
IPPA ToolBox  

Vítejte! 

Srdečně vás vítáme ve schránce nástrojů k zapojení veřejnosti (v dalším textu toolbox), která 

byla vypracována v rámci projektu IPPA.  

Toolbox dává uživatelům možnost najít na základě různých vyhledávacích kritérií jeden nebo 

více nástrojů, metod či procesů k zapojení zúčastněných (stakeholderů) do sporných 

projektových záměrů. Dále si můžete stáhnout řadu případových studií, které popisují použití 

těchto nástrojů, metod či procesů v reálných situacích. Tyto studie obsahují vyhledávání 

lokalit, výstavbu a povolovací řízení hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, dále 

rozšířování letišt´ a výzkum geneticky manipulovaných rostlin. 

Nástroje, metody a procesy jsou popsány pomocí řady charaktristických vlastností (atributů). 

Tyto zahrnují typ zúčastněných v procesu (stakeholderů), četnost jejich setkání, fázi 

rozhodovacího procesu, nutný nebo navržený stupeň zapojení jakož i cíle zapojení. Odkazy 

s dalšími informacemi a zdroji jsou taktéž udány. Je možné srovnávat (compare) maximálně 

5 nástrojů, metod či procesů s cílem pomoci uživateli porozumět vhodnosti jejich nasazení a 

dále mu pomoci při jejich výběru. 

Doporučujeme novým uživatelům toolboxu aby si nejdříve v klidu dobře rozmysleli, co je 

třeba vyhledat a čeho by chtěli navrhovaným procesem zapojení veřejnosti dosáhnout. 

Abychom vám s tímto prvním krokem pomohli, navrhli jsme několik doprovodných základních 

pravidel (Guiding Principles), které by jste měli mít na paměti. Dále je vám k dispozici 

pomocná stránka (HELP  page), na které je podrobněji vysvětleno fungování toolboxu.  

Vy, kteří jste se již blíže seznámili s výše uvedenými základními pravidly, klikněte na 

SEARCH  (vyhledávání) k prohledávání toolboxu. 

Poznámka: Toolbox obsahuje nástroje, metody a procesy. Aby byla zjednodušena čitelnost, 

je někdy použit pouze výraz ‚nástroj‘ neboli ‚tool‘. Podle našeho chápání se tyto pojmy 

odlišují následovně: 

 Procesy obsahují různé nástroje: příklady jsou regionální fórum dialogu, mediace, 

RISCOM, lokální partnerství.  

 Nástroje jsou například expertní skupiny (Expert groups), výbor občanů (Citizens Panel), 

kulaté stoly (Round tables), odstupňovaná diskusní setkání (Tiered Discussion 

meetings). V sociálně vědeckém kontextu mohou nástroje představovat velmi komplexní 

nástroje k zapojení zůčastněných jakož i jednoduché nástroje k moderování jako 

například použití moderačních karet za účelem spontánní diskuse při hledání řešení 

(brainstorming). 

 Metody jsou nástroje, které jsou popsány v literatuře a u kterých je pevně definovyný 

rámec. Příklady jsou zakládajíci pracovní semináře (Foundation Discussion Workshops), 

cílová skupina (Focus Group), konsensuální konference (Consensus Conference). 

Toolboch byl vyvinut jako součást IPPA projektu (Implementing Public Participation 

Approaches in Radioactive Waste Disposal – Realizování postupů k zapojování veřejnosti 

v oblasti ukládání radioaktivnívh odpadů), projektu sedmého rámcového programu 

Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a 

odborné přípravy Evropské komise (FP7) (Kontrakt (grantová smlouva) číslo: 269849).  
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