
 

 

 

 

 

OTEVŘENÉ BYTOVÉ SEMINÁŘE na Evangelické teologické fakultě 

Diakonika 2019: Rok s antropologií 

Diakonika 2020: Dobro a zlo  

 

Programové prohlášení (= zásady) otevřených bytových seminářů   

 Scházíme se, abychom mohli svobodně myslet v rozhovoru s druhými.  

 Poznáváme a rozmlžujeme hranice (oborů, resortů, věků, pohlaví, církví, přesvědčení atd.) 

vedené v našich hlavách.  

 Otevíráme prostor, kde se lidi baví o vědě s využitím běžných dovedností divit se, 

pochybovat, nahlížet vlastní přesvědčení a souvislosti jejich vzniku.  

 Hledáme proto společný jazyk osvobozený od oborových hantýrek a cizích slov. 

 Mluvíme za sebe, nezobecňujeme. Pokud možno se obejdeme bez zájmena  „oni“.    

 Ptáme se, nepředpokládáme.  

 Vytváříme pohostinné společenství rozmanitých, rovných, zvídavých. Povídáme si v kruhu. 

Věříme v možnost neshodnout se. Po skončení odborné části si věci dopovídáváme u jídla a 

pití.  

 Přesvědčení, která zastáváme, neprosazujeme snižováním jiných.  

 Představujeme se. Přednášející stručně představí též obor nebo zkušenost, za něž mluví.  

 Nikdo (ani přednášející) nemá zodpovědnost za to druhé něco naučit.  

 Každý (včetně přednášející/ho) má zodpovědnost za to říct, co ho v jeho oboru (věku, resortu, 

životě, církvi atp.) baví, zajímá, trápí, a z jaké pozice říká to, co říká.  

 Každý (včetně přednášející/ho) má vlastní zodpovědnost za to, jestli se něčemu naučí. Tedy za 

to, aby se ptal, vyjadřoval nesouhlas, hledal místa porozumění. 

Průběh 

 Moderuje dvojice. Střídá se. Za úkol má usnadňovat skupině, aby dosahovala svých cílů.  

 Na začátek se všichni představíme a seznámíme s metapravidly (= zásadami otevřených 

bytových seminářů). Zásady každý dostane též vytištěné. 

 Přednášející si zvolí, jestli chce od počátku dát druhým možnost do jeho přednesu vstupovat 

otázkami, nebo chce pevný nepřerušovaný čas.  

 Po hodině vybídneme k občerstvení a ke kolečku „Co běží hlavou?“. 

 Diskutujeme ze svých pozic, které srozumitelně označíme.  

 Uzavřeme závěrečným kolečkem.  

 Po skončení v 19.30 zůstane, kdo chce, na neformální řeči. 
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