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CoPack 

CoPack je pomôckou obsahujúcou inštrukcie a materiály pre výučbu 

participatívneho plánovania. (Pozn. prekladateľa: termín „participatívne 

plánovanie“ sa v týchto materiáloch používa v užšom zmysle - ako preklad 

anglického termínu „collaborative planning“ – pozri slovník pojmov). Copack bol 

navrhnutý pre použitie v odbornom vzdelávaní ako aj pre vysokoškolské vzdelávanie, 

pre vzdelávanie študentov ako aj odborníkov zapojených do plánovania vo využívaní 

prírodných zdrojov a životného prostredia. 

CoPack pozostáva zo sady didaktických materiálov, ako sú podklady k štúdiu, 

cvičenia a prezentácie, ktoré sa môžu použiť pri prednáškach a kurzoch. Jadrom 

týchto materiálov, je samostatný Manuál metód, ktorý obsahuje opisy viac ako 20 

metód a nástrojov pre participatívne plánovanie a inštrukcie ako ich využívať. 

Príručka pre lektorov je offline verziou webstránok CoPack-u dostupných na adrese 

copack.oamk.fi/sk. Lektorom vysvetľuje tematický obsah a spôsob používania 

didaktických materiálov CoPack-u. Materiály, na ktoré odkazuje táto príručka, môžu 

byť stiahnuté z hore uvedených webstránok Copack-u. V súlade s Podmienkami 

používania CoPack-u, ponúkame aj zdrojové súbory tak, aby si lektori a učitelia mohli 

prispôsobiť tieto materiály podľa ich vlastných potrieb. 

Študenti budú oboznámení s týmito materiálmi v priebehu prednášok a cvičení. Sami 

študenti nepotrebujú navštíviť tieto webové stránky, ani čítať Príručku pre lektorov, 

ale na druhej strane, CoPack je taktiež vhodný aj pre záujemcov o samoštúdium. 

Obsah 

CoPack je rozdelený na päť sekcií, z ktorých každá zodpovedá nejakému modulu 

praktickej výučby. Ich výučba môže byť postavená na poskytnutých materiáloch. 

1. Sekcia Úvod podáva prehľad základných pojmov a myšlienok participatívneho 

plánovania. 

2. Príprava na participatívny proces načrtáva špeciálne znalosti a zručnosti, ktoré 

by plánovači mali mať pred začatím alebo zapojením sa do participatívneho 

procesu. 

3. Sekcia Metódy a nástroje prezentuje pojem programovo založeného plánovania a 

metódy plánovania odporúčané pre použitie v rámci tohto prístupu  

4. V sekcii Dokumentácia, môžu používatelia nájsť rady a cvičenia zaoberajúce sa 

dokumentáciou participatívneho procesu 

5. Hodnotenie sa zaoberá procesom samo-hodnotenia kvality participatívnej práce. 

Prvé tri sekcie sa odporúča študovať v uvedenom poradí, v prípade sekcií 4 a 5 už 

poradie ich výučby nie je také dôležité.  

http://copack.oamk.fi/sk/
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Podmienky použitia 

CoPack je publikovaný pod licenciou Creative Commons 

Attribution-ShareAlike 3.0.  

Podmienky tejto licencie udeľujú oprávnenie na: 

● bezplatné stiahnutie a používanie materiálov CoPack-u, 

● zmenu, preklady, alebo iné úpravy materiálov CoPack-u, alebo vytvorenie 

vlastných prác na základe týchto materiálov, 

● šírenie akéhokoľvek počtu kópií materiálov CoPack-u, alebo Vašej vlastnej práce 

vytvorenej na ich základe, 

za nasledujúcich podmienok: 

● Uvedenie autora: kópie materiálov CoPack-u, alebo Vaše vlastné práce 

vytvorené na ich základe musia naďalej niesť znak "copyright" s popisom "Oulu 

University of Applied Sciences" (názov pôvodného vydavateľa) a čitateľným 

internetovým odkazom na webové stránky CoPack-u http://copack.oamk.fi. 

● Rovnaké zdieľanie: kópie materiálov CoPack-u, alebo Vaše vlastné práce 

vytvorené na ich základe nemôžu byť distribuované za iných podmienok ako sú 

tieto. 

