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KOMUNIKAČNÍ MINIMUM



JAK JSME ZAČÍNALI?



PÍRÁSKÉ CÍLE

o Horizontální distribuce moci – pochází z nás 
o Otevřená liberální inkluzivní společnost
o Veřejná diskuse
o Participace
o Obrana lidských práv nejen na Internetu
o Dosažitelná svoboda a naplnění potřeb, které ji podmiňují
o Využití technologií k efektivnějším státním službám ve 

prospěch občanů a nástroje k realizaci demokratických 
procesů



DESING SYSTÉMU A JEHO OMEZENÍ

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE

DANOST vs SVOBODA

PRAVIDLA vs SPOLEČENSKÁ KULTURA



Z “CODEXu“ PWB

o Piráti cítí společenskou sounáležitost

o Piráti respektují lidskou důstojnost

o Piráti se zavazují vytvářet společnost spojenou solidaritou, 
kde silný chrání slabého

o Piráti zastávají politickou kulturu objektivity a čestnosti



o Prosazujme a aplikujme věcné a upřímné, ale přitom
ohleduplné pirátské jednání. Usnadní nám spolupráci
uvnitř i vně, ušetří čas plýtvaný při hašení mediálních
požárů i vnitřních bojů. Budeme moci mezi sebe zvát nové
lidi bez obav a ti budou zůstávat. Nám pak půjde se nad
prací v tvůrčí atmosféře více setkávat, raději než svádět od
klávesnice nedůstojné půtky.

o Zformulujme sobě na pomoc "dobrovolné komunikační
minimum". Něco, co v přirozené komunikaci online i v
reálném životě vezmeme za své a čím se ti, kteří k němu
přistoupí, budou dobrovolně řídit. I v jiných oblastech
života jsou pravidla, jež v dobré víře ctíme.

Náš návrh



Nesuď. Pozoruj.



Nepředpokládej, ověřuj si, 
ptej se.



Mluv upřímně, za sebe, ze srdce.



Poslouchej, abys rozuměl, ne odpověděl.



Svoboda podílet se
znamená i svobodu se nepodílet.



Jsme interpreti světa, ne vlastníci pravdy.



Mluv s mírou a šetři společný čas.



Miř přesně. Zvaž svou motivaci a cíl.



Když mám nápad, jak něco mohu udělat líp, 
musím být ochotný se toho “líp“ účastnit.



Co můžeme udělat?

o Zapojit se do přípravy živého dokumentu Vyladit ho a 
zjednodušit,

o Vzít pravidla komunikačního minima za své a přihlásit se  k 
nim.

o Dodržovat je a zlepšovat tak společenskou kulturu nejen 
mezi Piráty ale i v diskusích, kde hledáme společná řešení. 
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