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Diskuze o jednotlivých krocích a jejich realizace 
jsou klíčové pro řešení klimatické krize. 
Potřebujeme, aby lidé z celé Evropy byli schopni 
komunikovat a vyjadřovat své myšlenky, názory 
a obavy týkající se změny klimatu, abychom se 
mohli poučit jeden od druhého a uměli navrhnout 
řešení, která budou funkční pro každého. Jako 
společnost musíme dát všichni hlavy dohromady, 
abychom zvládli řešit i ty nejnáročnější výzvy naší 
generace. A právě zde se můžete zapojit!

Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste se 
přihlásili k zorganizování debaty Peer Parliament, 
kde se sejdete s přáteli, rodinou, kolegy a sousedy 
a budete diskutovat o nejaktuálnějších klimatických 
problémech naší doby. Uspořádáním debaty Peer 
Parliament se stáváte součástí celoevropské 
iniciativy, jejímž cílem je přimět lidi diskutovat 
o změně klimatu. Rozhovory, které se uskutečňují 
po celém kontinentu, nám všem umožňují vyjádřit 
své názory a učit se vzájemně jeden od druhého 
s cílem pomoci Evropě stát se do roku 2050 
prvním klimaticky neutrálním kontinentem a první 
klimaticky neutrální společností na světě.

Jak uspořádat debatu Peer Parliament:

Průvodce krok za krokem,

jak vést vaši skupinu 

při debatě o klimatu



Cíl
Cílem programu Peer Parliament je dosáhnout společného a erudovaného skupinového rozhodnutí 
o zásadních otázkách ohledně opatření na ochranu klimatu. Můžete si vybrat z připravených odpovědí nebo 
navrhnout své vlastní nápady. Poskytujeme přehledné materiály pro zasvěcenou diskuzi. Výměna myšlenek 
a názorů mezi všemi členy skupiny podnítí proces vzájemného ponaučení a diskuze o společném řešení 
těch nejpalčivějších problémů naší doby. Váš hlas a vaše názory budou vyslyšeny a diskutovány u kulatého 
stolu se zákonodárci a budou předneseny na Konferenci o budoucnosti Evropy.

Jak zorganizovat Peer Parliament?
Uspořádat Peer Parliament je snadné a vyžaduje to jen pět jednoduchých kroků. Tento podrobný průvodce 
vám poradí, jak moderovat diskuzi a zajistit, aby všichni mohli strukturovaně vyjádřit své názory a myšlenky 
a podělit se o své nápady. Tato příručka vám navíc pomůže zajistit, aby vaše debata přinesla jasný výsledek, 
který bude předložen Evropské komisi.

Debaty Peer Parliament se zabývají třemi hlavními tématy:

Pro každé z těchto témat jsme připravili 
materiály, které vám poskytnou 
informace a pomohou vést vaši diskuzi. 
Každé téma zahrnuje dvě hlavní otázky 
a několik možných řešení k diskuzi ve 
vaší skupině. Díky těmto materiálům se 
dozvíte více o jednotlivých navrhovaných 
možnostech, ještě než začnete diskutovat 
o jejich kladech a záporech. Ale samozřejmě 
nejde jen o to, co navrhujeme my – chceme 
slyšet vaše názory! Během debaty přispívejte 
svými vlastními myšlenkami, nápady a řešeními. 

Jakmile se vaše skupina dozví o potenciálních řešeních a prodiskutuje jejich dopady, bude čas 
hlasovat. Povedete hlasování ve skupině a požádáte každého člena skupiny, aby jednotlivé možnosti 
seřadil od těch, které podporuje nejvíce, až po ty s nejmenší podporou. Jako pořadatel spočítáte hlasy, 
zaznamenáte výsledky a přenesete je na webové stránky Peer Parliament.

Mobilita: 

Jak cestujeme

Spotřeba: 

Jak jíme a co 

konzumujeme
Energie: Jak vyrábíme 

zelenou a férovou 

energii
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How we move and get around. 
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I když vám dáváme určité pokyny, debata Peer Parliament je určena spíše k neformální debatě 
o klimatu. Pokud zajistíte, aby se vaši hosté cítili uvolněně, přispěje to k lepší diskuzi. Abychom vám 
v tomto úsilí pomohli, připravili jsme pro vás strukturu debaty Peer Parliament, která vám 
pomůže dosáhnout zajímavých a smysluplných výsledků. 

Prvním krokem je příprava debaty před jejím zahájením. I jen krátký čas věnovaný 
přípravě pomůže hladkému průběhu rozhovoru.

• Svolejte hosty: Pozvěte 5-10 lidí, kteří mají zájem diskutovat. Mohou to být 
ostřílení zastánci ochrany klimatu nebo naprostí nováčci v tomto tématu. 
Čím různorodější bude vaše skupina, tím zajímavější bude diskuze. Můžete 
pozvat přátele, rodinu, kolegy, sousedy – je to jen na vás.