Vylúčenie zodpovednosti 

CoPack bol vytvorený ako súčasť dvoch projektov - EnTraCoP a 

TraCoPi. Oba projekty boli financované z programu Leonardo da 

Vinci, ktorý je súčasťou Programu celoživotného vzdelávania 

implementovaného Európskou komisiou. Všetok obsah CoPack 

bol vytvorený partnermi projektu, a Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť 

za informácie obsiahnuté v tomto dokumente ani za spôsob, akým sa tieto 

informácie používajú. 

Názory vyjadrené v tomto dokumente sú názormi autorov. Hoci príprave CoPack-u 

bola venovaná náležitá pozornosť, neposkytujú sa žiadne záruky na úplnosť, presnosť 

alebo spoľahlivosť informácií v ňom obsiahnutých. Autori tiež neposkytujú žiadnu 

záruku, že obsah dokumentu, webovej stránky alebo iných zdrojov uvedených 

v CoPack-u je aktuálny, presný a úplný. 

CoPack bol vyvinutý len ako pomôcka a tí, ktorí využívajú CoPack by sa mali uistiť o 

vhodnosti, správnosti a úplnosti jeho obsahu a používať ho podľa vlastného uváženia. 

Autori, projekty EnTraCoP a Tracopi, ani Európska komisia nenesú žiadnu 

zodpovednosť za akékoľvek straty, alebo škody vzniknuté v dôsledku akéhokoľvek 

použitia, alebo spoliehania sa na tieto informácie. 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://copack.oamk.fi/
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1 Úvod do participatívneho plánovania 

Participatívne plánovanie je prístup charakterizovaný rokovaniami a spoločným 

rozhodovaním, ktorého cieľom je maximálna miera zapojenia dotknutých strán. Jeho 

základnými myšlienkami sú zapojenie všetkých na projekte dotknutých strán od 

samého začiatku procesu plánovania počas celú dobu jeho trvania, a úsilie o 

dosiahnutie konsenzu preferované pred rozhodovaním hlasom väčšiny. 

Participatívny prístup k plánovaniu môže byť aplikovaný v rôznych situáciách rôzneho 

rozsahu. Hodí sa najmä pre projektové aktivity, ktoré podporujú zapojenie verejnosti 

ako sú rôzne rozvojové a dotačné programy realizované v mnohých európskych 

krajinách. 

Pred zaoberaním sa detailami praktickej aplikácie participatívneho plánovania je 

dôležité pochopiť jeho teoretický základ. Predtým ako začnete používať akékoľvek 

reálne metódy, mali by sa objasniť základné termíny a predstaviť rozdielne prístupy. 

CIELE VÝUČBY  

Cieľom tohto modulu je aby študenti pochopili podstatu teórie participatívneho 

plánovania. Po ukončení tohto modulu by študenti mali 

● byť oboznámení s určitými dôležitými pojmami a definíciami 

● chápať rôzne prístupy k participatívnemu plánovaniu  

● prečo je participatívne plánovanie dôležité  

● byť si vedomí kritiky participatívneho plánovania 

INŠTRUKCIE PRE VÝUČBU 

Tento modul je rozdelený na 2 lekcie ktoré môžu trvať po 45-90 minút: 

1. Základné pojmy (vorkšop a diskusia) 

2. Kritika participatívneho plánovania (vorkšop a cvičenie) 

K dispozícii je slovníček obsahujúci definície kľúčových pojmov. 

1.1 Základné pojmy 

Táto lekcia vysvetľuje niektoré aspekty zapojenia verejnosti do plánovania ako aj 

pozíciu participatívneho plánovania v užšom zmysle slova, v porovnaní s inými 

prístupmi zahŕňajúce „účasť dotknutých strán“. Obsahuje troje podklady, ktorých 

obsah môže byť podaný študentom počas 45-minútovej prednášky. Avšak, odporúča 

sa túto lekciu predĺžiť a zvoliť uvoľnenejšiu formu v štýle vorkšopu, aby bolo možné 

rozvinúť diskusiu na dané témy. 
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Podklady 1.1.1 sa snažia dopátrať podstaty rôznych „participatívnych“ prístupov k 

plánovaniu tým, že načŕtajú paralely s pojmami z governance. 

