
Dermíšková, Z.: Systémové myšlení

Ve své  krátké přednášce se chci s vámi podělit o své zkušenosti s využíváním
systémového myšlení v lektorské a konzultační praxi.

Každý, kdo pracuje jako lektor nebo konzultant v našich firmách, se mnou jistě bude
souhlasit v mých následujících pozorováních. Na všech školeních a při všech konzultacích
potkávám spoustu báječných lidí. Schopných, inteligentních, oddaných práci. Většina
záměrů a změn, které jsou iniciovány, jsou vedeny základním cílem zlepšit chod věcí,
prospět lidem i firmě. Kam mizí ty dobře míněné iniciativy změny, motivační programy,
reengineeringové aktivity? 

Dovolím si při této příležitosti citovat vynikajícího manažera, dlouholetého výkonného
presidenta pojišťovací společnosti Hannover Insurace. Bill O’Brien provedl během 10 let
transformaci této společnosti založenou na změně firemní kultury. Využíval k tomu
s podporou externích konzultantů právě myšlenek systémového myšlení a celé koncepce
„Učící se organizace“. Tento manažer řekl:

 „Když se transformuje firma, 90% transformace probíhá v lidech, 10% ve změně procesů
a reorganizaci.“

Jak je to možné? Lze s tímto výrokem souhlasit? Na tomto místě bude vhodné vysvětlit
některé základní pojmy. To nám pomůže pochopit, proč je změna myšlení lidí tak
důležitá. A jaké nástroje a techniky nám nabízí systémové myšlení pro překonání
omezení lidské mysli a lidského vnímání světa.

Základní pojmy

Systém

Systém je něco, co považujeme za celek. Jednotlivé části celku jsou svázány dohromady,
protože se neustále vzájemně ovlivňují a směřují ke společnému cíli.

Systémové myšlení

V nejširším smyslu zahrnuje systémové myšlení celé široké pole technik a nástrojů, jako
je teorie chaosu, kybernetika, různé terapie zaměřené na holistické vnímání člověka,
procesní mapování a další.

Systémové myšlení jako pátá zastřešující disciplína koncepce „Učící se organizace“
obsahuje řadu praktických nástrojů pro podporu změn v organizaci. Tyto nástroje tvoří
nový jazyk, slovníček pojmů, pro popsání vzájemných vazeb v systémech organizace.
Slouží ke zviditelnění vztahů mezi jednotlivými částmi firmy. Podrobnější seznámení
s těmito nástroji a technikami a jak je lze prakticky využít pro řešení problémů ve firmě
je obsahem zítřejšího workshopu. Zde en stručně vysvětlím.

Smyčkové diagramy: slouží pro popsání systemické struktury.

Systémová struktura

Často si myslíme, že struktura organizace je organogram firmy popisující jednotlivá
pracovní místa a úrovně řízení. Jindy za strukturu považujeme pracovní procesy vedoucí
k transformaci vstupů na výstupy. 

V systémovém myšlení považujeme za strukturu celý soubor vztahů mezi jednotlivými
komponenty systému. To zahrnuje organizační hierarchii a procesy, ale také postoje lidí,
způsob vyhodnocování informací nebo přijímání rozhodnutí. Zahrnuje předvídatelné
chování lidí jako reakci na určitá opatření nebo změnu. 



Protože právě tyto vazby předurčují, zda naše pokusy ovlivňovat chování celé struktury,
tedy firmy, povedou k úspěchu. Zda peníze a čas investované do opatření s cílem změny
se promění v zisk či nikoliv.

Smyčkové diagramy jsou složeny s prvků systému a spojovacích linek popisujících
vzájemné ovlivňování. Zásadně tvoří vazby uzavřených smyček. Tedy nejen A ovlivňuje B
a B ovlivňuje C, ale také jak B ovlivňuje A atd. Tím se potlačuje naše převážně lineární
myšlení ve formě příčina – následek.

