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Dokumentace akcí 

Účely a typy dokumentace 

V kolaborativním plánování existuje celá řada různých akcí, které bude nutno 

zaznamenávat. Někdy je užitečné nebo ze zákona nutné kompletně zdokumentovat 

celý průběh rozhodovacího procesu. Ke slovu přichází dokumentace. 

Dokumentace plní tři hlavní cíle: 

● Zachování informací: Tento účel sleduje sama skupina. Ani ti, kdo se procesu 

aktivně účastní, si nejsou schopni zapamatovat všechna fakta a události ve 

správném časovém sledu bez písemné připomínky.  

● Zajišťuje transparentnost: Lidé zvenčí mohou chtít (nebo mít právo) zjišťovat, 

jak jednaly určité strany, nebo k jakým rozhodnutím došly.  

● Vytváří modely: Dokumentace umožňuje poučit se z plánovacích procesů. Vaše 

záznamy mohou sloužit jako inspirace pro projekty někoho jiného, pomůžete jim 

tedy zabránit aby „znovu vynalézali kolo“.  

V některých situacích může být dokumentace méně formální, provedená způsobem, 

který nejlépe vyhovuje situaci a který dokáže zachovat osobní pohled toho, kdo 

zaznamenává. Taková neformální dokumentace se využívá zpravidla jen pro výše 

uvedené způsoby zachování informací pro potřeby členů skupiny.  

V jiných situacích a s ohledem na prospěch ostatních stran bude nutno pořídit 

formální dokumentaci s použitím šablon a dodržením zákonných požadavků. Jelikož 

zákonné požadavky pro dokumentaci se mohou pro jednotlivé národní legislativy 

výrazně lišit, nebudeme se jimi zde zabývat. Oficiální dokumentace obvykle musí být 

zaznamenána a uložena po určitou stanovenou dobu po uplynutí trvání projektu.  

Formální projektová dokumentace by měla být co možná nejvíce objektivní, 

nestranná a prostá osobních názorů a pocitů. Měla by být snadno srozumitelná, a to i 

o mnoho let později, a to komukoli se základní znalostí problematiky.  

Z notesu do archivu – zachovávání kolektivní paměti 

Dokumentaci lze vnímat jako paměť plánovacího procesu, a jako taková je kolektivní 

pamětí, která nefunguje stejným způsobem, jako paměť jednotlivce. Příprava 

projektové dokumentace je tedy dvoufázovým procesem: 

1. Záznam informací na místě, použití technik s ohledem na místo a charakter 

akce. 

2. Následné zpracování této informace pro archivaci.  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_en.htm
http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/ldv_en.htm
http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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První krok je společný pro všechny druhy dokumentace, liší se pouze v použitých 

technikách. Druhý krok je nejdůležitější pro formální dokumentaci, kde zajišťuje, aby 

byli schopni ji využívat i druzí. To je důležité, protože individuální rozpomínání se 

spoléhá na mechanismy, které v kolektivních orgánech nejsou přítomny. Můžete si to 

snadno ověřit tak, že svoje naškrábané poznámky z akce půjčíte někomu, kdo tam 

nebyl: linie písma, které vám pomohou vyvolat každý detail z akce, jim mnoho 

neřeknou, jestli to po vás vůbec budou schopni přečíst. Dodatečné zpracování je tedy 

důležité k tomu, aby dalo tvar vašim vlastním zápiskům a vzpomínkám, které poté 

budou splňovat požadavky kolektivního zdroje informací. 

Příprava na akci 

Jste-li žádáni, abyste zaznamenali a připravili dokumentaci akce, zde je několik 

otázek, které vám mohou pomoci připravit se a vybrat vhodné techniky: 

● Vztahují se na vaši akci nějaké zákonné nebo formální požadavky?  

● Používání speciálních šablon není nutné, protože si obvykle můžete udělat 

kopii později; výjimkou jsou situace, kdy vaše zápisky musí podepsat někdo 

přímo na místě. Zjistěte si, jak to je s podpisy a jak je případně získat 

později.  