Podklady 1.1.2 rozvádzajú ako možno tieto koncepty vykonávať na rôznych 

úrovniach a zaoberá sa otázkou, čo presne robí proces plánovania skutočne 

participatívnym. 

Podklady 1.1.3 vysvetľuje niektoré ďalšie predpoklady na dosiahnutie skutočného 

participatívneho procesu. 

Prezentácia 1.1 zahŕňa všetky tri témy. 

1.2 Kritika participatívneho plánovania 

Účelom tejto lekcie je iniciovať myšlienky a diskusiu o možných negatívnych 

aspektoch participatívneho plánovania. 

Podklady 1.2  zhŕňajú niektoré kritické body používané pri kritike participatívneho 

plánovania a tiež načrtávajú niektoré možné protiargumenty. 

Cvičenie 1.2 možno použiť na diskusiu o „pre“ a „proti“ participatívneho plánovania. 

Toto cvičenie bolo taktiež pripravené s cieľom precvičovať komunikačné schopnosti 

ako prvý krok pri vstupe do participatívnej spolupráce. 

Cvičenie vyžaduje približne 45 minút, ale celková dĺžka lekcie je variabilná. Podklady 

poskytujú len východiskový bod pre diskusiu o participatívnom plánovaní, ktorá môže 

byť predĺžená. 

Kritika je niečo čomu sa môžeme ľahko vyhnúť tak, že nebudeme nič hovoriť, 

nič robiť a budeme ničím – Aristoteles 

1.3 Slovník 

Participatívne plánovanie: v užšom zmysle preklad anglického termínu 

„collaborative planning“ - koncept plánovania, ktorý sa zameriava na maximálnu 

mieru spolupráce dotknutých strán (nemusí to nevyhnutne byť široká verejnosť) a 

vyznačuje sa rokovaniami (poradami) a spoločným rozhodovaním s cieľom nájsť 

konsenzus radšej ako kompromisné riešenie. Dôraz sa kladie na stupeň spolupráce, 

nie na počet účastníkov. 

V anglickej verzii, autori týchto materiálov rozlišujú pojmy „collaborative planning“ a 

„participatory planning“, pričom na pomenovanie prístupov opisovaných v týchto 

materiáloch používajú práve pojem „collaborative planning“. Termín „participatory 

planning“ používajú ako širší pojem na označenie plánovacích prístupov, ktoré viac 

alebo menej zahŕňajú účasť dotknutých strán a širokej verejnosti v procese prípravy 

a prijímania rozhodnutí používajúc prostriedky „participatívnej demokracie“ ako sú 

referendá a verejné zasadnutia. 
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V širšom zmysle však termín participatívne plánovanie v tomto slovenskom 

preklade pokrýva obidva tieto významy z dôvodu absencie výstižného jednoslovného 

slovenského ekvivalentu pre pojmy „participatory“ a „collaborative“, ako aj kvôli 

skutočnosti, že „collaborative planning“ je určitou formou „participatory planning“. 

Dotknuté strany: osoby, alebo organizácie, ktoré oficiálne nemajú v kompetencii 

predmetné plánovanie, ale ktorých záujmy sú nejakým spôsobom spojené s 

plánovaným projektom. Pri použití termínu v plánovaní a riadení, môže byť termín 

použitý pre vyjadrenie pasívneho ovplyvnenia (daná strana je ovplyvnená projektom) 

a aktívneho záujmu (daná strana sleduje v projekte svoj vlastný záujem).  

1.4 Zdroje a odporučená literatúra 

Arnstein, Sherry (1969): A ladder of citizen participation. In: Journal of the American 

Planning Association JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969. 

Brand, Ralf and Gaffikin, Frank (2007): Collaborative Planning in an Uncollaborative 

World. In: Planning Theory (November 2007) 6 (3): 282-313. 

http://plt.sagepub.com/content/6/3/282.full.pdf+html 

Fainstein, Susan. S. (2000): New Directions in Planning Theory. In: Urban Affairs 

Review, 35 (4) (March 2000), 451-78. 

Healey, Patsy (2003): Collaborative 

Planning in Perspective. In: Planning 

Theory (July 2003) 2 (2): 101-123. 

http://plt.sagepub.com/content/2/2/10

1.full.pdf+html 

Healey, Patsy (1999): Collaborative 

planning: Shaping places in fragmented 

societies. Macmillan, London. 

