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přehled inovace
Grafická facilitace - Využití
grafiky a vizuálních nástrolů při vedení
participačních aktivit v procesu SUMP

Grafická facilitace je sada technik, které zahrnují využití vizuálních nástrojů (obrazy, kresby, mapy
a další grafické prvky), které slouží k přenosu, tvorbě a kolektivní analýze myšlenek v rámci skupiny lidí řešící specifické téma.

Obrázek 1. Participační a kreativní workshopy o veřejných prostranstvích a mobiliáři ve městě Grenoble. CCSTI Grenoble. 2015. Zdroj: Improvistos (www.improvistos.org).

Popis principu

ment) skupin a konfliktů. Existuje také mnoho
forem vizualizace používaných v urbanismu, v
Procesy týkající se transformace měst musí vy- současnosti s využitím počítačové grafiky. Skuužívat kolektivního myšlení k hledání alternativ a pinová facilitace a grafické nástroje, dva světy
vytváření návrhů na zásadní výzvy, jako je zlep- samy o sobě, však nejsou pravidelně propojovášení kvality ovzduší, přizpůsobování měst změ- ny a využívány společně. Ve skutečnosti, pokud
ně klimatu a přechod k modelu udržitelné mo- jde o konkrétní městské a územní otázky, jako je
bility. V této souvislosti existuje řada participač- například městská mobilita, se často rozvíjejí odních metodik, které mají za cíl směrovat podně- dělenými způsoby. Prostorové otázky jsou buď
ty různých přispěvatelů a zlepšit řízení (manage- řešeny grafickými prezentacemi vytvářenými vý-

diskuze. Na druhou stranu tým by měl být citlivý na nejednoznačnost a méně intelektuální obsah a interpretaci, na to, co je implicitní nebo
co nezazní dostatečně nahlas, na nevyslovené
Jak to funguje
know-how. Toto je v procesech kolektivního tvoření nutné – někdo se obtížně vyjádří slovy, ale
Techniky grafické facilitace jsou postupy, ktemnohem lépe tužkou na papír. Je dobré vědět,
ré zkoumají a objevují evokativní a aktivační pože mluvené slovo má více kanálů (zvukový, protenciál grafických nástrojů a činností, které s
jev, řeč těla atd.) a že existují i neverbální jazytím souvisí. Zejména kreslení, pokud probíhá
ky, které používají pohybové a vizuální kanály.
ve společnosti dalších lidí, je implicitní a emočV tomto smyslu představuje grafická facilitace
ní aktivita, která vyvolává a podněcuje zkoumáotevření alternativních komunikačních prostřední problému a představivost zatímco se souků a udržení rovnováhy mezi potřebami účastnístřeďuje na konkrétní otázky. V ideálním přípaků, samotným procesem a cíli, kterých je třeba
dě by měly být tyto techniky začleněny do širdosáhnout.
ší metodiky a koordinovány technickým specializovaným týmem. I když je tým zodpovědný za
zprostředkování výměny názorů mezi účastníky
a za případnou pomoc při vysvětlování, neměl
by posouvat diskuzi vpěd za cenu, kdy by definoval příliš jasné zadání a úkoly pro účastníky
hradně týmy techniků a nebo na participačních
workshopech, kde je rozhovor a konverzace
hlavním předmětem a cílem interpretace

Obrázek 2. Nápady, které byly vytvořeny participativních a tvůrčích workshopů zaměřených na veřejný prostor a
městský mobiliář v Grenoblu. CCSTI Grenoble. 2015. Zdroj: Improvistos (www.improvistos.org).
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Některé konkrétní nástroje:1:
•

•

Grafické záznamy. Živé vizuální reportování s výkresy a slovy, které se zaznamenávají v reálném čase nebo v jedné situaci nebo
při vybrané události. Kombinuje myšlenku
komentáře s diagramem; vytváří příběh tím,
že umisťuje nápady prostorově v nelineárním pořadí. To lze provést pomocí skic, které
je zaznamenán soukromým nebo veřejným
způsobem, provádí se ve velkém formátu,
který je pro všechny viditelný.
•

•

Přepisování videa. Vizuální vyprávění založené na animovaném videu, ve kterém jsou
kresleny ilustrace a slova podle scénáře.
Často jsou doprovázeny hlasem.