● Jestliže je vyžadován seznam účastníků nebo jiná data, týkající se akce, 

zajistěte si ho hned, protože později ho nejspíš už nebudete schopni sehnat. 

● Bude se hlasovat? Legislativa může vyžadovat zaznamenání poměru hlasů 

nebo vybrání hlasovacích lístků a jejich připojení k zápisu. 

● Budete potřebovat doslovný přepis prohlášení? Pokud ano, bude vhodný 

diktafon – tedy za předpokladu, že neovládáte těsnopis. Před zahájením akce 

všem oznamte, že budete pořizovat zvukovou nahrávku a požádejte účastníky o 

souhlas. Počítejte i s odmítnutím – v tom případě budete muset záznam pořídit 

ručně.  

● Budete fotografovat? Papír a tužku je nutné mít vždy, ale u veřejného 

projednání musíte vždy zvážit i možnost pořízení fotografií. Abyste se vyhnuli 

ručnímu opisování, je šikovné fotografovat poznámky na tabuli nebo na 

papírcích, přilepených na zdi. Někdy můžete snímky využít k ilustraci celkové 

atmosféry a doplnění zprávy nebo článku, který budete o akci psát.  

Dokumentační techniky na místě 

Psaní poznámek na list papíru nebo do počítače je běžným způsobem 

zaznamenávání průběhu akce. Simultánní poslech a zaznamenávání (při současné 

aktivní účasti na samotné diskusi) vyžaduje určitou praxi. Při neformálním setkání se 

můžete kdykoli zeptat mluvčích, co říkali, aby vám nic neuniklo, ale obvykle není 

příliš vhodné rušit průběh jen kvůli tomu, abyste si mohli udělat zápisky, protože to 

naruší tok myšlenek ostatních účastníků. To se týká zvláště formálních a veřejných 

jednání, kde je přerušování zapisovatelem vyloženě nežádoucí. Můžete využít 

vlastního systému zkratek, ovšem za předpokladu, že je následně přepíšete do 

upravené podoby. 
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Kreslení myšlenkových map nebo jiných 

schémat je užitečnou pomůckou pro 

vizualizaci činností, možností a souvislostí 

zkratkovitým způsobem. Při kreslení je možné 

uplatnit kreativitu a zvýraznit slova a 

myšlenky pomocí různých barev a symbolů. 

Myšlenkové mapy však vyžadují interpretaci a 

často samy o sobě nestačí na přenos přesné 

faktické informace lidem zvenčí. 

Na druhou stranu, myšlenkové mapy a další 

schémata mohou představovat příjemný a 

praktický doplněk práce, přičemž je s jejich 

pomocí možné vybavit si velké množství informací jediným pohledem na kresbu. 

Zvuková nahrávka se může hodit zvláště tehdy, je-li nutné zaručit doslovný přepis 

prohlášení. Než začnete nahrávat, vyžádejte si souhlas všech mluvčích. To se týká 

zejména situací, kde není hned zřejmé, že se jejich slova budou nahrávat: na 

veřejných setkáních, kde nejsou novináři viditelně zastoupeni, a především 

v telefonu. V některých zemích můžete spáchat trestný čin, nahrajete-li něčí hlas bez 

jeho předchozího souhlasu, dokonce, i když nic z toho nikdy nezveřejníte. 

Fotografie je účinným způsobem dokumentace akcí, a to nejen k zachycení jejich 

atmosféry. Například pokud potřebujete zaznamenat obsah velkých hustě popsaných 

tabulí nebo papírů, je lepší je vyfotografovat, než je pracně opisovat. Stejně jako u 

hlasových nahrávek si dejte pozor na možná zákonná omezení, týkající se zejména 

fotografování lidí. Chcete-li použít některé ze svých fotografií k veřejným účelům, je 

lepší s lidmi, zachycenými na snímku navázat osobní kontakt přímo na místě. Tak 

budete schopni je později požádat o souhlas. 