Innes, Judith E; Booher, David E. 

(2000): Collaborative Dialogue as a 

Policy Making Strategy. University of 

California, Berkeley, U.S. 

  

http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation.html#d0e70
http://plt.sagepub.com/content/6/3/282.full.pdf+html#_blank
http://uar.sagepub.com/content/35/4/451.full.pdf+html
http://plt.sagepub.com/content/2/2/101.full.pdf+html#_blank
http://plt.sagepub.com/content/2/2/101.full.pdf+html#_blank
http://www.escholarship.org/uc/item/8523r5zt#page-1
http://www.escholarship.org/uc/item/8523r5zt#page-1
http://www.escholarship.org/uc/item/8523r5zt#page-1
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2 Príprava na participatívny proces 

Pred začatím participatívneho procesu 

(alebo pred zapojením sa do neho), by 

sa mali plánovači zoznámiť s viacerými 

témami, ktoré presahujú rozsah 

technických znalostí zvyčajne 

vyžadovaných pri plánovaní. 

Myšlienka participácie prináša do 

plánovania a rozhodovania aj sociálnu 

perspektívu, ktorá vyžaduje určitú 

prípravu. Z tohto hľadiska sa stávajú 

dôležité otázky ľudského správania, 

interakcie a komunikácie, pretože do značnej miery ovplyvňujú proces spolupráce. 

Väčšinu tém je možné tu iba načrtnúť, ale lekcie môžu byť prispôsobené tak aby bolo 

možné prebrať tieto témy do väčšej hĺbky, ak to znalosti a možnosti lektora 

umožňujú. Taktiež sa tento modul, viac ako ktorákoľvek iná časť CoPacku, zaoberá 

témami otvorenými pre diskusiu a takáto diskusia medzi študentmi môže priniesť 

značný benefit. 

Nepripravenosť je príprava zlyhania. – Benjamin Franklin   

CIELE VÝUČBY 

Tento modul sa zameriava na prenos poznatkov a didaktické zručnosti špecifické pre 

participatívne plánovanie, z ktorých väčšina súvisí s jeho sociálnym aspektom. Po 

ukončení tohto modulu by študenti mali 

● byť schopní plniť si svoju úlohu v procese spolupráce, 

● poznať a byť schopný použiť rôzne etické prístupy k rozhodovaniu, 

● mať základné zručnosti v riešení konfliktov (“konflikt manažment”), 

● poznať úlohu médií v participatívnom plánovaní, 

● mať odskúšané a podľa možnosti aj zlepšené svoje prezentačné schopnosti. 

INŠTRUKCIE PRE VÝUČBU 

Tento modul zahŕňa tri lekcie, ktoré postupujú od teoretetických aspektov samotného 

participatívneho procesu smerom k praktickým stránkam a externým aspektom 

participatívneho plánovania: 

1. Úlohy a prístupy (prednáška a cvičenie) 

2. Konflikt manažment (prednáška a cvičenie) 

3. Médiá and komunikácia (prednáška) 
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2.1 Úlohy a prístupy 

Táto lekcia, sa vo svojej prvej časti zaoberá rôznymi úlohami, ktoré plánovači môžu 

a musia prevziať v participatívnom procese, na rozdiel od jedinej úlohy v plánovaní 

na technickej úrovni. Druhá časť je venovaná etickým úvahám rozhodovania. Oba 

príslušné dokumenty s podkladmi môžu byť prezentované buď v jednej 45-minútovej 

lekcii, alebo môže byť táto problematika rozšírená na rozsah 90 minút tak aby sa 

umožnila diskusia a problematika sa prebrala do väčšej hĺbky. K dispozícii je aj 

jednoduchá rozširujúca prezentácia. 

Podklady 2.1.1 sa zaoberajú úlohami plánovačov v participatívnych procesoch. 

Podklady 2.1.2 predkladajú tri rôzne prístupy k rozhodovaniu. 

Prezentácia 2.1 obsahuje ďalšie textové informácie a obrázky vzťahujúce sa k týmto 

témam. 

