
 

Šestý seminář 22. 6. 2021, 18 – 20 hod, Zoom 
9 500 registrovaných účastníků 
111 zemí 
12 jazyků 

V posledním týdnu jsme se spojili prostřednictvím jednoho linku na velké plenární schůzi.   

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

Domácí příprava 

Požádali účastníky, aby zkusili v rámci domácí přípravy ještě jednou projít úlohy z minulého týdne 
včetně cvičení s tabulkami. Abychom se co nejvíce přiblížili naší realitě a připravili tabulku co možná 
nejvíce realisticky – včetně vytvoření strukturálního testu, napsání příslušného plánu jak získat 
většinu. 

1. Přečtěte si kapitolu organizace United Teachers of Los Angeles z nedávné knihy Jane 

McAleveyové Kolektivní smlouva. Poté odpovězte na tyto diskusní otázky. 

2. Znovu prokažte úkol z minulého týdne, ale zpřísníte kampaň! Navrhnete test skutečné struktury, 

napište plán na spuštění a získejte prostou většinu, včetně jádra. 

Cíl:  Shrnutí, závěr a jak dál 
Téma:  Test struktury a strukturovaný rozhovor 

 
Ethan Earle – úvod 
Jane Mc Alevey – hlavní instruktorka 
Jollene Levid – aktivistka z Filipín 
 
 
Ověřený postup: 
 

1. Získat leadery 
2. Mobilizovat aktivisty 
3. Mluvit se všemi zaměstnanci – cíl získat min. 75% 
4. Vytvořit osobní vztah 

 

Všude ve světe se objevuje záměr upravit legislativu k oslabení odborů. 
 
Test struktury mj. vyhodnocuje průběh petice. Kdo podepsal, kdo získával podpisy apod. 
Test struktura předchází další akcí vč. stávky. 
Test struktura je minikampaň napříč členskou základnou a zaměstnanci. 
Test struktury musí mít definovánu jednotku, vůči které petice s podpisy adresována 
 

https://zoom.us/j/98391973827
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1644lEhsBa0QBRzulYmkbItxb_nSwTUVp/view?usp%3Dsharing&sa=D&source=editors&ust=1621361275784000&usg=AOvVaw2Z-HWimJ8U9Bc3vjE1Tfti
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/document/d/1n0p4Q2JJzEHqN8gKAdz5Tfe2xeQbdvSX19YK6xMF1GA/edit?usp%3Dsharing&sa=D&source=editors&ust=1621361275786000&usg=AOvVaw1Ik1cCyvisqLUt4-wWzDN7


Závěrečná slova pracovního týmu O4P: 
 

 
 
Získání většiny je podmínkou úspěchu stejně jako získání vůdčích osobností a vedení 
rozhovorů (potřebujeme i Tebe, bez Tebe to nezvládneme, …)  
Je třeba vystoupit ze své komfortní zóny jinak se nic nezmění a navázat na své předky. 
Organizování znamená, dělat vše, co je potřeba k vítězství. 
Získáme tak důvěru a tím i energii. 
Chceme změnit pracovněprávní vztahy a dosáhnout rovnováhu. 
 
Viz Program ze dne 210622: 

Týden 6 - 22. června: Budování struktury  

Část 2: Test struktury  

Cíle učení : 

• Naučit pracovníky / lidi, že musí budovat silné staveništi / Objekt ( site ) struktury napříč každým vznikajícím na 
pracovištěm / staveništěm/ okolím .    

• Mezi nástroje pro budování silných struktur pracoviště patří „ mapování “ a „ mapování “.  

• Při vytváření silných pracovních / stavebních / školních webů se „ mapování “ a „ mapování “ ( které se liší ) opírají o 
dovednosti z dřívějších relací : identifikace vůdce , sémantika a strukturované organizační rozhovory .    

Denní program 

• Hlavním webinář plenární (120 min) : Různé skupiny z celého světa a  jejich test struktury , plány na dosažení většiny a 
základních prostředků připravených v souvislosti s COVID-19 . Příklady budou čerpat z praxe zaměstnanců pracujících v 
zázemí a základních frontových pracovníků organizujících se v pandemie . Závěrečné diskuse o tom, jak se zapojit do celé 
kampaně ve vaší organizaci a jít kupředu. ( Track A Plenary Link ; Track B Plenary Link )  

Cvičení kampaně: Jděte dál a vyhrajte!  

Udělejte si plán na tom, jak pokračovat v této práci a přivést ji do vaší organizace a její 
organizační práci .  
Všechny materiály a prezentace účastníků naleznete v angličtině zde. 

Zapsala: Šárka Vojíková 

V Nových Jirnech 23. června 2021 
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