Referenční módy:

Pro významné prvky v systému používáme při hledání důvodů určitého chování referenční
módy, což je název pro grafy vývoje sledované proměnné v čase. Zase se jedná o nástroj
sloužící k překonání jiného našeho omezení, a to nedostatečného vnímání času a
dynamiky z toho vyplývající. Většinou máme sklon pro posuzování používat příliš krátký
časový horizont. Toto nám pak znemožňuje vidět širší souvislosti.

Archetypy

Základ slova vychází z řeckého archetypos, které má význam „první svého druhu“. Jsou
to základní smyčkové diagramy popisující velice často pozorované chování. Mohou sloužit
jako snadno dostupné hypotézy vysvětlující chování systému firmy. Umožňují stručně a
jednoznačně hovořit o chování systému v čase.

Simulace a modely

Na základě hypotéz o chování systému vypracovaných ve smyčkových diagramech je
možné vypracovat ve specielním software simulace. Tyto simulace umožňují:

● dokázat, že popsaná systemická struktura skutečně produkuje pozorované chování
(viditelné v měřitelných ukazatelích výkonu systému)

● zkoušet změny struktury systému a sledovat jaké změny chování to vyvolá

● testovat různá opatření pro vylepšení chování systému

● umožní manažerům důkladně zkoumat různé aspekty a vedlejší neočekávané
důsledky jednotlivých rozhodnutí a opatření

Nástroje systémového myšlení

Pro ilustraci uvedu několik příkladů ze své praxe, kde využívám nástrojů systémového
myšlení pro vysvětlení určitých jevů a pro iniciování změny myšlení lidí.

Příklad první: „Mentální model a jeho vliv“

Mentální model je soubor našich představ a předsudků o tom, jak funguje systém, ve
kterém pracujeme. Základem práce s mentálními modely v koncepci učící reorganizace je
ukázat, jak tyto modely zpětně ovlivňují naše okolí a vytvářejí bariéry zlepšení situace.

Velká firma, silná, zavedená, úspěšná. Ve svém oboru mezi 10 nejsilnějšími. Pracovali
jsme s manažery všech úrovní, téma seminářů bylo „Zákaznicky orientovaná firma“.
Velmi dobře si pamatuji, jak jsem půl dne vedla jednu skupinu manažerů – hodně
rozhněvaných mladých mužů - k uvědomění si toho, kolik z jejich kategorických
stanovisek o tom, jak funguje jejich firma, jsou pouhé domněnky. Po několika hodinách
otevřeně přiznali, ano, máte pravdu, my to vlastně nevíme, my si to jen myslíme. 

Tito rozhněvaní muži byli tak plni svých představ, že přes tento mentální model nemohla
projít žádná informace a znalost, která by mohla zlepšit jejich chování k internímu
zákazníkovi – nadřízenému nebo kolegovi z jiného oddělení. Pes tyto mentální bloky také
vnímali veškeré pokusy vedení o zlepšení situace jako „co si zase vymysleli, jen nám
přidávají práci, co je to zase za …“ 



Teprve poté, co začali vidět tyto vlastní mentální bloky, byli ochotni roztřídit, co je
ověřená skutečnost a co domněnka. Teprve potom byli schopni v klidu a bez emocí
hovořit k věci, tj. jaká konkrétní opatření lze realizovat pro zlepšení komunikace ve firmě.

Právě pomocí technik a nástrojů systémového myšlení se mi daří zviditelnit tyto
souvislosti lidem na kursech.  Mám s používáním řadu zajímavých zážitků. Velice často,
když si sestrojíme některý ze systémových diagramů, znázorňujících určité vztahy ve
specifické situaci, je první reakcí snaha najít proti argumenty, popsat situace, kdy
uvedený obrázek není pravda. Souvisí to myslím tak trochu s naší skeptickou mentalitou.
Ale to je jen dobře, to určitě nevadí, protože základním smyslem používání nástrojů
systémového myšlení je vyprovokovat lidi k diskusi, k zamyšlení, ke konfliktu, ke
zkoumání různých úhlů pohledu. Nástroje systémového myšlení nejsou jednoduchým
návodem správného řešení, je to jen a jen technika, pomůcka, nic víc, ale také nic
menšího. Preferuji tento způsob práce, který nutí lidi myslet a hledat nové pohledy na
věc.