Na obidve z horeuvedených tém je k dispozícii cvičenie: 

Cvičenie 2.1.1 má za cieľ precvičiť rôzne úlohy v určitej danej situácii 

participatívneho procesu a vyžaduje domácu prípravu. Prezentácia a diskusia 

výsledkov môže trvať 20-60 minút, v závislosti od počtu študentov, alebo skupín. 

Pri cvičení 2.1.2 sú študenti vyzvaní diskutovať na tému nejakého problému v rámci 

rôznych etických prístupov rozhodovania. Na rozdiel od predchádzajúceho cvičenia, 

príprava prebieha počas samotného cvičenia čo má za následok časový rozsah 45 

minút a viac, v závislosti od počtu skupín. 

2.2 Riešenie konfliktov – “konflikt manažment” 

Konflikty sú v procese plánovania neodvratnou súčasťou všade tam, kde majú 

zúčastnené strany rôzne záujmy. Otázkou nie je, ak o sa im vyhnúť, ale ako ich 

riešiť. 

Konzervatívne prístupy k plánovaniu sa spoliehajú na formálne postupy pri riešení 

konfliktov - čo však väčšinou znamená len to, že keď bolo všetko povedané a 

urobené, jedna strana musí ustúpiť. Participatívne plánovanie je naopak založené na 

myšlienke, že plánovacie skupiny by sa mali pokúsiť vyriešiť svoje konflikty vlastným 

spôsobom. 

Táto lekcia sa preto zaoberá základnými aspektmi zvládania konfliktov – konflikt 

manažmentom. Poskytuje dva dokumenty s podkladmi, ktorých obsah môže byť 

prezentovaný v rámci 45 minútovej lekcie a cvičenia trvajúceho približne 30 minút. 

Podklady 2.2.1 prezentujú základné teoretické poznatky o konfliktoch. 

Podklady 2.2.2 sa zaoberajú niektorými aspektmi riešenia konfliktov, ako je aktívne 

počúvanie a vyjednávanie. 

Cvičenie 2.2 je zamerané na nácvik efektívneho počúvania. 
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2.3 Médiá a komunikácia 

Médiá sa využívajú pri internej aj externej komunikácii projektov. Táto lekcia sa v 

podkladoch 2.3.1 zaoberá vzťahmi s médiami pre externú komunikáciu ako aj 

vplyvom nových internetových technológií na participatívne plánovanie. 

Okrem týchto viac-menej technických aspektov, vždy keď návrhy alebo výsledky 

niečej práce musia byť prezentované skupine, narastá dôležitosť osobných zručností. 

Podklady 2.3.2 sa preto zameriavajú na prezentačné zručnosti. 

2.4 Zdroje a odporučená literatúra 

Amy, Douglas J. (1987): The Politics of Environmental Mediation. Columbia University 

Press, New York.  

Bentham, Jeremy (1789): An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. 

Engel, Antonia and Korf, Benedikt (2005): Negotiation and mediation techniques for 

natural resource management. Prepared in the framework of the livelihood Support 

Programme (LSP). An interdepartmental programme for improving support for 

enhancing livelihoods of the rural poor. FAO, Rome. 

Fisher, Roger and Brown, Scott (1988): Getting Together: Building Relationships as 

We Negotiate. Penguin, New York.  

Foot, Philippa (1967): The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect 

in Virtues and Vices. In: Oxford Review, Number 5, 1967. 

Kant, Immanuel (1785): Grounding for the Metaphysics of Morals. Translated by 

James W. Ellington. 

Mandeville, Bernard (1714): The Fable 

of The Bees: or, Private Vices, Public 

Benefits. The first edition was published 

anonymously. 

Schmid, Alex P.(1998): Thesaurus and 

Glossary of Early Warning and Conflict 

Prevention Terms. Forum on Early 

Warning and Early Response, London. 

  

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0032E/a0032e00.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0032E/a0032e00.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/82548F38DF3D1E73C1256C4D00368CA9-fewer-glossary-may98.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/82548F38DF3D1E73C1256C4D00368CA9-fewer-glossary-may98.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/82548F38DF3D1E73C1256C4D00368CA9-fewer-glossary-may98.pdf
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3 Metódy a nástroje  

V priebehu snáh podporiť spoluprácu v 

procesoch plánovania bolo vyvinutých a 

upravených veľa rôznych postupov. Tieto 

metódy zvyčajne prinášajú prínosy pre 

plánovací proces a skúsenosť ukazuje, 

že niektoré z týchto metód fungujú 

obzvlášť dobre keď sa navzájom 

kombinujú. 