•

Metoda Livingston. Tato aktivita vychá- •
zí z formátu hry. Technik kreslí ručně projekt
nebo myšlenku podle pokynů účastníků, ale
může provést drobné nezbytné změny, aby
byly dodrženy limity dané měřítkem nebo
formou.
•
Vizuální šablona. Strukturovaný a ilustrovaný diagram, který je vyplněn skupinou. Tím je
zaručeno, že všichni účastníci mohou sledovat proces tvorby a jeho kroky. Použití velkého formátu zajistí pozornost účastníků, což
zvyšuje tvůrčí potenciál skupiny.
.
Chůze a kreslení. Aktivity v přírodě, které se
skládají z kritické (analytické) procházky, během níž účastníci používají kresby jako hlavní prostředek vyjadřování a dokumentace.
Je zde možnost kombinovat je s fotografií a
fotografováním. Může být užitečné ke shromáždění informací o konkrétních problémech nebo zjištění, jak pozorovat město a
veřejný prostor.

•

•

Prohlédněte si toto video, jak vypadá proces a jeho výsledky:
https://vimeo.com/144629727
1

Společné tvůrčí mapování. Kolaborativní
kartografie jsou poměrně rozšířenou technikou k shromažďování georeferencovaných
informací participativním způsobem. V poslední době jsou podporovány digitálními a
open source nástroji, jako je OpenStreetMap
nebo Cumapp. S přihlédnutím k různým postupům a vrstvám zájmu má mapování stále velký kreativní a kritický (analytický) potenciál.
Akce na ulici s malováním. Drobné intervence k navrácení veřejného prostoru lidem lze
považovat za praktiky společného kreslení,
ve kterých je představena a vizualizována alternativa pro město. V tomto případě je plátnem ulice.
Grafická reinterpretace. Nápady a projekty,
které nebyly vytvořeny vizuálně, mohou potřebovat grafický překlad, aby byly snáze pochopitelné pro široké publikum nebo ke zdůraznění některých svých aspektů.
Vizuální knihovna. Sada výkresů, piktogramů, ikon, souborů, samolepek, šablon, konektorů, kuliček a dalších prvků, které by
mohly být užitečné pro grafické workshopy
nebo techniky a jako podpora pro další nástroje.

Obrázek 3. Prezentace návrhů během workshopu Experiential City. Vzdělávací a participativní proces s dětmi
z různých zemí v Medialab-Prado. Fundación Pandora. 2016. Procházky a kreslení byly dva z nástrojů pro prozkoumání města. Zdroj: Improvistos (www.improvistos.org).

Obrázek 4. Piktogramy a ikony připravené předem pro workshop Experiential City. Vzdělávací a participativní
proces s dětmi z různých zemí v Medialab-Prado. Fundación Pandora. 2016. Procházky a kreslení byly dva z nástrojů pro prozkoumání města. Zdroj: Improvistos (www.improvistos.org).
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Existuje nekonečně mnoho mikro-technik, které
mohou být zavedeny do obecných aktivit, a které umožňují objevovat vizuální myšlení: představení se kresbou, vizuální hry k prolomení ostychu, použití vizuálních metafor, atd. Další způsoby kreslení společně s těmi, které neobsahují
konkrétní jméno nebo formulaci, jsou připraveny
předem k tomu, aby podpořily a zároveň zaznamenaly konverzaci během workshopů Ve všech
z nich tým facilitátorů plní plní různé role – od
kreslení pro někoho - myšlenek někoho jiného,
nebo s někým, aby mu pomohl k samostatnému
vyjádření. Ať tak či onak, nástroje grafické facilitace mohou být užitečné doplňky procesů i tam,
kde nejsou hlavním nástrojem: mohou podporovat komunikaci, výměnu nebo rozvoj myšlenek
nebo podpořit vizuální monitoring seminářů.

brainstorming atd.) Dále je dlouho použávaná ve
světě vzdělávání (prezentace a vizualizace pro
společná řešení záživnějším způsobem).
Nicméně se stává skutečnou příležitostí pro
mnoho specialistů tím, že spojuje tým mediátorů, kteří ovládají techniky grafické facilitace, s
těmi, kteří jsou také odborníky v obsahu. Další výhodou je schopnost kombinovat různé perspektivy, protože umožňuje zohlednění různých
profesních prostředí a názorů. Vizuální šablony
například umožňují řešit složitý úkol participativně (například diagnostikovat městskou situaci
nebo představit budoucí scénář).

