
 

Druhý seminář 25. 5. 2021, 18 – 20 hod, Zoom 
Účastníci z České republiky: 
zuzana.sargova@email.cz; hnykova.jana@cmkos.cz;  
Sarka.Vojikova@innogy.cz; Marika.Kromer@innogy.cz  
martin.picmaus@eon.cz; mucha@os-echo.cz;  

 
Koordinátor skupiny: Jiri.Steg@seznam.cz 

 

18:00 - 18:20: https://zoom.us/j/98391973827  - plenární schůzka 

18:20 - 19:25:  https://us02web.zoom.us/j/82424882547 – pracovní skupiny/pracovní buňky 

19:25 - 20:00: https://zoom.us/j/98391973827 - plenární schůzka 

Cíl:   osvojení vůdčích dovedností 
Téma:  Semantika (nauka o významech) 

Strukturovaný rozhovor o odborech 
Jak zvítězit v argumentaci. 
Jak mluvit s lidmi typu Sharon (viz přiložené cvičení úvodního semináře) 

 

Evelin Ahetch – sémantika a argumentace (viz dnešní přiložené cvičení) 
 
 

• Nemluvit o odborech ve třetí osobě, tak o nich mluví zaměstnavatelé. Odbory nejsou oni, 
odbory jsi ty a vy ostatní.  

• Máme jen dvě strany, zaměstnanci a zaměstnavatelé. 

• Potřebujeme vybudovat společnou většinu pro dosažení společných cílů. 

• Vše záleží na Tobě. Nic se nezmění bez Tebe. 
 

• Nepotřebuje odborová organizace ale potřebují všichni, potřebuješ i Ty 

• Ne každý ae Ty jsi důležitý. 

• Podmínkou je ale spojení všech k dosažení společných cílů. 

• Nepoužívat zkratky 

• Jediný způsob jak Vy a Vaši kolegové dosáhnou lepších podmínek, je že Vy a Vaši 
kolegové podpoříte … 
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Pracovní skupiny 
Představení zástupců odborových svazů ECO, Zdravotnictví a SOS ENERGIE. 
Informace k počtu členů a % organizovanosti. 
Výměna zkušeností s náborem nový členů a motivace. 
Problémy konkurenčních odborových organizací. 
Dobré vztahy s vedením znamenají, že není zlo být v odborech. 
 
Kapitál nabírá sílu proti zaměstnancům. Musíme se soustředit na budoucnost. 
Odbory jsou jediní na straně zaměstnanců. 

 
 
Tzv. Akvárium (ke školitelce Jane a Evelin se do video prostoru přidali další 
panelisté) 
 
Panelisté diskutují návrhy lepších formulací bodu 1. – 8. přílohy z jednotlivých pracovních skupin. 

 

 
 

• Co můžeš pro sebe a ostatní udělat? Uveď příklady dobré praxe. 

• Tvá investice přinese … 

• Kolektivní akce přinese … 

• Zapojení Tvé a Tvých kolegů je klíčové. 

• Důležitý je spolehlivý systém a ne jednotlivci- 
 

• Pojistka  x Ochrana 

• Odbory x My 

• Co můžeme společně dokázat 

• Zaměřit se na jednotlivce a pak se dát dohromady 

• Rostoucí členská základna zvyšuje nezávislost na zaměstnavateli. 

• Dostatek zdrojů vede k efektivnímu vyjednávání. 
 



Viz Program ze dne 210525: 

Týden 2, Květen 25: Sémantika a slova, která si vybereme 

Cíle učení: 

• Cílem každé 6-krokové strukturované organizační konverzace (SOC) je, aby každý 
pracovník pochopil, že bez aktivní účasti se nic nezmění. 

• Na konkrétních slovech, která používáte, záleží. Použití slov "my" a "my" 
organizátory a aktivisty může umožnit lidem upadnout do anonymního kolektivu, aniž 
by pochopili, že jejich vlastní individuální agentura je klíčem k získání změny, 
kterou chtějí. Použití jazyka "vy" namísto "my" pomáhá nastavit rámování volby (a 
rámování těžké volby) v 6-krokové strukturované organizační konverzaci. 

Praxe kampaně VZHLEDEM k této relaci: 

Měli byste mít buď: 

1. Přečtěte si úvodní kapitolu z no shortcutsa poté sesešli se skupinou, abyste tuto 
kapitolu prodiskutovali pomocí těchto studijních otázek. 

2. Nebo: Mohli jste analyzovat worksite: kdo jsou aktivisté, kdo jsou vůdci a proč? 

agenda 

• Hlavní webinář (20 min) Vítejte zpět! Úvod do sémantického cvičení 
Hlavní webinářové plenární zasedání. (sledovat plenární odkaz; Odkaz 
plenárního zasedání skladby B ) 

• Organizační skupiny (65 min)Dokončete sémantické cvičení ve 
spolupráci s lidmi z celé organizace (Napište koordinátorovi skupiny 
a/nebo facilitátorovi a požádejte o odkaz) 

• Hlavní webinář (35 min) Vraťte se sem, abyste vyslechli sémantické 
cvičení. (sledovat plenární odkaz; Odkaz plenárního zasedání skladby 
B ) 

• Vyplňte hodnotícíí formulář pro tuto relaci! (propojeno níže) 

Breakout 1: Organizační skupina breakout 

Opustit plenární zasedání webináře a přihlásit se k odkazu, který vám měl poslat 
koordinátor skupiny nebo facilitátor. Pokud odkaz nemůžete najít, obraťte se na ně nebo 

na jiné členy vaší skupiny. 
(5 min) - Vítejte & připravte se na malé breakout skupiny 

(50 min) - Praxe malých breakoutových skupin: Sémantické cvičení 

• (5-10 min) - Úvod do okolí pro každou osobu 

• Název a umístění 
• Co děláte/kde pracujete 

• (40-45 min) - Účastníci diskutují o sémantickém listu: Sémantické cvičení.   
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• Po prodiskutováním listu použijte posledních 5 minut k výslechu se svou 
malou skupinou breakout: Jak to pro chytne? Co fungovalo dobře? Co bylo 
náročné? Jaké jsou vaše klíčové takeaways nebo odrazy? Jak byste to mohli 
implementovat do kampaně? 

(10 min) - Nechte malou skupinu breakout a vyslechnete svou větší organizační skupinu Breakout 
Group. 

• Jak to jde? Co fungovalo dobře? Co bylo náročné? Jaké jsou vaše klíčové 
takeaways nebo odrazy? Jak byste to mohli implementovat do kampaně? 

Po skupině breakout se znovu připojíte k plenárnímu webináři pomocí stejného odkazu, který 

jste použili dříve! 

 

Praxe kampaně na příští týden 

Vaše organizační skupina by si měla přečíst níže uvedené petice a scénáře. Vyhodnoťte 

nedávné pokusy o přesunutí tvrdých konverzací ve vaší organizaci. Co fungovalo a co ne? Ve 3. 
týdnu se dozvíte více o tom, jak lze tyto materiály použít společně. 

•  Strukturovaná organizační konverzace: 1 na 1 Rap pro většinovou petici 
• Strukturovaná organizační konverzace: Většinová petice za 6-krokovou roli 
• Strukturovaná organizační konverzace: Cvičení dovedností 1 na 1 

Všechny materiály a prezentace účastníků naleznete v angličtině zde. 

 

Zapsala: Šárka Vojíková 

V Nových Jirnech 26. května 2021 
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