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(Príspevok obsahuje reflexie autora na prenášanie teoretických poznatkov a princípov
systemiky a konštruktivizmu do praxe vrcholového manažéra.)

Pracujem v manažmente spoločnosti ČSOB Leasing a .s Slovenská republika ako
manažér. Bývam v malebnom mestečku Sabinov na východnom Slovensku a spolu
s manželkou vychovávam tri dcéry.

V súčasnosti študujem už tretí rok  „Systemicky  koučing“ v Inštitúte systemického
koučovania u pána Parmu. Mám neukončený 2. ročník systemického vzdelania. 

Prečo Vám to tu teraz hovorím a čo tu vlastne robím? Chcem Vám porozprávať svoj
príbeh o systemike, chcem sa podeliť so svojimi úspechmi a pádmi, skrátka chcem, aby
ste ochutnali, ako sa systemika zapísala v mojom živote.

Budem hovoriť o mojich prvých kontaktoch so systemikou, o tom ,čo systemika znamená
pre mňa, o tom, ako ja uvažujem o systéme riadenia pred a po systemickom vzdelávaní,
o tom, aké rozdiely na mne vidia moji kolegovia a moja rodina.

Prax - Prvé kontakty so systemikou.

Veľmi dobre si pamätám na deň , kedy som prvý krát počul slovo systemika .

 Vtedy som bol v tzv. pozícií riaditeľa pobočkovej siete „VÝCHOD“.V mestách Košice,
Prešov a Poprad som „mal pod sebou“ asi desať pracovníkov obchodu, pričom v každom
meste jeden pracovník zastával pozíciu riaditeľa pobočky. Robil som vtedy všetko ,čo mi
prišlo do cesty , čo sa dalo ako –tak fyzicky zvládnuť a o čom som sa sám rozhodol, že to
nikto za mňa lepšie neurobí. Popri riaditeľoch a obchodníkoch  som  získaval
nekoordinovane zákazníkov na všetkých troch pobočkách ,dojednával som obchody,
schvaľoval som obchody a bol som najväčším odborníkom na riziko a popri tom som
akože prijímal nových pracovníkov a riadil všetkých vtedajších pracovníkov. Obrazne
povedané robil som všetko a nič poriadne a pritom som bol neustále uťahaný
a samozrejme, že som to nezvládal. Skrátka fungoval som na 200% a stále to bolo horšie
a horšie. Bol som ale najmocnejší a najkompetentnejší. Ako príklad z tej doby uvádzam,
že zo všetkých zamestnancov spoločnosti som mal najviac prevolaných minút na mobile
a nestačil mi ani vtedy najvýkonnejší program 1000 minút na mesiac.

Cestou na prvé stretnutie s EXTIMOU 11.2.2000 v Trenčianskych Tepliciach  ,keď som už
vedel, že min.1 hod. budem meškať a keď som hrozil predstavy, že ma nejaké trojdňové
sústredenie vytrhne z denno-dennej operatívy, volal som svojmu vtedajšiemu a aj
súčasnému šéfovi a generálnemu riaditeľovi, že ja v žiadnom prípade na žiadne
sústredenie nejdem. Dostal som to vtedy doslova príkazom, že tam musím ísť. Ešte celý
deň som bol z toho namrzený ,ale na druhý deň to už bolo lepšie a domov som sa vracal
dokonca s nadšením. Mnohé veci som odvtedy zmenil a mnohé sa zmenilo aj vo firme.

Dnes s odstupom času môžem svojmu šéfovi za moje prinútenie iba poďakovať.

 

Teoria – čo je systemika pre mňa.

Zmena.

Neviem ,či budem hovoriť o Vašej systemike, ale určite budem hovoriť o svojej
systemike.



