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Kolaborativní plánování 

Po srovnání různých konceptů a úrovní zapojení do plánování a nastínění myšlenky 

kolaborativního plánování se nyní pustíme do větší hloubky a vyjasníme, o co přesně 

v kolaborativním plánování jde. 

Vlastnosti kolaborativního plánování 

Pět vlastností, z nichž tři se dají seskupit do jedné, charakterizuje pravý kolaborativní 

proces: za prvé jsou zde tři předpoklady, které spolu vzájemně souvisejí: 

komplexnost, různorodost a vzájemná závislost. K nim se přidávají další dvě 

ingredience, které jsou nezbytné pro zajištění skutečného rozvažování: autentický 

dialog a vzájemné přínosy z vyjednávání. 

KOMPLEXNOST, RŮZNORODOST A VZÁJEMNÁ ZÁVISLOST 

Komplexnost znamená, že všechny strany mají zájem na tom, aby měly zastoupení 

v kolaborativním procesu. I když by malý okruh osob měl dostatečnou sílu jednat 

samostatně, jejich pohled může být zúžený a jejich rozhodnutí budou postrádat 

opodstatněnost. Vyčleněné zájmové strany mohou později sabotovat dohody. 

Jak ale naznačuje slovo „zastoupení“, komplexita často zahrnuje zastupování. Je 

téměř nemožné zajistit, aby se kolaborativního procesu účastnil každý jednotlivec. Ti, 

kteří se účastní, musejí být vybráni způsobem, který reprezentuje všechny stávající 

názory na věc, a musejí zastupovat různé přístupy. 

Tento předpoklad různorodosti zdůrazňovali Innes a Booher1 jako nezbytný „pro 

plné využití kreativity, která může vzejít ze snahy nalézat řešení a činnosti, reagující 

na širokou škálu konkurenčních zájmů.“ Diverzita tedy plodí kreativitu a zajišťuje, že 

výstup plánovacího procesu bude dobře adaptován na nejrůznější okolnosti reálného 

života.  

Třetí předpoklad, jímž je vzájemná závislost, znamená, že „zájmové strany musejí 

vědět, že nemohou spojit své zájmy, pracují-li samostatně, a že s ostatními sdílejí 

stejný problém“. Být závislý je obvykle handicap, víme však, že mnoho prohlášení o 

nezávislosti není nic jiného než ješitnost, založená na potlačování faktů nebo práv 

někoho jiného. Uvědomovat si vzájemnou závislost je nezbytné pro úspěšnou 

kolaboraci. 

  

                                        

 

1 Innes, Judith E; Booher, David E. (2000): Collaborative Dialogue as a Policy Making 

Strategy. University of California, Berkeley, U.S. 

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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AUTENTICKÝ DIALOG 

Základním prvkem kolaborativního přístupu k rozhodování je to, co Innes a Booher 

nazvali „autentickým dialogem“:  

Aby byl dialog autentický, musí splňovat určité podmínky; každý mluvčí musí 

legitimně zastupovat zájmy, za které hovoří. Každý musí mluvit upřímně. Každý 

musí mluvit tak, aby to bylo pro ostatní srozumitelné. Každé prohlášení musí 

být přesné. Tyto podmínky projevů se nezačnou uplatňovat samy od sebe, ale 

hodně tomu mohou napomoci pomocníci – facilitátoři.  

Dva klíčové prvky autentického dialogu jsou: 

● Zmocnění: Účastníci musejí být schopni pravdivě reflektovat a hájit zájmy těch, 

které zastupují.  

● Čestnost: Účastníci se musejí držet toho, co znají a ví, že je to pravdivé, 

podávat přesná prohlášení a dělat to tak, aby tomu ostatní rozuměli.  

Autentický dialog mezi zájmovými stranami vede k reciprocitě, budování vztahů, 

vzájemnému učení a kreativitě. Ty naopak dávají vzniknout tomu, co Innes a Booher 

nazývají „systémovými změnami“. Účastníci si vytvoří sdílenou identitu, sdílené 

významy, nové modely vysvětlování problémů a inovativní přístupy k jejich řešení. 