• Vyberte místo: Dále se zamyslete nad místem, kde chcete debatu uspořádat. 
Může to být nedaleká kavárna, místní park nebo třeba váš obývací pokoj. Jen se 
ujistěte, že se vaši hosté cítí pohodlně a že prostředí není příliš hlučné – chcete, 
aby vaši hosté byli slyšet.

• Připravte se: Poskytneme vám výukové materiály, které obsahují určitá 
relevantní fakta, čísla a informace pro podnícení debaty. Připravte si je tak, 
aby  si je vaši hosté mohli přečíst – případně je můžete rozeslat předem 
e-mailem. V případě potřeby je můžete vytisknout, doporučujeme však použít 
digitální verzi.

• Buďte otevření kreativitě: Chceme, aby vaši hosté mysleli ve velkém! Jejich 
kreativitě můžete napomoci tím, že jim poskytnete papír a tužku, nebo zajistíte 
občerstvení a nápoje, aby měli dost energie.

• Sledujte čas: Dodržování časového harmonogramu je důležité. Zajistěte hladký 
průběh diskuze tím, že načasujete jednotlivé části debaty nebo vyberete jednoho 
člena vaší skupiny, který vám pomůže harmonogram dodržet.

Jakých pět kroků 

zahrnuje pořádání debaty 

Peer Parliament?

KROK PRVNÍ: 

Příprava

https://europa.eu/climate-pact/resources/peer-parliaments-toolkit_en


Přivítání (cca 5 minut)

• Pozitivní a přátelská atmosféra je zásadní pro úspěšnou debatu Peer 
Parliament – povede k živější diskuzi a lepším výsledkům. Přivítejte hosty 
a ujistěte se, že se všichni znají. Potom můžete představit téma debaty 
a poskytnout praktické informace pro diskuzi.

Úvod (cca 10 minut)

• Představte účel diskuze a ujistěte se, že mu všichni hosté porozuměli. 
Vysvětlete cíl, časový harmonogram a strukturu debaty a rovněž svou roli 
pořadatele. Řekněte svým hostům, že se pokusíte zajistit aktivní a zacílenou 
diskuzi a vytvořit prostředí, ve kterém všichni dostanou příležitost se 
zapojit. Vysvětlete, že budete sledovat čas a zajistíte dosažení cíle debaty. 
A nezapomeňte, že i Vy se můžete zapojit do debaty a hlasovat, stejně jako 
ostatní hosté. 

• Předneste svým hostům těchto šest základních pravidel debaty:

1. Buďte konstruktivní, otevření a upřímní.

2. Mluvte, pouze pokud máte posluchače.

3. Dodržujete časový limit pro promluvy.

4. Každý by se měl alespoň jednou dostat ke slovu. Debaty Peer Parliament 
jsou bezpečný prostor, kde můžete vyjádřit své názory.

5. Než se ujmete slova, nechte ostatní domluvit.

6. Naslouchejte ostatním a oceňte rozmanitost názorů ve skupině. 
Nejsou žádné správné, nesprávné, dobré nebo špatné odpovědi.

• Prolomení ledů: Požádejte své hosty, aby se představili a vyprávěli zábavný 
nebo zajímavý příběh ze svého každodenního života, který je spojen 
s tématem debaty (mobilita, energie nebo spotřeba).

KROK DRUHÝ: 

Přivítání a úvod
15’



STUDIUM: Přečtěte si souvislosti (ze školicích materiálů) a informujte se 
o jednotlivých možnostech (cca 15 minut) 

• Jako pořadatel přečtěte otázku a možná řešení a zkontrolujte, zda jsou tyto 
informace všem jasné. Možnosti budou podrobněji vysvětleny v následujících 
částech.

• Můžete požádat jednoho člena skupiny, aby nahlas přečetl základní informace. 

• V případě potřeby dejte hostům čas, aby si přečetli konkrétnější informace 
o každé možnosti.

• Požádejte hosty, aby zvážili pro a proti každého potenciálního řešení.

DISKUZE: Moderujte diskuzi a naslouchejte názorům ostatních 
(cca 30 minut)

• Jakmile všichni hosté dočtou, začněte diskutovat.

• Umožněte všem nerušeně promluvit. Prostor pro další poznámky otevřte až 
poté, co se každý host vyjádří.

• Použijte následující návodné otázky:

• Kterou ze čtyř uvedených možností upřednostňujete? Která z nich se vám líbí 
nejméně? Proč?

• Napadají vás další způsoby, jak v této oblasti dosáhnout klimatické neutrality? 
Jak byste popsal/a svou doplňkovou (pátou) možnost?

• Poznamenejte si další nápady, které vzejdou z diskuze, a nechte skupinu, aby 
rozhodla, který nápad chtějí přidat do hlasování (bude vložen jako „Option E“). 
Není-li dosažena jasná dohoda, hlasujte pro jednotlivé návrhy zvednutím ruky.

HLASOVÁNÍ: Dohled nad hlasováním (cca 15 minut)

• Po skončení diskuze oznamte, že se bude hlasovat. Zde můžete použít hlasovací 
postup, ale můžete si také vybrat jiný rozhodovací mechanismus.