Kromě toho získávání průběžných a konečných
výsledků procesu usnadňuje jejich sdílení kvůli jejich vizuální přitažlivosti a jasnosti. Pomáhá
zvyšovat transparentnost a činit interaktivní akPřínosy
tivity prostřednictvím digitálních platforem a soGrafická facilitace a její různé techniky nám ciálních médií. Kreslení mimo jiné umožňuje zaumožňují pochopit svět tím, že ho kreslíme, a pojení dalších skupin lidí (dětí), jiných klíčových
nakreslit svět, abychom našli další způsoby k prvků (například humor má spoustu sil, pokud je
jeho pochopení. Mezi jeho zjevnými výhodami vyjádřen kresbami) a různých pocitů (zdůrazňuvyzdvihneme fakt, že téměř každá skupina nebo jících dobu trvání a pomalost těchto pomíjivých
jednotlivec ji mohou praktikovat, protože vyža- okamžiků, během nichž je možné zvýšit předduje pouze jednoduché znalosti a materiály. V stavivost).
omezeném rozsahu je grafická facilitace využívána organizacemi po více než 30 let (řízení/management konfliktů, tvorba projektů, tvorba vize,

Obrázek 5. Reinterpretace výsledků seminářů pro přípravu schématu městské inovace v Amiens. Amiens
Métropole, 2015 a 2018. Zdroj: Improvistos (www.improvistos.org).

Rizika

Konečně, grafická facilitace pomáhá objasnit to,
co se může zdát komplikované. Ale není to kouNástroj, který je užitečný a přitažlivý, může upou- zelný nástroj ani nesmí zjednodušit složité protat veškerou pozornost a zaměnit se s hlavním blémy. Koneckonců, zjednodušený urbanismus
cílem procesu. Současná tendence zobecňovat nám dělá složité životy.
vizuální obsah a zvyšovat jeho dosah prostřednictvím využití digitálních médií, by mohla od- Zapojené osoby
sunout grafickou facilitaci jako pouhou módu,
poutavou a přitažlivou techniku připravenou ke Existují dvě hlavní skupiny osob zapojených do
konzumaci bez ohledu na subjekt nebo komuni- facilitačních procesů: facilitátoři (zjednodušeně
tu. Stejně jako každý jiný nástroj, který se zabý- řečeno moderátoři) a lidé nebo skupina lidí, jevá participací v procesech zabývajících se pře- jichž téma či činnost je předmětem facilitace.
měnou města a území, musí grafická facilitace pomáhat řešit otázky toho, kdo se účastní a V případech, které se zaměřují na město a území, zahrnuje tým facilitátorů kromě odborníků v
proč je to nezbytné.
oblasti facilitace a participace i odborníky z obKromě toho je kresba považována za doved- lastí architektury, urbanismu, sociologie, ekolonost, která není ve schopnostech každého, jen gie, ekonomiky atd. Je-li grafická podpora soutěch, kteří mají přirozenou schopnost nebo spe- částí této metodologie, může tým také v záviscifický trénink. Výsledkem je, že uvažování o losti na metodě zahrnovat odborníky v oblasti
tom, zda je člověk dobrý nebo špatný v kreslení, grafického designu, kresby, ilustrace, strategicmá často velký vliv, pokud jde o participaci zalo- kého návrhu, vizuálního myšlení, komunikace a
ženou na kreslení. Úkolem grafické facilitace je řízení/management komunit.
však učinit akt kreslení přátelský tím, že zvýrazní spíše tvůrčí proces jako takový než jeho vý- Pokud jde o účastníky procesu, zahrnují kolektisledky. Dělá to zábavným způsobem, zapojuje vy, sousedy, společnosti a organizace, jiné týmy
nástroje, které jsou snadno použitelné a doplňu- techniků, veřejné správy, investory a další osoby, které mají zájem o participaci.
jí kresbu jinými technikami.

