
Pracovní list #konecstagnace 
 
Podívejte se na www.konecstagnace.cz na jednotlivé scénáře. Zorganizujte interní nebo veřejné setkání 
a na něm pracujte na vybraných scénářích. Zejména na těch, které jsou již popsány, případně definujte 
a popište další. Pokud vás některý ze scénářů neláká, nemusíte jej řešit - vyberte si jen ty, které vás zajímají.  
 
Ke každému sepište podle dané struktury následující: 
 
Označení scénáře: 1-5 (případně název vlastního scénáře) 
 
A - “povinná část” - SWOT analýza 
 

● Příležitosti, které scénář potenciálně přináší a které u něj spatřujete. Co může jeho naplnění změnit 
a přinést? 

 
● Hrozby a rizika. Cokoliv negativního, co může scénář přinést a nebo čeho se prostě bojíte.   

 
Bylo by ideální, kdybyste dílčí příležitosti a hrozby/rizika v debatě prioritizovali. Tedy se snažili shodnout na 
těch, které jsou pro vás nejzásadnější a na kterých se nejvíce shodnete. Třeba prostým přidělováním bodů 
či jinak. A tyto prioritní příležitosti a hrozby/rizika jasně označili. Jde o to, aby bylo jasné, co bylo ve vaší 
diskusi to důležitější a co třeba méně. Pro další proces je to velmi užitečné. 
 

● Je pro vás daný scénář preferovaný, či naopak:  
 
B- “nepovinná část”- další dotazy 
 
Nad rámec výše uvedených výstupů z vašich setkání můžete dále hledat odpovědi na následující otázky: 
 

● Jaké zdroje jsou pro naplnění scénáře potřeba?  
 

 
● Jaké kroky ten který scénář a jeho naplnění vyžaduje? 

  
 

● Kdo z dalších aktérů (mimo SZ) by se k danému scénáři měl explicitně vyjádřit? 
  

 
● Myslíte si, že existuje pro daný scénář vůbec poptávka - a to jak uvnitř, tak mimo komunitu zelené 

politiky? 
 

U každého scénáře jsou navíc na webu u jejich výpisu konkrétnější otázky, týkající se přímo daného 
scénáře. Můžete je použít jako vodítko pro vaši diskusi a vypsat na ně odpovědi.  
 
 
 
Vyplněný pracovní list zašlete do konce května 2019 na info@konecstagnace.cz - čím dříve, tím lépe. 
Ideálně pak vyšlete delegáta nebo delegátku na jedno z pracovních setkání, kde jednotlivé scénáře budeme 
rozpracovávat. O datech a místech konání budeme informovat na www.konecstagnace.cz a dalšími 
obvyklými kanály. 
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