Příklad 2:  „Archetyp Meze růstu“

Tento archetyp nám připomíná, že nic neroste nekonečně dlouho. Dříve či později růst
narazí na meze vytvořené okolím. Pokud se tak stane, další pokusy pro podporu
růstového procesu jsou neproduktivní, smysluplné řešení je odstranění mezí růstu. Je to
logické a pochopitelné. Z nepochopitelných důvodů se ve skutečně chováme tak, že
pokud narazíme na meze růstu, většinou „dále tlačíme na pilu“, často s dosti
nepříjemnými následky. 

Tento archetyp je velice užitečný při školeních v oblasti řízení změny a řízení růstu firmy.

Když pracuji s menšími firmami, které se nachází v některé z krizí růstu, zaměřuji se na
pomoc při odhalování „mezí růstu“. Znamená to hledání faktorů, které brání rychlejšímu
rozvoji. Co většinou firmy dělají je to, že se zaměřují na podporu rozvoje, tedy aktivní až
agresivní rozvíjení těch faktorů, které vedou ke zvyšování sledovaného ukazatele. Více
reklamy a propagace, více opatření pro zvýšení prodeje, více nových projektů. Systém
firmy se samozřejmě proti takové tlaku začne dříve či později bránit. Přetížení odborníci
nestačí realizovat zakázky, organizační a řídící struktura firmy přestává být vyhovující, a
další možné vlivy. Zase zde s úspěchem používám diagramy systémového myšlení, které
umožní tyto vztahy znázornit, pochopit, akceptovat a hledat přiměřená opatření pro
stabilizovaný rozvoj firmy. 

Důležitým rysem používání systémového myšlení je to, že si přímo vynucuje komunikaci
mezi různými odděleními, skupinami, částmi firmy. Bez stanovisek a názorů různých částí
organizace nelze vztahový diagram vůbec vytvořit. Zde se projevuje důležitá
charakteristika systémového myšlení, že poskytuje jakýsi „jazyk, slovník výrazů“ pro
diskusi o obtížně vyjádřitelných skutečnostech. Novost tohoto jazyka, novost metody
často pomůže při překonávání komunikačních bariér a bariér vlastního vnímání, vlastních
mentálních modelů.

Vztahy a souvislosti, které si takto znázorňujeme, nejsou samozřejmě nijak neznámé a
objevné, o jejichž existenci bychom neměli vůbec potuchy,. Spíše je to tak, že nad
daným obrázkem často lidé řeknou, „aha“, „ano, no vždyť my víme“. 

Příklad 3:  „Archetyp Úspěch úspěšným“

Tento archetyp popisuje situaci, kdy dva soupeři bojují o stejné zdroje. Čím úspěšnější je
jeden z nich, tím více získává na úkor druhého. Tento archetyp lze s úspěchem aplikovat i
na vedení lidí. Proto ho využívám při zavádění systému hodnocení pracovníků pro
prosazení nutnosti používání pomůcek na podporu paměti a objektivity posuzování lidí.

Často totiž na začátku slyším:  ….. nemusím si vést záznamy o svých podřízených
s poznámkami o výjimečně dobrých výkonech, o problémech, vždyť si to přece pamatuji…
…



Při zavádění systému hodnocení pracuji vždy na vyvrácení podobných „předsudků“. Naše
víra v objektivnost vlastního vnímání opět neodpovídá skutečnosti. Jsme přesvědčeni, že
to co vidíme a slyšíme je „pravda“. Zapomínáme, že naše představy o fungování světa
kolem nás, ať již je to výkon našich podřízených, výkon organizace, ovlivňuje, co vidíme,
čeho si všímáme. A protože věřit znamená vidět a vidět znamená věřit, vidíme vždy to,
co chceme, vybíráme informace, které jsou v souladu s našimi představami. 

