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Materiál pro 2. jednání P ČOS dne 13. 9. 2013 
 

Práce P ČOS 
 
Předkládá: Tomáš Kučera, člen P ČOS 

Bratři a sestry,  

jsem v P ČOS nový a s jeho činností se teprve seznamuji. Chápu, že je zde třeba jistého řádu. Avšak 
dříve než zapadnu do vyjetých kolejí, jejichž hloubku zatím neodhadnu, dovolím si vám nabídnout 
několik postřehů a možná i navrhnout drobné změny. Není vhodnějšího okamžiku pro změnu než na 
začátku funkčního období. Kandidoval jsem s úmyslem věci posouvat vpřed, dělat věci trochu jinak. 
Rád bych tímto otevřel debatu nad fungováním ČOS, nad způsoby, jak jednotlivé orgány pracují.  
Jsem přesvědčen, že takové debaty je třeba na všech úrovních, ve všech sborech a komisích. A kde 
jinde začít, než v P ČOS? Věřím, že my musíme jít příkladem, my musíme vést hnutí ke změně, nikoli 
ho jen řídit. Zanechám obecných frází a na několika příkladech se pokusím objasnit, oč mi jde. 

Program jednání P ČOS 

Když se podívám na program jednání P ČOS, vidím 19 bodů. Body 4 – 15 mají v názvu převážně 
informace nebo zpráva. Teprve bod 16 se zabývá aktuálními problémy k řešení. Z toho je zjevné, kam 
mířím. Samozřejmě, že předkládání zpráv a informací je důležité, avšak aktuální problémy jsou 
pravděpodobně důležitější, a proto bychom se jimi měli zabývat dříve, neboť zde se dá očekávat větší 
diskuse. Zprávy a informace si můžeme přečíst. Takto podané je trochu zjednodušené. I mezi 
informacemi může být něco velmi důležitého. Pokud je však něco důležité a je třeba to projednat, 
pak se nejedná o informaci a mělo by to být zařazeno mezi aktuální problémy k řešení. Celou skupinu 
aktuálních problémů bychom pak měli řešit mezi prvními. 

Myslím, že mi dáte za pravdu, že důležité věci, nebo věci, vyžadující větší debatu, se nejčastěji řeší v 
kategorii různé a že na tuto debatu vždy zbývá nejméně času. Jinými slovy, to, co potřebujeme 
opravdu probrat, řešíme až jako poslední. 

Cíle P ČOS 

Další důležitou věcí jsou cíle. Jaké máme jako P ČOS cíle? Jsem bytostně přesvědčen, že bychom si 
měli najít čas na stanovení cílů, kterých chceme dosáhnout, a pravidelně kontrolovat, jak se nám to 
daří. Cíle rozložit na podcíle a dále na jednotlivé kroky a úkoly, které k cílům vedou. Takový to přístup 
by nám umožnil soustředit se více na to, co je pro nás opravdu důležité. Z takového schématu pak 
vycházejí priority jednotlivých úkolů a plánování.  

 

Vše, co jsem víše popsal, jsou techniky managementu, který používají firmy. Jsem přesvědčen, že 
mnohé z těchto principů by nám prospěly. Prosím, popřemýšlejte o nich. 

Návrh: 
Přesunout bod 16 Aktuální problémy k řešení v programu jednání P ČOS na pozici 4. 
Zařadit do jednání P ČOS bod stanovení cílů P ČOS a jejich pravidelné vyhodnocování. 

 

Komunikace 

Další velkou kapitolou je komunikace a vztahy mezi členy P ČOS. S některými členy se znám delší 
dobu, ale s některými vůbec. Když to vezmu do důsledků, neznáme motivaci a postoje ostatních 



členů P ČOS. Jedním z nejdůležitějších faktorů v komunikaci a spolupráci skupiny lidí jsou očekávání 
jednotlivců. Zkusme si každý odpovědět na otázky: Jaká jsou má očekávání? Co očekávám od 
jednotlivých členů P ČOS? Co očekávám od P ČOS jako celku? Jaká jsou má očekávání směrem od 
hnutí, žup a jednot? Jaká jsou má očekávání od jednotlivých útvarů ČOS? Otevřené vyjasnění těchto 
otázek umožňuje nalezení společných cílů a je nezbytným předpokladem pro hledání řešení v 
otázkách rozdílných názorů. A my máme odlišné názory. Přikládám otázce očekávání velkou 
důležitost a měli bychom hledat prostor, abychom o nich mohli mluvit. Může se vám zdát, že takové 
„plýtvání časem“ si nemůžeme dovolit, ale opak je pravdou. My si to musíme dovolit. 

Návrh: 
Vyjasněme si vzájemná očekávání. 

 

Pouze jsem nakousl oblast této problematiky a nechci se dále rozepisovat. Už teď je to román. Ale jak 
jsem mnohokrát napsal, pokládám tyto věci za důležité a úsilí do nich vložené za investici do 
budoucnosti ČOS a cestu vpřed. 

 


