
 
 
UDĚLOVÁNÍ PUNTÍKŮ 
Konvergentní metoda 
 
Využití metody: plánovací, řešitelské a rozhodovací setkání 
Facilitátor: ano 
Ideální počet účastníků: 5 - 20  
Individuální použití: ne 
Základní pomůcky: Flipchart, flipové papíry, lektorský kufřík, dostatečné množství lepicích puntíků 
Vhodná aplikace: 

V situacích, kdy námětů je více, než lze na setkání řešitelů probírat. 
Při velkém počtu řešitelů. (U flipchartu se 20 lidí vystřídá přibližně za 5 minut). 
Větší množství řešitelů získá dobře viditelný přehled o preferencích všech ostatních. 
Facilitátor se může opřít o objektivní techniku při stanovení pořadí jednání. 
Případní problémoví účastníci setkání vidí, že jsou se svým názorem v menšině. 

 

 
Jednoduchá hlasovací technika používaná na flipchartu (nebo horizontálně položených záznamových 
listech) s nápady. Je známa jako čudlíkování nebo jako lepíkování. Každý účastník má možnost mezi 
mnoha návrhy nalepit barevné lepicí puntíky k těm návrhům, které doporučuje k dalšímu zpracování.   
 
 
Krok 1 - Vysvětlení 

Na flipchartech jsou napsány desítky námětů a návrhů, které je třeba zúžit - vybrat ty nejdůležitější.  
Facilitátor vysvětlí přítomným důvod metody: 

 „Stanovme si nyní tři až čtyři úkoly, které považujete za nejdůležitější. Těmi se budeme zabývat 
podle pořadí důležitosti.“ 

 „Naše organizace by se měla, podle vašich návrhů, věnovat těmto možným dvaceti aktivitám. Je 
jasné, že ne všichni z přítomných třiceti lidí na to mají stejný názor. Uděláme si proto nyní rychlý 
přehled, kolik z vás jednotlivé aktivity podporuje, kolik s nimi nesouhlasí, kde nemáte dosud jasný 
názor. Aktivity, které podporuje většina přítomných, budou pak přednostně diskutovány. “  

 
Krok 2 - Hlasování 

Na flipchartech je např. 50 návrhů. Každý účastník dostane 10 lepicích puntíků a má možnost rozdělit je 
až mezi deset návrhů v libovolném poměru. Nejvíce puntíků přilepí k námětu, který považuje za 
nejužitečnější. O něco méně puntíků dá návrhu menšího významu, pak námětu na třetím místě,… 
Rozdělí tak puntíky mezi náměty např. v poměru  5 – 3 – 2,   7 – 1 – 1 – 1,   6 – 4 apod.  
 
Poznámka:Účastník může dostat puntíky s instrukcí, že je má rozdělit po jednom mezi různé náměty 
nebo dát všechny puntíky jednomu námětu. 
 
Krok 3 - Sčítání 

Facilitátor sečte počet puntíků přidělených jednotlivým námětům, vyjádří ho viditelně číslicemi a stanoví 
tak pořadí. 
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