Musím sa priznať, že až počas premýšľania a prípravy na túto konferenciu som pochopil,
že systemika nie je nejaká „obludná a nedosiahnuteľná veda“ s obrovskou teóriou
a pravidlami vhodná len pre tých najschopnejších psychológov a odborníkov, ale že je to
niečo ,čo už je v každom z nás a čo sa neustále mení a vyvíja. Prešiel som si nejakú
literatúru a teóriu a nikde som pre samého seba nenašiel jednoduchú a uspokojivú
odpoveď. Dovtedy som to všetko okolo systemiky pre seba bral  ako niečo vzdialené a pre
mňa nedosiahnuteľné, pričom som sa tváril, že viem o čo ide. Dnes je to pre mňa to ,čo
mi umožňuje meniť svoje pohľady, názory, premýšľanie a myslenie , čo mi umožňuje
vždy hľadať riešenia z každej situácie a čo prostredníctvom mňa umožňuje zmeniť aspoň
niečo  u iných ľudí. Jednoduchšie povedané dnes je systemika  pre mňa hlavne zmena .A
čo bude pre mňa po skončení konferencie?

Premýšľanie.

Musím sa priznať, že na takejto alebo podobnej odbornej konferencii som prvý krát a bolo
pre mňa jednoduché sa prihlásiť a oveľa ťažším je teraz zúčastniť sa. Rozhodol som sa ,že
to bude užitočné v prvom rade pre mňa a v druhom rade sa pokúsim to urobiť užitočným
aj pre ostatných účastníkov (to už bude ale niečo navyše, ak sa to podarí).Pre mňa už
bola užitočná  samotná príprava. Uvedomil a prehodnotil  som svoje premýšľanie
o systemike a o ľuďoch , rozmýšľal som nad tým, k čomu mi to vlastne bude  a ako to
viem využiť či už pre seba alebo pre firemný systém. Skrátka premýšľal som nad
premýšľaním.    

Systemika je pre mňa spôsob premýšľania o sebe a o druhých ľuďoch, pri ktorom
neustále reflektujeme , k čomu v konečnom dôsledku má slúžiť to čo a ako teraz práve
robíme (o čom a ako premýšľame) alebo čo a ako sa chystáme urobiť.

Pomoc.

Neoddeliteľnou súčasťou systemiky je pre mňa pomoc a pomáhanie. Mám na mysli pomoc
, ktorá dokáže zistiť a aspoň čiastočne dlhodobo vyriešiť potreby človeka v danej situácií.
Potreby, ktoré vychádzajú zo samotnej podstaty človeka, z jeho myslenia a z jeho
chápania filozofie.

Pri systemickom manažovaní však potreby pracovníka musia byť v súlade s potrebami
spoločnosti(majiteľa).Ako nevyhnutný predpoklad pre prinášanie potrieb pracovníkom je
podľa mňa preukázateľná dôvera manažéra v kompetentnosť pracovníka a preukázateľné
partnerské vnímanie pracovníka manažérom. Ak sa manažérovi podarí zaktivizovať
pracovníka tak, že otvorene prináša na riešenie svoje potreby v súlade s potrebami
spoločnosti a manažér mu ich pomôže vyriešiť, otvorí sa pre pracovníka neuveriteľne
výkonný spôsob práce, založený na    princípe, že to čo robím a chcem robiť ja, robím
najvýkonnejšie. Pracovník je vtedy schopný zaktivizovať všetky vnútorné zdroje ,chuť
a pocit sebarealizácie.

Počúvanie

Mám na mysli nielen počutie vysloveného slova, ale počúvanie človeka v súvislostiach aj
„medzi riadkami“. Ak chcem využívať pomoc musím sa naučiť počúvať nielen to, čo
človek svojím prejavom povie , ale aj to čo tým myslí .Tieto dve veci sú v pracovnej praxi
často rozdielne.

Ak ako manažér nedokážem rozlíšiť povedané od mysleného, tak potom pomoc má veľký
predpoklad, že sa stane iba hrou na pomoc. 

Sebareflexia

Je to podľa mňa schopnosť človeka rozoznávať v komunikácií ,či ide o plnenie potrieb
seba samého alebo iného človeka, to jest či ide v danej chvíli o kontrolu alebo o pomoc.