Protože systémové myšlení má techniky a nástroje, jak tyto „soft“ záležitosti vyjádřit
grafem, strukturovaným diagramem, archetypem. Pro technicky založené manažery, a
takových je v našich firmách většina, je to velká úleva, moci tyto věci popsat technickým
slovníkem. Už to pro ně není tak neuchopitelné. Věřím tomu, že tito inteligentní a schopní
lidé budou pracovat na změně svých mentálních modelů.  S jednou důležitou podmínkou,
že se vrátí na své pracoviště, kde budou zavedeny takové formální postupy, aby je to
nutilo a podporovalo v nových způsobech myšlení. 

Pokud má dojít ke změně mentálních modelů, tedy ke změně myšlení, je důležité, aby
byly staré mentální názory nahlas popsány, zviditelněny. Je potřeba, aby zaznělo:

 „… je nevím, vždyť si přece skutečně pamatuji, co moji lidé dělají….“

„…opravdu si myslíte, že není možné si pamatovat a nosit v hlavě vše o 10 – 15
lidech?...“

„… No ano, ale tady Franta si vede takový notes, kde má černé puntíky vyznačující
problémy s výkonem…“

Franta na konci školení: „… přesvědčila jste mne, že si budu dělat i červené puntíky
vyznačující dobré výkony…“

Jiný manažer: „ já mám pořád pochybnosti, že to může fungovat, ale zkusím si vést
záznamy a být tak přirozený a upřímný při pohovorech, jak dokážu. A budu vyčkávat, co
se stane…..“

Je nutné, aby lidé řekli s čím nesouhlasí a o čem pochybují. Protože jen tak můžeme najít
takové formy práce, při kterých budou v souladu sami se sebou a nebudou se zavírat
před vnímáním změny. Pokud lidé akceptují základní myšlenku, že jejich mentální model
ovlivňuje, co vidí, již toto jim pomůže začít pracovat na změně vlastních postojů a
chování.

Příklad 4: Řízení složitých systémů

Poslední zkušenost, o kterou se chci s vámi podělit, je používání vynikající manažerské
hry simulující  dodavatelsko-odběratelský řetězec, tedy i jakýkoliv pracovní proces ve
firmě. Smyslem a hlavním cílem hry je ukázat dvě věci:

● chování lidí je více ovlivněno tím, jak je systém nastaven, než jejich osobnostními
vlastnostmi a způsobem rozhodování

● důsledky úsilí zaměřeného na dosažení lokálních cílů bez znalosti a pochopení, jak
funguje celý systém

Naše lidské vnímání rychlosti změny je velice zkreslené. Naprosto typicky očekáváme, že
změna se odehraje rychleji, než je reálně možné. Naše netrpělivost má celou řadu
negativních důsledků. Především nedokážeme dostatečně vnímat malé změny,
zapomínáme na časovou setrvačnost časovou prodlevu mezi realizací nápravného
opatření a okamžikem, kdy se projeví výsledek opatření ve změně systému (v
měřitelných ukazatelích).  Pokračujeme v dalších nápravných opatřeních, i když pro
změnu stavu bylo učiněno dost a je nutné čekat, až se změna projeví. Typickou reakcí
bývá konstatování, že přijaté opatření zřejmě nefunguje, je tedy potřeba v lepším
případě daného řešení použít více, nebo v horším případě vyzkoušet něco jiného.

Pro vysvětlení a pochopení těchto vztahů dobře slouží zmíněná manažerská simulace. 



