SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA AKCÍ
Každá i sebemenší činnost vyžaduje přípravu. Ve skautském životě to může být příprava hry,
schůzky, výpravy, závodu, turnaje, besídky, soutěže, tábora. Pokusme se nalézt společné
rysy a pravidla spolehlivé přípravy.
Předvedeme si to na přípravě nejpracnější, na přípravě tábora. Pro zajímavost si položme
jednu zásadní otázku, kdy začínáme připravovat tábor. Odpověď zní, na předešlém táboře.
Tady si přeci poprvé říkáme, toto se povedlo nebo naopak nepovedlo, to bychom měli příště
připravit ještě lépe, ještě zajímavěji nebo naopak, to bychom měli udělat úplně jinak.
Při každé přípravě i opakované máme dva protichůdné pocity, že při opakování musíme akci
připravit lépe než minule, a že můžeme vždy něco podcenit nebo na něco zapomenout. Proto
hledáme způsob, aby příprava byla co nejspolehlivější a aby skončila včas.
V současné době, kdy většina vůdců pracuje družinovým systémem, již nepraktikují ono
pověstné překvapení na schůze, na výpravě nebo ve vhodnou chvíli na táboře, ale naopak
vedou chlapce k samostatnosti, tvořivému přístupu, odpovědnosti, tedy k týmové práci.
Nabídnutý způsobu příprav nebude mít charakter jedinečného návodu, ale naopak bude
zdůrazňovat universální prvky postupu odvozené od systémového přístupu.
Jaké způsoby přípravy používáme a jak kontrolujeme připravenost

příprava bez záznamu

příprava s jednorázovým písemným záznamem

příprava za pomoci stálého seznamu

příprava doplňováním stálé základní osnovy

příprava za pomoci stavebnicového seznamu - štítků kartotéky

příprava za pomoci rozhodovacího stromečku

příprava za pomoci pomocného grafu (vhodné pro vlčata)

příprava pomocí kombinace vyjmenovaných způsobů

systémový přístup, systémová analýza
Každý z uvedených způsobů má své přednosti, ale i případné nedostatky, při použití stálých
seznamů nejčastěji vzniká pocit, že příprava je dokonalá, a že není nutné doplnění nebo
aktualizace. V důsledku toho může dojít k opomenutí, proto je vhodné každou přípravu podle
důležitosti a náročnosti akce vhodným způsobem překontrolovat. Velmi spolehlivým způsobem
je využití systémového přístupu.
Do přípravy se můžeme pustit sami nebo organizovat přípravu s účastí oddílové rady, tedy
týmovým způsobem. Týmová příprava je z počátku, časově a organizačně náročnější a
případně i konfliktní. Při tomto způsobu přípravy nesmíme opomenout zejména:
 přípravu promyslit a organizovat
 práci rozdělit na dílčí přípravy mezi účastníky
 zajistit dostatečnou vůli ke spolupráci abychom předešly nebo snížily názorové rozdíly řešitelů
- postupným vymezováním - per partes
 neopomeňte na průběžnou kontrolu
Rozhodovací stromeček
Podstatou metody je postupné rozvíjení řešeného problému, název byl odvozen od grafického
tvaru záznamu (harmonogramu = hmg).
organizační
hmg: doprava, stavba, bourání
příprava tábora
věcná
inventář jednotlivce, družin, oddílu, vůdce
programová
výcvik, ověřování, soutěže, závody
stezka, odborky, hry, sport,
Vlastním účelem stromečku postupné vybavování podrobností. Např. vyjmenovávání
potřebného oblečení podle účelu na den, na spaní, do nepohody, na sport ap., předměty pak již
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zaznamenáme do seznamu. Nesnažme se vytvořit dokonalý a úplný stromeček, účelem je
spolehlivá příprava a ne dokonalá pomůcka.
SEZNAMY
S e z n a m y: výstroje, inventáře, postupy, hmg, scénáře,
Pro pravidelně se opakující akce schůzku, různé výpravy, tábor, míváme v oddíle zpravidla již
stálé "typové seznamy výstroje", typové náplně schůzky, výpravy, táborového dne, které před
akcí pouze potvrdíme nebo případně doplníme podle konkrétního programu např. o inventář,
výstroj, sportovní pomůcky ap.
Možná, že si neuvědomujeme, kolik takových seznamů skutečně užíváme.
Jde zejména o:

seznamy:
inventář, výstroj, sportovní pomůcky, nářadí, ...

postupy:
návody: stavba stanu, táborových staveb, spouštění lodě, ...

hmg:
stavba, bourání tábora, denní řád tábora, ...

scénáře:
vztyčení vlajky, táborový oheň, besídka, závody ...
K A R T O T É K Y - ZÁSOBNÍKY ŠTÍTKŮ
Některé soubory zejména obsažnější je lépe než do seznamů uspořádat do kartoték. Jde
vlastně o opačný postup než v rozhodovacím stromečku, začínáme prvky, které podle účelu
agregujeme - uspořádáváme podle předmětu, podle času, jako rejstřík podle abecedy ap.
Tento druh evidence souborů má proti seznamům mnoho výhod, zejména jednoduché změny
uspořádání třeba i pro krátkodobou operativní potřebu.

knihovnička, seznamy, rejstříky

herník, zpěvník, kuchařka, jídelníčky, recepty, nápadníky

obřady a scénky, náměty pro táborové ohně a besídky
Tato forma má ještě jednu výhodu proti seznamům, může nám sloužit jako zásobník nebo
archiv, do kterého ukládáme podrobnější údaje o uloženém prvku, které lze uspořádávat do
účelových souborů.
Ukázky:
SOUBOR
KUCHYŇ

podsoubor
prvek
konstrukce
plachta, stoly, lavice,
kamna
rošt, rám, tály, kouřovody, dvířka, kamnovec
zásobník vody
Štítek obsahuje přehled o jednotlivých prvcích případně podsouborech zařízení táborové
kuchyně) Ukázky: táborová kuchařka, výstroj, herník, navrhněte členění !!!
ZPŮSOB KONTROLY PŘIPRAVENOSTI
Jeden ze spolehlivých způsobů jak zkontrolovat úplnost přípravy je systémový přístup
spočívající v odpovědích na základní systémové (diagnostické) otázky, a to jsou:
Co ? Jak ? Kdo ? Kdy ? Kde ? Kolik ? nebo Zač ?
Pokud nedostaneme odpověď na každou otázku, pak naše instrukce nebyla úplná!
Text zněl: Oddíl odjíždí na výpravu vlakem v sobotu 7,30 sebou 20 Kč a pláštěnky
kontrola:
kdo
co
jak
kdy
kde
zač
oddíl
výstroj
vlakem
sobota
???
20,- 
Pozor: v informaci chybí KDE (např. z 2. nástupiště nádraží Smíchov). Diagnostické otázky
systémového přístupu lze užít nejen jako kontrolní test, ale i pro vytvoření základní osnovy
přípravy, to znamená přímo formulování potřebných činností a předmětů, které je nutné zajistit
k realizaci připravované akce.

Metodika / Syst. příprava

Jiří Žáček - Gog