Neustále rozoznávanie manažérom , či ide pri riadení pracovníkov o kontrolu a pomoc
a podľa toho ďalšie nastavovanie užitočnosti kontroly a pomoci je podľa mňa základným
kľúčom k úspechu v systemickom manažovaní.

Otváranie možností



Systemika je pre mňa aj otvorením bezhraničných možností. Je to pre mňa svet bez
hraníc, resp. svet, v ktorom si vytváram hranice ja sám. Takýto pohľad mi umožňuje
život a prácu brať vždy ako pozitívne výzvy pri nadhľade a pokoji nad tým, kam to so
mnou smeruje.

Prax – zmeny , ktoré prinieslo absolvovanie systémického vzdelávania v riadení
obchodu našej spoločnosti

● Zrušila sa pozícia riaditeľa pobočky ako medzistupňa riadenia. Všetci pracovníci
obchodu sa výlučne zaoberajú obchodom a majú aj v tom najvyššie kompetencie.
Vytvorila sa pozícia manažéra ,ktorý napriamo riadi všetkých jemu pridelených
pracovníkov a ktorý sa priamemu obchodovaniu venuje len v nevyhnutných
prípadoch. Jeden manažér riadi jednu až tri pobočky a zároveň je
spoluzodpovedný za riadenie celej spoločnosti. 

● Manažér má viac času a odborných predpokladov na výber nových pracovníkov.
Do obchodu sa čoraz častejšie dostávajú osobnosti. Oveľa intenzívnejšie sa
pracuje so zastupiteľnosťou a s personálnymi rezervami. 

● Oveľa užšia špecializácia pracovníkov obchodu jednak  po stránke zamerania sa na
komoditu predaja a jednak po stránke činnosti, ktorú vykonávajú - napríklad v
komodite dopravná technika iba v obchode máme niekoľko špecializačných pozícií:
key account  manager (získavanie strategických zákazníkov v teréne),account
manager  (univerzálna práca v teréne a aj spracovanie zmlúv v kancelárií),
obchodník(spracovanie zmlúv v kancelárií),schvaľovateľ obchodov, administrátor
(administratívna podpora obchodníkov a kontrola).

● Jasne  rozdelená tímová a individuálna zodpovednosť. Každý tím a každý
pracovník má svoje vyjednané a merateľné ciele. Celý systém je ľahšie
kontrolovateľný a týmto zároveň tvrdší.

● Zrušenie obchodného riaditeľa v jednej osobe (ako najkompetentnejšieho
odborníka na obchod) a zavedenie tímového  riešiteľského orgánu ,ktorý sa u nás
nazýva obchodný tím. Tento orgán ovplyvňuje obchodnú politiku v celej
republike, má svoje stanovy a pravidlá. Každá pobočka (obchodné miesto) má
v ňom min 1 zástupcu a sú v ňom aj zástupcovia iných tímov spoločnosti(vedenie,
marketing, analýzy, produkty...).

● Pracovníci majú prístup k informáciám, ktoré boli predtým neverejné. Pracovníci
poznajú dlhodobú stratégiu  spoločnosti.

● Naši obchodníci dokážu už dnes predávať nielen cenu (najlacnejší produkt), ale
dokážu predávať hlavne naše služby. Obchod je dnes postavený hlavne na
vytváraní partnerských vzťahov so zákazníkmi.

● Do vedenia spoločnosti a do iných rozhodujúcich orgánov spoločnosti sa dostali
ďalší schopní pracovníci obchodu.

● Pracovníci dokážu už aspoň niekedy otvorene poukázať na neplnenie si povinností
inými kolegami. Otvorenejšie a konkrétnejšie vyžadujú poskytovanie
vnútrofiremných služieb.

● Pracovníci obchodu si podľa svojich potrieb sami vyberajú externú vzdelávaciu
spoločnosť. Externé vzdelávanie je omnoho intenzívnejšie a časť obchodníkov
dokonca pri svojom raste využíva aj externých koučov.