To je dôvod, prečo sa CoPack, pod 

názvom Programové plánovanie, snaží 

o zavedenie systematického prístupu pre 

výber metód v participatívnom 

plánovaní. Hoci ani zďaleka nie je dokončený, prezentovaný metodický rámec môže 

pomôcť pri výbere správnych nástrojov a vhodnej organizácii participatívneho 

procesu. 

Manuál metód prezentuje jednotlivé metódy a nástroje. Je takmer nemožné zostaviť 

vyčerpávajúcu príručku, pretože oblasť participatívnych prístupov sa veľmi rýchlo 

vyvíja a neustále vznikajú a zavádzajú sa nové a nové metódy. Tie, ktoré sú 

obsiahnuté v manuáli, boli odskúšané a vybrané v priebehu projektu Tracopi. 

CIELE VÝUČBY 

Cieľom tohto modulu je oboznámiť študentov so štruktúrovaným procesom 

participatívneho plánovania a prezentovať jednotlivé metódy a nástroje, ktoré sú k 

dispozícii na podporu tohto procesu. Po absolvovaní tohto modulu by študenti mali 

● byť schopní rozlíšiť jednotlivé fázy plánovacieho procesu, 

● mať celkový prehľad o najrôznejších metódach, ktoré sú k dispozícii a všeobecne 

vedieť ako vybrať vhodnú metódu a ako ju aplikovať v konkrétnych situáciách v 

plánovaní, 

● získať prvý dojem z praxe participatívneho plánovania a dostatočnú sebaistotu 

pre využitie týchto metód v reálnych situáciách. 

INŠTRUKCIE PRE VÝUČBU 

Modul je rozdelený na 45-minútovú prednášku a vorkšop, ktorý môže trvať 90 minút 

a viac - podľa časových možností a potrieb - vzhľadom na rozsah a praktické 

precvičenie metód a krokov plánovania ktoré sa majú precvičiť. 

1. Programové plánovanie (prednáška)  

2. Metódy participatívneho plánovania (vorkšop) 

  

http://www.oamk.fi/hankkeet/tracopi/introduction/
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3.1 Programové plánovanie  

Programové plánovanie je označenie skromného pokusu o systematizáciu rôznych 

častí a fáz procesu participatívneho plánovania. Model, ktorý je tu predstavený, 

poskytuje základ pre výber nástrojov a metód, ktoré sa používajú v participatívnom 

plánovaní. Stále sa však jedná o veľmi jednoduchú formu, ktorá môže byť v 

budúcnosti podrobnejšie prepracovaná a rozvinutá. 

K prezentácii obsahu tejto 45-minutovej lekcie sú pripravené dva podklady a 

prezentácia: 

Podklad 3.1.1 rieši „účasť“ ako proces, čo je v protiklade so skôr statickými 

prístupmi, ktoré sa uplatňovali v minulosti. 

Podklad 3.1.2 predstavuje jednoduchý trojstupňový model, ktorý funguje ako 

sprievodca celým participatívnym procesom. 

Prezentácia 3.1 vizualizuje obsah oboch predchádzajúcich podkladov.  

3.2 Metódy participatívneho plánovania 

Pre výučbu plánovania je prirodzene nevyhnutné prezentovať praktické plánovacie 

situácie. Podklady 3.2 popisujú prípadovú štúdiu, ktorá môže byť použitá ako 

príklad. Odporúča sa, aby sa pre účely výučby využil iný prípad z reálneho života, 

pretože môže byť jednoduchšie motivovať študentov ak poznajú riešenú oblasť alebo 

problematiku. Učitelia môžu použiť priložený podklad ako základ pre svoje vlastné 

popisy prípadových štúdií. Zdrojový súbor sa dá ľubovoľne upravovať a je súčasťou 

zdrojového balíčka CoPack v sekcii Na stiahnutie. 