Obrázek 6. Workshopy kreativity a grafické facilitace pro přípravu schématu městské inovace Amiens.
Amiens Métropole, 2015 a 2018. Zdroj: Improvistos (www.improvistos.org).
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Právní rámec

Strategický rámec

Volba a použití technik závísí na procesech a
místech, kde probíhají a na právních podmínkách v těchto místech. Neexistují žádné konkrétní právní rámce, které by byly spojeny s grafickou facilitací. Pokud se na aktivitách podílí nezletilí, zprostředkovatelé často potřebují pojištění občanskoprávní odpovědnosti nebo zvláštní
povolení k práci s dětmi.

Strategický rámec je založen na samotném procesu grafické podpory nebo na širším projektu,
pro který se používá. Na tomto rámci pak závisí
dosah nástrojů grafické facilitace, jeho návrh a
realizace se přizpůsobují ambiciózním a dlouhodobým procesům, nezávislým schůzkám nebo
intervencím. Rozvoj grafické facilitace však přináší významné příležitosti, kterých je zatím sotva využito: je to doplněk ve všech fázích procesů, které se zabývají městskou transformací a
participací.

Příklady

Obrázek 7. Schéma funkčního plánování pro mobilitu a veřejný prostor severní a jižní osy Madridu. Madrid. 2016. Koordinoval Mateus Porto. Na základě spolupráce s tvůrčím týmem projekt zahrnoval grafický
“překlad” návrhů mobility pomocí schémat, pohledů z ptačí perspektivy, uliční profily, ikony a diagramy.
Zdroj: Improvistos (www.improvistos.org).

Obrázek 8. AbrePuertaBonita. Participativní proces definování budoucího využití pozemku bývalého
trhu Puerta Bonita. Ayuntamiento de Madrid. 2016. Diagnóza a společná tvorba návrhů byla provedena s využitím grafické facilitace, graficky byly zaznamenány aktivity. Zdroj: Improvistos (www.improvistos.org).

Obrázek 9. Workshop společného mapování v Santa María La Ribera. Ciudad de México. 2015. Na
obrázku můžeme vidět analytické vizuální zdroje vytvořené společností Iconoclasistas a používané
během workshopů. Tato organizace sdílí mnoho materiálů a metodologií vycházejících z jejich
zkušeností s workshopy kolektivního mapování, analytickou kartografií a open-source grafickými
zdroji.. Zdroj: Iconoclasistas (http://www.iconoclasistas.net/).
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Obrázek 10. Grafické záznamy Carly Bosermanové. 2014. Autor vysvětluje na svých stránkách prvky
grafického záznamu: 1) Informace o události. 2) Grafický popis hostitelů. 3) Hashtagy. 4) Metadata.
5) Koncepty zvýraznění (zviditelnění) značek 6) webové stránky, knihy nebo místa, kde lze získat
další informace. 7) Bublinové dialogy 8) Ikony, symboly a kresby, které poskytují přehled o životním
prostředí. 9) Hlavní koncepty nebo myšlenky. 10) Shrnutí získaných poznatků, hlavní diskutované
myšlenky k tématu. 11) Popis účastníků. Zdroj: Carla Boserman (www.carlaboserman.net).

Obrázek 11. Tyto poznámky vypracovala Athanasia Panagiotidiová během mítinku European Visual Practitioners
Meeting, 2017, Brusel. Obrázek zachycuje část zápisníku jednoho z účastníků akce. Kombinací textu a kreseb,
vytvořila metaforu, aby si pomohla vzpomenout na nápad. Zdroj: Athanasia Panagiotidi (https://www.behance.net/
Nassi).