Dodatečné zpracování 

To, co jste zachytili při akcích, a je jedno kterou z výše uvedených metod, bude 

obvykle stačit k povzbuzení vaší paměti a vyvolání vzpomínek, a to i tehdy, když 

nemáte dokumentaci kompletní – tedy bude to stačit po nějakou dobu. Když se 

díváte na slova, která jste sami napsali, kresby, které jste vytvořili, nebo snímky, 

které jste pořídili, aktivujete to, čemu psychologové říkají epizodická paměť: 

připomene vám situaci a dost možná vyvolá vzpomínky na spoustu skutečností, které 

jste nezapsali nebo v té době vůbec vědomě nedělali. Stejně tak budete později 

schopni vytřídit irelevantní detaily – rovněž díky epizodické paměti, která hodnotí 

informace podle toho, jak velký dojem na vás udělaly. 

Uvědomte si, že nikdo další tuto výhodu nemá a že i vy ji postupně budete ztrácet, 

jak vaši pozornost přitáhnou nové projekty. Zápisy, pořízené jakoukoli metodou, 

musíte před jejich rozesláním a zařazením do dokumentace projektu, pečlivě 

zpracovat a upravit. 

To nemá nic společného s podváděním. V časové tísni a ve zvědavosti, co se stane 

v příštím okamžiku, si zaznamenáte pouze to, co je pro vás nové, a vynecháte 

spoustu dalších věcí, které jsou vám nyní zcela jasné. Časem to ale už tak nebude a 

pro druhé lidi tomu tak nebude vůbec. Dodatečné zpracování je o začlenění těchto 

Obr. 1: Schéma bez vysvětlení: Co 
znamenají ty šipky? 
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informací, které jsou nyní uloženy ve vaší paměti, ale ještě nezapsané 

v dokumentaci.  

Psané poznámky je nutno převést do textového dokumentu, jehož výstupem je 

soubor PDF, a vhodně upravit – odstranit osobní pohled a jazykově vyjasnit. Když už 

na tom pracujete, snažte se přijít na to, co považujete za samozřejmé, takže jste to 

nezapsali- čtenáři, na rozdíl od vás, může jakákoli informace připadat užitečná. To do 

svého textu doplňte. Používejte odrážky s klíčovými slovy, která bez kontextu 

nedávají téměř žádný smysl 

Při kreslení a myšlenkových mapách 

je vhodné připojit vysvětlivky nebo 

legendu k hlavním grafickým prvkům. 

Například šipka ve vývojovém grafu 

může znamenat pokrok v čase nebo 

z příčiny k následku, stejně jako různé 

druhy vztahů a závislostí. Buďte co 

nejčitelnější. Co se týče vizuálního 

designu, je nyní k dispozici celá řada 

softwarových balíčků, ale moderní 

textové editory již také podporují 

vytváření obrázků a tabulek velmi 

jednoduchým způsobem. 

Obr.2: S připojenou legendou je náhle jasné, 

že šipky představují vztahy. 

 

 
Těsná spolupráce 

 
Dobré porozumění 

 
Příležitostný kontakt 

Nahrávky přepisujte tehdy, když je potřeba mít písemný záznam akcí a prohlášení. 

Přepisování můžete zadat profesionálům (kteří nemusejí být odborníky na danou 

problematiku), což je výhodné z hlediska pracovního času. Při předávání souborů 

připojte seznam klíčových slov, která přepisovatel nemusí znát. To se týká zejména 

správného psaní osobních jmen a míst, u nich je nejasný pravopis nebo hláskování. 

U fotografií si vyčleňte dostatek času na vytřídění toho, co je irelevantní nebo 

redundantní. Lidé neradi mažou soubory, zvláště když pracují ve společné kanceláři a 

mají je uložené na společném médiu. V příliš velkých složkách dat je obtížné najít tu 

správnou informaci. estliže jste pořídili sérií fotografií textu (např. na tabuli), může 

vám pomoci dokument, popisující jejich obsah (podobně jako názvy kapitol). 
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Majitel 
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Univerzita 
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