Po prezentácii prípadovej štúdie je čas na praktické uplatnenie metód. Z Manuálu 

metód vyberte tie metódy, ktoré sú vhodné pre Váš prípad a začnite vorkšop, v 

rámci ktorého vo svojej skupine simulujte participatívny proces. Táto časť kurzu 

môže byť podľa možností predĺžená na ľubovoľne dlhú dobu, minimálne potrebný čas 

je 90 minút. 

3.3 Zdroje a odporučená literatúra 

Longley, Paul A., Goodchild, Michael F., Maguire David J., and Rhind, David W. 

(2010): Geographical Information Systems and Science. 3rd ed. John Wiley & Sons.  

Martins, Helena and Borges, José G (2007): Addressing collaborative planning 

methods and tools in forest management. Forest Ecology and Management 248, 

107-118. 

INTERNET 

British Forestry Commission Toolbox for public engagement in forest and woodland 

planning: http://www.forestry.gov.uk/toolbox 

Community planning website: http://www.communityplanning.net 

Cayra (free mind mapping software): http://cayra.en.softonic.com/ 

Edraw (free mind mapping software): http://www.edrawsoft.com/freemind.php 

EngagingCities (describes new online participation tools) http://engagingcities.com/ 

http://www.di.fc.ul.pt/~afalcao/docs/MartinsBorges_2007.pdf
http://www.di.fc.ul.pt/~afalcao/docs/MartinsBorges_2007.pdf
http://www.forestry.gov.uk/toolbox
http://www.communityplanning.net/
http://cayra.en.softonic.com/
http://www.edrawsoft.com/freemind.php
http://engagingcities.com/
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4 Dokumentácia 

Aby bol projekt transparentný a zrozumiteľný či už svojim účastníkom ako aj iným 

osobám, ktoré majú právo byť informované, je potrebné doložiť všetky relevantné 

informácie o procese plánovania. Správna dokumentácia je tiež základom pre 

prezentáciu vlastnej práce a kontrolu priebehu a vývoja projektu. Naviac, dobre 

zdokumentované myšlienky umožňujú rýchlejšie dosiahnutie riešení. 

Tento modul sa zaoberá dokumentáciou ako v širšom tak aj v užšom zmysle, pretože 

termín „dokumentácia“ môže odkazovať na 

● súhrn informácií vzťahujúcich sa k danému projektu, ktoré musia byť 

organizované a spravované tak aby boli prístupné, 

● záznamy udalostí, ako sú napríklad interné a verejné stretnutia alebo 

zasadnutia, ktoré sú súčasťou participatívneho procesu. 

Dôraz je kladený na dokumentáciu v jej užšom zmysle - zhromažďovanie informácií o 

udalostiach, ktoré sú potrebné pre účasť na plánovacom procese. Tieto informácie 

musia byť organizované a spravované, ale pritom sa vo väčšine univerzitných 

programov nevenuje výučbe jednoduchých zručností pre správu dát potrebná 

pozornosť. Preto do učebného plánu zahŕňane aj lekciu a cvičenie pokrývajúce 

základné aspekty správy dát. 

Nie je nutné, aby v tomto bode študenti mali komplexné pochopenie participatívneho 

plánovania. Modul môže predchádzať väčšinu iných modulov v učebnom pláne. 

CIELE VÝUČBY  

Cieľom tohto modulu je oboznámenie študentov s technikami dokumentácie a to ako 

z hľadiska ako záznamu udalostí tak aj správy získaných údajov. Po ukončení tohto 

modulu by študenti mali byť schopní: 

● zvoliť vhodné techniky pre dokumentáciu udalostí, 

● robiť záznamy a pripravovať zápisy zo stretnutí, 

● efektívne spravovať súbory dát súvisiacich s projektom. 

INŠTRUKCIE PRE VÝUČBU  

Na základe poskytnutých podkladov a cvičení (pracovných listov), je možné tento 

modul rozdeliť do troch lekcií po 45 min: 

1. Dokumentácia  udalostí (prednáška), 

2. Príprava zápisov (cvičenie), 

3. Spracovanie dát (prednáška a cvičenie). 

Ak je to možné, praktická časť výučby zaznamenávania udalostí a prípravy zápisu 

z udalostí by vždy mala prebiehať formou účasti na skutočnom stretnutí alebo 

verejnom zasadnutí týkajúceho sa plánovania.  
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4.1 Dokumentácia udalostí 