A skutečně všechny  manažerské týmy dosáhnou v této simulaci principielně
srovnatelných výsledků, rozdíl je jen v míře potíží, do kterých se řetězec dostane. 

Často to bývá docela trpká pilulka, zvláště pro lidi zvyklé na úspěch a rychlá řešení. Je to
hluboký zážitek, spojený s otázkami typu, „Kdo ze to tedy může?“. Dosti typické v naší
kultuře, místo poučení se z chyby hledání viníka. A spojené z překvapivým poznáním, že
ve špatně nastaveném systému nelze podat dobrý výkon.  Že to, jaká kritéria měření
výkonu nastavím, takové chování si vynucuji. 

Jak může systémové myšlení a jeho nástroje pomoci v takových situacích?

Základním cílem se systémovým myšlením a jeho nástrojů je zviditelnit co možná nejvíce
vztahů a vazeb mezi jednotlivými částmi systému. Zaměřuje na zkoumání, jak vliv
nevhodně nastavených lokálních cílů např jednotlivých oddělení oslabuje možnost
dosažení optimálních výsledků celého systému. Ačkoliv zejména toto je intuitivně všem
jasné, velmi obtížně se o tom hovoří a hledá řešení. 

1. zviditelní, jak sami vytváříme problémy svým chováním

2. zviditelnit vztahy a vazby mezi jednotlivými částmi systému, které nejsou zřejmé
na první pohled

3. popsané vztahy a zpětné vazby zviditelní možné důsledky našich rozhodnutí, které
často označujeme termínem „nepředvídatelné důsledky“

4. definované archetypy popisující typické vazby vyskytující se v systémech kolem
nás a důsledky z toho vyplývající

5. pomohou nám pochopit fenomén nazývaný „odpor proti opatření“. Tedy dosti
typickou situaci, kdy dobře míněné opatření nepřinese žádoucí výsledek, někdy
způsobí i zhoršení situace.

6. dává nám nástroje, jak tuto skutečnost vysvětlit i ostatním

7. dává nám společný jazyk pro popsání chování systému v čase

8. systémové myšlení vyžaduje práci v týmu, ne snad proto, že by samo o sobě bylo
obtížné, ale protože dobré výsledky vyžadují zkoumání z mnoho různých
perspektiv

Použití systémového myšlení nás může přivést k tomu, abychom si uvědomili, jak náš
způsob myšlení, způsob vyhodnocování informací, způsob výběru informací z celé reality
ovlivňuje výsledky, kterých dosahujeme. 

Na závěr chci podtrhnout jednu důležitou zásadu. Systémové myšlení poskytuje soubor
technik a nástrojů pro lepší pochopení systému firmy, společnosti, mezilidských vztahů,
ve kterém fungujeme. Jsou to ale jen a jen techniky. A žádné techniky a nástroje nás
neochrání před tím, jací jsme. Základem efektivního využití nástrojů systémového
myšlení je stejně jako u jakýchkoliv jiných technik ochota začít sám u sebe. Ochota se
změnit, přehodnotit vlastní myšlení a chování a převzít odpovědnost za formování světa,
ve kterém žiji. 

V poslední době se na všech školeních zaměřuji na předání této základní myšlenky. Neboť
vždy je na co si stěžovat, vždy jsou kolem mne „oni“, kteří mohou za to, že mé osobní
nebo pracovní okolí vypadá jinak, než bych si přála. Vždy je zde možnost volby, vždy
existují cestičky, jak začít více ovlivňovat chování systému okolo mne. Nástroje
systémového myšlení nám mohou pomoci. 

Na závěr dobrá zpráva. Zkušenosti z práce s lidmi mne vedou k optimismu. Lidé na to
slyší a odchází ze školení s odhodláním aktivněji se zapojit do budování lepšího systému.
Jsem realista a vím, že ne každému toto odhodlání vydrží. Někteří ale vydrží a to je
slibný začátek.


