
uspořádání a strukturu. Umožňuje vizuálně strukturovat myšlenky a pomáhá při analýze a zapamatování.
Myšlenková mapa je diagram pro znázornění úkolů, slov, pojmů nebo položek spojených a uspořádaných kolem
ústředního pojmu nebo tématu pomocí nelineárního grafického uspořádání, které uživateli umožňuje vytvořit
intuitivní rámec kolem ústředního pojmu. Myšlenková mapa dokáže proměnit dlouhý seznam monotónních
informací v barevný, zapamatovatelný a vysoce organizovaný diagram, který pracuje v souladu s přirozeným
způsobem činnosti vašeho mozku.

4. Pozvání odborníků
Téma cirkulární ekonomiky je velmi široké, takže jedna osoba není schopna pokrýt všechna jeho odvětví a aspekty.
Proto je důležité mít síť odborníků, kteří by mohli pokrýt ty oblasti, kde nemáte kapacitu se jim věnovat.
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VII. Praktické příklady
V této části nabízíme příklady našich prezentací, příklady dobré i špatné praxe najdete v Metodice o cirkulárním
zadávání (viz odkaz v úvodu).
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VIII. Videa
V tomto projektu jsme pro účely školení vytvořili ještě motivační videa, která mají pomoci lektorům rozvíjet téma
veřejného a soukromého nakupování. Je to další forma zajímavého způsobu „výuky“ a ukazuje další nástroje kromě
klasicky pasných textů.
Video 1: obecný úvod

Source: https://www.youtube.com/watch?v=76j7xEtK0yI
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Video 2: tipy

Source: https://www.youtube.com/watch?v=lcA3PxHceo4

Video 3: Pozvání na kurzy

Source: https://www.youtube.com/watch?v=Q42Vs1f7x2Y
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Video 4: metodologie

Source : https://www.youtube.com/watch?v=znXiaUL9gcQ
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IX. Závěr
V současné době žijeme v globální společnosti, kde jsou ekonomiky a dodavatelské řetězce silně propojeny, což
vytváří velmi složitý systém, jehož změny mohou mít v určitém okamžiku dramatické důsledky. Zažili jsme, jak různé
globální krize mohou způsobit nejistotu a nestabilitu v globálních hodnotových řetězcích a ovlivnit ekonomiku celé
země. Vezmeme-li v úvahu nedostatek zdrojů, s nímž se potýkáme, a negativní dopady, které mají a budou mít brzy
změny klimatu, musíme najít nový způsob výroby a spotřeby, abychom zachovali dostupnost našich zdrojů. Nové
nastavení naší ekonomiky podle principů cirkulární ekonomiky nám pomůže zachovat materiály a energii v každém
kroku spotřebního procesu. Jejich uplatnění při zadávání veřejných a soukromých zakázek je klíčem k zavedení
cirkularity, která pomůže našim ekonomikám stát se odolnějšími, spravedlivějšími a udržitelnějšími.
Cílem této metodiky je pomoci lektorům, školitelům, ale i manažerům a komukoliv, kdo potřebuje přesvědčit své
kolegy, že cirkulární nákupy jsou nutností a zároveň prvním krokem k cirkulární ekonomiky v praxi. Doufáme, že
přinesla zajímavé nápady, využitelné i v běžném životě.
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XI. Příloha: shrnutí metodiky
cirkulárních veřejných
i soukromých nákupů
1)

Cirkulární zadávání veřejných zakázek je nevyhnutelné a je řešením současných výzev. Jiná cesta není
a cirkulární zadávání a nákupy představují první krok k realizaci cirkulární ekonomiky v praxi (podle trendu
nastaveného v rámci Evropské zelené dohody).

2) Cirkularitu a udržitelnost lze uplatnit v jakémkoli odvětví, ale obvykle chybí znalosti a nedochází ke
konzultacím s experty. Proto by měli být přizváni při přípravě veřejných zakázek odborníci, aby konzultovali
cíle, možnosti a konkrétní aspekty jednotlivých zakázek.
3) Je stále jasnější, že tržní konzultace (diskuse mezi veřejným zadavatelem a potenciálními dodavateli) jsou
klíčem k pochopení potřeb, plánů a koncepcí obou stran. Není to nic nezákonného, ale tyto konzultace musí
probíhat transparentním způsobem a musí být otevřené všem zainteresovaným stranám.
4) Aby byla veřejná zakázka úspěšná, je třeba spolupráce (a společné hledání řešení) mezi veřejným
zadavatelem a dodavatelem (dodavateli). Taková spolupráce je také jeden z klíčových principů cirkulární
ekonomiky obecně.
5) Aby bylo možné uplatnit cirkulární ekonomiku v praxi, je třeba změnit tradiční vzorce spotřeby i současné
smýšlení spotřebitelů. Cirkulární ekonomika není o rostoucí spotřebě, která je „zelenější“, ale o zaměření na
kvalitu namísto kvality a minimalizaci našich potřeb.
6) Nejde jen o cirkulární veřejné zakázky, ale také o cirkulární soukromé nákupy. Cirkulární principy musí být
uplatňovány v každodenním životě každého jednotlivého spotřebitele.
7) Je přirozené dělat chyby nebo nacházet překážky. Je to však způsob, jak se učit a získávat cenné lekce
a v žádném případě bychom se neměli nechat odradit od cirkulárního snažení.
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