Obsah tejto úvodnej lekcie vedenej formou prednášky je uvedený v podkladoch 

4.1.1 a 4.1.2. Tieto kapitoly pojednávajú o úlohe dokumentácie v procese plánovania 

a popisujú rôzne dokumentačné techniky a spôsoby následného spracovania 

poznámok a záznamov. Učitelia môžu vytvoriť svoje vlastné cvičenia  v závislosti na 

dostupnom vybavení s cieľom odcvičiť prezentované techniky. Tiež by mala byť 

využitá každá príležitosť účasti na reálnom rokovaní alebo inej udalosti súvisiacej s 

plánovaním. 

S pomocou týchto podkladov, by mal byť študent schopný určiť, kedy je v procese 

plánovania potrebné dokumentovať, ktoré techniky môžu byť použité, rovnako ako aj 

pochopiť význam dôslednej dokumentácie. 

4.2 Príprava zápisov 

Ide o 45-minútové praktické cvičenie postavené na fiktívnom príklade plánovania. 

Študenti sa rozdelia do skupín po piatich v rámci ktorých zrealizujú stretnutie, na 

ktorom musia prijať nejaké rozhodnutie. Príbeh a podmienky sú popísané v cvičení 

4.2. Zo stretnutia, musia urobiť zápis. 

Podstata cvičenia je taká, že zápis je následne hodnotený inou skupinou študentov. 

Títo sú vyzvaní na opis reálneho priebehu diskusie a rozhodnutí prijatých v priebehu 

stretnutia, a to len na základe skúmania zápisu napísaného inými. Spoľahlivosť ich  

vyhlásení odhalí kvalitu, alebo nedostatky pôvodného zápisu. 

4.3 Spracovanie dát 

Táto lekcia sa zaoberá niektorými aspektmi spracovania dát, ako sú adresárové 

štruktúry, typy súborov a metadáta. Podklady 4.3 poskytujú základné znalosti. Ak je 

to možné, prezentácia týchto podkladov študentom by mala byť sprevádzaná 

demonštráciou na počítači. Učitelia môžu doplniť príklady z ich vlastnej pracovnej 

skúsenosti, ako napr. dobre ako aj zle organizované adresáre nejakého projektu. 

Materiál bol zvolený tak, aby bol nezávislý na konkrétnej značke počítača či 

operačnom systéme. Prezentované informácie sú kompatibilné so všetkými hlavnými 

operačnými systémami. 

Počítačové vybavenie je absolútne nevyhnutné pre cvičenie 4.3 (15 minút), ktoré sa 

zaoberá využitím metadát s cieľom usporiadať netriedené súbory. 

4.4 Zdroje a odporučená literatúra 

INTERNET 

Advice on preparing an agenda, having a great meeting and writing up minutes 

http://themeetingminutes.com/ 

The MIT Libraries Data management pages 

http://libraries.mit.edu/guides/subjects/data-management/index.html 

http://themeetingminutes.com/
http://libraries.mit.edu/guides/subjects/data-management/index.html
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5 Evaluácia 

Evaluácia je spätné hodnotenie 

procesu, jeho výsledkov a ich kvality. V 

participatívnom plánovaní majú 

výsledok aj proces rovnakú dôležitosť: 

výsledok predstavuje technický výstup 

procesu, ktorý sa sám o sebe, ako 

akákoľvek spoločenská aktivita, nie 

vždy prísne riadi zákonmi a oficiálnymi 

postupmi a teda potrebuje hodnotenie 

a kontrolu. 

Tento modul sa stručne zaoberá tým, čo 

by plánovači a facilitátori mali vedieť o hodnotení procesu a jeho výsledkov. Oba 

prezentované materiály, môžu byť prebrané počas jednej 45-minutovej lekcie. 

Podklad 5.1 navrhuje techniky pre hodnotenie participatívnych procesov a ich 

výsledkov. 

Cvičenie 5.1 sa zameriava na hodnotenie samotného výučbového kurzu CoPack. 

Výsledkom tohto cvičenia bude hodnotenie jednotlivých lekcií. 

Tvorcovia CoPack-u budú radi, keď im školitelia zašlú výsledky cvičenia 5.1 za účelom 

ďalšieho vylepšenia CoPacku. 
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