• Požádejte každého hosta, aby jím preferované možnosti dal nejvyšší 
skóre (pět bodů), druhé možnosti v pořadí čtyři body atd., až po nejméně 
preferovanou možnost, které udělí jeden bod.

• Požádejte hosty, aby vyplnili hlasovací lístky (na konci průvodce), nebo si jejich 
skóre zapište sami. Jako pořadatel spočítejte hlasy a zaznamenejte celkové 
skóre pro každou možnost do přehledu skóre. Pak byste si měli zapsat celkové 
hodnocení všech možností ve vaší skupině a oznámit ho.

• Pokud je skóre dvou možností nerozhodné (se stejným počtem bodů), požádejte 
o rychlé hlasování zvednutím ruky aby hosté rozhodli, kterou z možností 
považují za přijatelnější. 

KROK TŘETÍ: 

Debata o otázce č. 1

45-60’



Zopakujte jednotlivé body třetího kroku (STUDIUM, DISKUZE, 
HLASOVÁNÍ), tentokrát se zaměřením na Debatu o otázce č. 2.

KROK ČTVRTÝ: 

Debata o otázce č. 2

45-60’

Mobilita: 
Jak 

cestujeme 

Spotřeba: 
Jak jíme a co 

konzumujeme

Energie: 
Jak vyrábíme 

zelenou 
a férovou 

energii
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Gratulujeme – jako pořadatel jste odvedli skvělou práci! Pořiďte si skupinovou 
fotografii nebo nahrajte krátké video na svůj telefon a přejděte rovnou na část 
„Poděkování a rozloučení“. Případně můžete výsledky předat následujícím 
způsobem.

Předání výsledků skupiny (cca 10 minut)
• Navštivte webové stránky Climate Pact a přeneste tam své výsledky. Zvolte 

správné téma a vložte pouze výsledky těch otázek, které jste diskutovali. 
Uveďte celkové hodnocení, které vaše skupina přidělila každé možnosti. Uveďte 
„Option E“ vaší skupiny (maximálně 120 znaků v angličtině). 

• Poskytněte informace o své skupině (velikost skupiny, průměrný věk atd.), 
abychom vaše výsledky mohli porovnat s výsledky jiných skupin. Budete mít také 
možnost poskytnout zpětnou vazbu k materiálům a nástrojům. 

• Vložte obrázek vaší skupiny (selfie skupiny nebo snímek obrazovky z digitální 
schůzky) jako důkaz, že se debata Peer Parliament uskutečnila. Pokud souhlasíte 
s tím, že vaši fotografii můžeme použít pro účely komunikace, zaškrtněte 
příslušné políčko.

• Pokud chcete, můžete také nahrát velmi krátké video, abychom mohli 
skutečně slyšet vaše hlasy. Můžete zahrnout několik vět o tom, co si o debatě 
Peer Parliament myslíte, jaké byly vaše preferované možnosti a jaké řešení vaše 
skupina navrhla. Poté nahrajte video na platformu a sdílejte s námi odkaz.

• Po dokončení klikněte na „Submit“ a uložte výsledky.

Poděkování a rozloučení (cca 5 minut)
• Poděkujte všem ve skupině za cenné příspěvky a ujistěte je, že jejich hlasy 

a nápady budou prezentovány. Pokud si vaši hosté přejí být informováni 
o výsledcích debat Peer Parliament (nebo pokud si chtějí zorganizovat svou 
vlastní debatu), řekněte jim, aby se zaregistrovali na webových stránkách.

• Výsledky diskuze, návrhy, obrázky a videa můžete sdílet na sociálních sítích 
s využitím hashtagů #EUClimatePact a #PeerParliaments.

• Můžete se také podělit o nápady, o kterých jste diskutovali během debaty 
Peer Parliament, a zapojit se do dalších diskuzí o své vizi budoucí evropské 
klimatické politiky s lidmi z celé Evropy na vícejazyčné digitální platformě 
Konference o budoucnosti Evropy. Platforma vás spojí s tisíci dalšími 
evropskými občany se zájmem podělit se o své názory na budoucnost, kterou 
si přejí pro Evropskou unii.

KROK PÁTÝ: 

Předání výsledků a závěry

15’

https://www.instagram.com/ourplanet_eu/?hl=en
https://www.linkedin.com/showcase/eu-environment-climate/?originalSubdomain=be
https://www.youtube.com/user/EUClimateAction
https://ec.europa.eu/clima/
https://ec.europa.eu/clima/
https://www.facebook.com/EUClimateAction/
https://twitter.com/EUClimateAction
https://www.instagram.com/ourplanet_eu/?hl=en
https://www.linkedin.com/showcase/eu-environment-climate/?originalSubdomain=be
https://www.youtube.com/user/EUClimateAction
https://www.facebook.com/EUClimateAction/
https://twitter.com/EUClimateAction
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PeerParliamentsResultsSubmission
https://europa.eu/climate-pact/peer-parliaments_en
https://futureu.europa.eu/?locale=cs
https://futureu.europa.eu/?locale=cs
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Ballots for question 2
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