VYJEDNÁVÁNÍ S OBOUSTRANNÝM PŘÍNOSEM 

Co se týče způsobu, jakým účastníci vstupují do diskuse, dají se rozlišit dva styly 

odhalující zásadně odlišné přístupy k vyjednávání: 

Distributivní vyjednávání předpokládá, že vyjednávání je soutěž a že druhá strana 

je protivník, kterého je třeba porazit a oslabit. V tomto konceptu je správným 

přístupem zaujmout extrémní pozici a poté postupně ubírat, zaměřit se na vlastní 

potřeby a odhalit tak málo, jak to jen jde. Je snadné vidět, že tento typ vyjednávání 

nebude podporovat spolupráci. 

Přístup oboustranného přínosu naopak zaujímá reciproční postoj, snaží se 

porozumět zájmům druhé strany, nezaměřuje se ani tak na pozice, jako na skryté 

hodnoty a zájmy. To usnadňuje změnu pozic po dosažení společného porozumění 

těmto hodnotám a zájmům. Předpokládá to schopnost rozeznat a vyhnout se 

dlouhodobým následkům tvrdého vyjednávacího stylu – že si poražení přijdou pro 

odplatu. 

Vyjednávání pro vzájemný přínos vymezuje základní prvky kolaborace, které 

reflektuje Healy2 ve svém ujištění, že ti, kdo zvolí kolaborativní proces, by měli 

přicházet s perspektivou, spíše než s pozicí. 

                                        

 

2 Healy, Patsy (1999): Collaborative planning: Shaping places in fragmented societies. 

Macmillan, London. 
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Dvě tváře kolaborativního plánování 

Kolaborativní přístup je pokusem usmířit technické a společenské aspekty 

plánování, které se vždy obě vyskytují zároveň u každého projektu lidské 

společnosti. „Společenské aspekty“ v tomto kontextu neznamenají potenciální 

dopady projektu na sociální mobilitu nebo přístup ke zdrojům. Pro potřeby této 

reflexe mohou tyto aspekty být zahrnuty pod „technické“, a to vedle 

environmentálních a ekologických. „Společenské“ označuje způsob formování názorů, 

jejich zvažování a posuzování v samotném plánovacím procesu. 

Ve společnostech, založených na reprezentativní demokracii, je sociální aspekt 

plánování obvykle vymezen plánovacími postupy předepsanými legislativou. Ty 

mohou nebo nemusejí zahrnovat kolaborativní a participatorní prvky, ale postupy 

samotné jsou jen zřídka předmětem vyjednávání v plánovacím procesu. 

Kolaborativní plánování nemá navrch nad legislativou. Evropské občanské právo však 

vychází z myšlenky svobodných občanů, kteří sledují své individuální zájmy a tak 

vždy mělo za cíl urovnávání sporů mezi znesvářenými stranami. A nemusí to vždy 

být jen prostřednictvím smírčího řešení. Toto je bod, kde je kolaborativní plánování 

do určité míry otevřeno změnám postupů. Postupování ve společenském smyslu 

slova může být součástí plánovacího procesu spíše než zcela podřízeno určujícím 

faktorům, které jdou mimo zapojené osoby. 

To znamená, že se kolaborativní plánování odehrává ve dvou rovinách: 

● Technická úroveň, kde jako výstup očekáváme konkrétní plánovací rozhodnutí. 

Technický problém je řešen tehdy, když se sestaví plán nebo když se rozhodne 

způsobem, který řeší problém vymezený na počátku procesu.  

● Společenská úroveň, kde jsou předpokládanými výstupy určité vzájemné 

pochopení a celková satisfakce s technickým výsledkem. Společenský aspekt se 

řeší tehdy, když každý zúčastnění může přijmout (ne nutně podporovat) 

technický výstup ze své vlastní svobodné vůle. 

Plánovači, zapojení do kolaborativního procesu, by si měli uvědomit, že vždy jednají 

simultánně na obou rovinách a že ty jsou obě shodně významné a je nutno je brát na 

vědomí. 

Na technické úrovni kolaborativní přístup plánování příliš nemění: budování 

legislativy, plánovací rámce a statistické výpočty se nemění, protože o nich zájmové 

strany diskutují. Je zde však jeden aspekt, který může být považován za technický a 

je potřeba se mu v kolaborativním procesu věnovat, a to způsob komunikace a 

dokumentace vlastní práce. Kolaborativní plánování obvykle vyžaduje obsáhlejší, 

rychlejší a srozumitelnější komunikaci, více zaměřenou na technické detaily. 

N sociální úrovni však číhají závažné problémy pro plánovače, kteří chtějí vést nebo 

se účastnit kolaborativního procesu. Tím se bude CoPack zabývat v „Přípravě na 

kolaborativní proces.“ 
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