Načasování

Náklady

Grafická facilitace může být použita v krátkých
nebo dlouhých procesech, které jsou přizpůsobeny každému případu. Obecně to pomáhá pochopit a rychle zachytit nápady. Má však vlastní
rytmy, které někdy můžou působit tak, že v krátkodobém horizontu zpomalují proces, aby grafická facilitace mohla mít pozitivní dopady. Je
důležité si uvědomit, že ke kreslení někteří lidé
potřebují dostatek času a nadechnout se a také
myslet, rozhlížet se, komunikovat, poslouchat,
cítit a užít si setkání jako takové.

Obecně řečeno, grafická facilitace má nízké náklady, zejména se jedná o mzdy facilitátorů a
cenu materiálů pro aktivity, ty jsou celkem levné.
Nicméně větší procesy, které vyžadují techniky grafické facilitace, mohou vyžadovat na míru
šité přizpůsobení stávajících metodik a integrovaný návrh procesu facilitace, což přináší další
nepřímé náklady.

Obrázek 12. „Tkaní“ města. Obnovení paměti žen v okolí Pacífica. Spolupráce s La Liminal. 2016. Kritické (analytické)
procházky a kolektivní kreslení. Zdroj: Improvistos (www.improvistos.org).
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Otevřené otázky

litaci jako variantě moderování procesů, která
může překonat omezení písemného nebo mluHlavní otevřená otázka se týká schopnosti kres- veného jazyka, a pokud se zaměříme na optilení aktivovat a spouštět diskuzi. Dále jsou to mální metody, naše konečné výsledky by mohly
formy a reprezentace, investigativní procesy a získat nové měřítko. Pokud chceme pokračovat
tvorba myšlenek. Závěrečné kresby mohou být ve zkoumání této cesty, musíme rozumět graficatraktivní a zajímavé a je zde riziko, že na sebe ké facilitaci jako prostředku ke zvýšení implicitstrhnou veškerou pozornost a zamění se s cíli. ního rozměru procesů, které mohou být vhodné
Nicméně je to právě akt kresby, který má silný pro účastníky.
potenciál při zkoumání a objevování procesů o
městě a území. Pokud rozumíme grafické faci-

Obrázek 13. Prezentace diagnózy, která byla vypracována během procesu emPLAZAte: participační návrh a vypracování přípravných projektů pro rekonstrukci několika veřejných prostor v okolí čtvrti Fuente del Berro a Guindalera.
Ayuntamiento de Madrid. 2017. Workshopy diagnostiky, koncepce a společné návrhy týkající se mobility a veřejného
prostoru zahrnovaly grafickou facilitaci s uvážením genderové perspektivy. Zdroj: Improvistos (www.improvistos.org).

Obrázek 14. Výsledky workshopu dětí během emPLAZAte: participační návrh a vypracování přípravných projektů pro
rekonstrukci několika veřejných prostorů v sousedství Fuente del Berro a Guindalera. Ayuntamiento de Madrid. 2017.
Děti pojmenovaly problémy a navrhly nápady za pomoci kreslení svých denních prostorů a tras. Zdroj: Improvistos
(www.improvistos.org).

Budoucí rozvoj

knihovny o městě - lidé, vegetace, budovy, písmena, ikony, značky, barvy apod. Měli bychom
Na míru šitý grafický slovník: Když kreslíme ko- zvážit složení a využití prostoru, metafory, vysolektivně nebo používáme nástroje grafické pod- korychlostní kreslení, grafickou improvizaci atd.
pory, významy jsou závislé na různých příbězích Existuje pole možností od zápisů složených z innebo kontextech konverzace. Proto by bylo uži- terpretovatelných prvků až po nejvíce osvobotečné dále zkoumat „vizuální slovní zásoba“ tý- zující formy vyjadřování.
kající se témat o městě a území, na konkrétních
místech a konkrétních osobách. Rozvoj sémiotických a grafických rámců, odpovídajících na
tyto otázky, by nám umožnil zlepšit používání
společného jazyka, který by mohl sloužit k výměně informací a k vyjádření nápadů. Měli bychom zvážit další komponenty, potenciál a možnosti kresby, počínaje základními prvky vizuální
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Obrázek 15. Některé prvky z vizuální knihovny vyvinuté pro doprovod audiovizuální produkce pro microMaster itdUPM v oblasti udržitelnosti, energetiky a městské přírody. 2017. Zdroj: Improvistos (www.improvistos.org).

