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Příprava zápisu z porady 

Toto cvičení zahrnuje fiktivní plánovací situaci, která je uvedena na cvičném listu na 

straně 3. Účelem je praktické cvičení v psaní zápisu. Situace a osoby byly vybrány se 

záměrem rozvinout živou, ale ne příliš odbornou diskusi, které se bude týkat 

plánování pro životní prostředí. Můžete samozřejmě použít jakoukoli jinou situaci a 

osoby tak, abyste si cvičení uzpůsobili podle svých požadavků a místních podmínek. 

Požadavky 

● Přibližně 45 min na jednu prezentaci a diskusi o výsledcích (viz bod 7 níže), asi 

10 min navíc pro každou následující prezentaci a diskusi; 

● Dostatečně velká místnost, kam se vejde několik skupin, které mezi sebou 

diskutovat, aniž by se vzájemně rušily.  

Rozvrh 

1. Studenti se rozdělí do skupin po čtyřech nebo po pěti, každá skupina 

představuje výbor místní akční skupiny. Dostanou kopie cvičného listu ze str. 3. 

2. Každý student si musí zvolit, kterou osobu bude představovat. Jedna osoba ze 

skupiny bude určena jako tajemník a bude pořizovat zápis. 

3.  Skupiny si potom odděleně uspořádají 15 minutovou poradu. Během této doby 

by měly dojít k výsledku, který je uveden na pomocném listu. Učitel studenty 

povzbuzuje, aby se nebáli přednášet kontroverzní stanoviska, vložili do věci své 

skutečné znalosti a rozproudili tak živou debatu.  

4. Po skončení porady bude mít skupina dalších pět minut na přípravu finální verze 

zápisu z jednání (je-li to potřeba). Tento úkol může provést kdokoli ze skupiny.  

5. Zápis se nyní předá další skupině, takže skupina B dostane zápis skupiny A, atd. 

6. Skupina B má pět minut na to, aby se seznámila se zápisem skupiny A a zvolila 

si mluvčího. 

7. Skupina B nyní přednese a zdůvodní výsledky porady skupiny A, jako by to byly 

její vlastní. Jakákoli jiná skupina může skupině B klást otázky. Smyslem je 

vyjasnit, jak skupina A ke svým výsledkům došla. Je-li dostatek času, může se 

totéž provést s ostatními skupinami. 
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Evaluace 

Prezentace odhalí kvalitu zápisu z porady. Na základě zápisu, který udělal někdo jiný, 

by mluvčí měli být schopni reprodukovat diskusi, které se sami neúčastnili. Jestliže 

něčemu nerozumí, měli by říci proč, a následně všichni diskutují o nedostatcích 

daného zápisu.  

 

Tipy pro organizaci cvičení 

 Před začátkem porad se ujistěte, že všichni rozumění plánovací situaci, o 

které se bude jednat. 

 Víte-li o vhodném případu z praxe, použijte jej namísto fiktivního.  

 Máte-li čas, můžete studenty vyzvat, aby pro svou poradu použili jednu 

z metod kolaborativního plánování ze sekce „Metody a nástroje“ CoPacku. 
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