Grafická facilitace a digitální kanály: Další oblast vývoje se týká možných kombinací grafické
facilitace a zlepšení informačních a komunikačních technologií (ICT). Digitální platformy a sociální média mohou být použity jako kontexty a
platformy pro participační výměnu s cílem zvýšit
transparentnost, doplnit a rozšířit měřítko osobních kontaktů a aktivit. Digitální kanály a jejich
virtuální dimenze slouží jako prostory pro participaci za účelem výměny výkresů a grafiky, doplnění georeferencovaných informací a pokroku
v definování projektů a myšlenek.

Kreslit a navrhnout město: Kromě architektonických způsobů pro generaci projektů, které se
konsolidovaly již od renesance (půdorys, uliční
profil, perspektiva apod.), mají kreativní postupy (zejména kreslení, ale i jiné jako chůze) značné možnosti v tom, jak si lépe představit jednotlivé procesy, které se týkají městského území a
transformace města. Společné kreslení je experiment, který klade nové otázky týkající se našich osídlených prostorů, měst a území.

Obrázek 16. Des traits a des traces. Dokumentace a interpretace okrajových sídel v řece Huang Pu. Ve spolupráci s
Univerzitou Tongji v Šanghaji a ENSAM Montpellier. 2011. Zdroj: Improvistos (www.improvistos.org).

Kompatibilita s plány udržitelné městské mobility

lektivně pomáhá vytvářet obrazy, kresby a videa, což podporuje reinterpretaci a generování nových nápadů. Je také možné použít techV současné době jsme svědky přesunu hlavní niky pro zobrazení a zpracování návrhů pomorole expertních týmů a jejich specializovaných cí kreslení. Ty by mohly pomoci představit si a
znalostí v rámci participačních procesů. Pokud posoudit scénáře týkající se mobility. Souběžně
tým odborníků přispívá svými znalostmi, je pou- s tím je vhodné vytvářet multiformátový vizuální
ze další složkou v procesu vedle občanů, orgánů výklad procesů pomocí grafické dokumentace.
veřejné správy a soukromých organizací. Plány To je užitečné při komunikaci, pochopení a šířeudržitelné mobility vyžadují účast mnoha osob a ní výsledků Plánu, zejména s využitím digitálních
profesí, aby kreativně a konstruktivně reagova- médií. Konečně je třeba připomenout, že graficli na otázky mobility a měst. Vzhledem k tomu, ká podpora může mít inkluzivní snahy, přitahuje
že se tyto plány týkají města a okolních území, a začleňuje nové osoby do procesů a poskytuje
opakovaně se využívají grafické plány, obrazy, alternativní kanál pro vyjadřování.
mapy, půdorysy a schéma uličních profilů, aby
se pochopily prostorové podmínky řešených té- Bibliografie
mat. Nicméně k participaci jsou vhodné ambi- • Altekio y Comunitazione. Course on visual
cióznější a systematičtější využívání grafických
tools for groups and organizations.
nástrojů, nejen to, že je možné zobrazit konečné návrhy vypracované techniky. Toto by moh- • Arnheim, R. Arte y percepción visual. Allo pomoci zvýšit společenskou kreativitu a zmírianza Forma. 1979.
nit obavy (např. z implementace). Implemetace
těchto procesnách nástrojů, jako jsou worksho- • Boserman, C. Relatogramas: Dibujo y cognición en laboratorios sin muros. Master thepy, procházky, mapování, herní aktivity a dalsis supervised by Antonio Lafuente. 2013.
ší testované akce, může zahrnovat specializovanou grafickou facilitaci, která společně a ko-
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Imaginea 17. Perspective diferite asupra unei străzi laterale. Opțiuni de reformare a străzilor laterale din perspectiva
calității vieții și a siguranței rutiere. Gea21 SL. 2016. Sursa: Improvistos (www.improvistos.org).
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