● Za posledné 2 roky odišlo zo spoločnosti viac ako 30% pôvodných pracovníkov
obchodu.

● Skrátili a zefektívnili sa rôzne porady a stretnutia.



Teoria  a prax– moje uvažovanie o systéme riadenia po systemickom vzdelávaní

Zmeny v našom obchodnom firemnom systéme , ktoré som uviedol v predchádzajúcom
bode, som neuviedol len tak náhodou. Všetky odrážajú moje súčasné uvažovanie
o systéme riadenia a za všetky zmeny som hlasoval.

Ako ešte ináč chápem systémické riadenie z pozície manažéra:

● pružné zmeny myslenia, pohľadov a názorov u manažéra a u pracovníka 

● viac premysleného premýšľania

● riadenie od príkazov a od kritiky ku cieľom

● je to riadenie procesov cez ľudí (riadenie vzťahov)

● reflektovanie konštruktov

● aktívna komunikácia (všetky strany majú záujem komunikovať)

● vyššia motivácia pracovníka  cez skompetentňovanie a pocit zodpovednosti

● jazyk manažéra zladený s jazykom pracovníka

● nezávislosť

● chápanie a vytváranie  súvislostí

● otvorenosť, dôvera a rešpektuplnosť

● všetko je  užitočné, záleží od pohľadu

● neustály pohľad do budúcnosti

● istota v seba samého

● pružný systém a pravidlá

● pády a vzostupy

● práca nielen s kvantitou ale aj s kvalitou

● vyššia konkurencia je pre mňa vyššou motiváciou

● viac času pre pracovníka zvýrazňuje dôležitosť pracovníka

● efektívnejšia kontrola

Niektoré skúsenosti z praxe

Predanie myšlienky pracovníkom o užitočnosti spoločných rozhovorov.

Väčšina pracovníkov a to nielen v našej spoločnosti podľa mňa žije a pracuje
v okamžitých problémoch a riešeniach, t.j. v operatíve. Je to dané možno spoločenským
systémom a možno mnohými inými vecami, ale je to tak. Pracovníci bežne v našej
spoločnosti necítili potrebu premýšľania nad sebou za pomoci manažéra. Ak sa mi
niekedy podarilo pracovníkovi hneď na začiatku vysvetliť výhody toho ,že bude nejaký
čas nad sebou rozmýšľať a že dianie okolo neho môže najviac ovplyvniť práve on, tak
efektivita rozhovorov a následovnej výkonnosti pracovníka išla hore. S odstupom času to
považujem za jeden z kľúčových úspechov v ďalšom systemickom  manažovaní
pracovníka.

Sú podľa mňa aj pracovníci ,ktorým vyhovuje ,že sú tam ,kde sú  a ktorí nepotrebujú
zmenu. Preto je pre mňa  dôležité na určité pozície prijímať do firmy už pracovníkov,
ktorí doslova bažia po zmene a chcú sa rozvíjať.



Trpezlivosť , dostatok času a príprava

Menší prínos zo spoločných rozhovorov s pracovníkmi som ja aj pracovník spoznával
vtedy , ak som chcel byť hneď „veľkým manažérom“- chcel som ihneď nejaké výsledky,
nemal som pri tom dostatok pravidelného času na pracovníka a keď som k tomu niekedy
pridal, že som na rozhovor nebol dôkladne pripravený, tak som doslova cítil ako
pracovníka strácam. Je podľa mňa nevyhnutnou podmienkou ,aby pracovník
v manažérovi cítil profesionála. Oveľa viac času ma potom stálo, aby som v pracovníkovi
vzbudil pozitívny prístup k manažovaniu.

Dostatok času pre pracovníka považujem za ďalšiu kľúčovú záležitosť, bez ktorej má
manažér málo priestoru na zistenie potrieb pracovníka a tým na skutočnú pomoc
pracovníkovi.  

Pripojenie sa k jazyku pracovníka

Podľa mňa je za súlad jazykov medzi manažérom a pracovníkom je jednoznačne
zodpovedný manažér .Tiež si myslím, že chápanie manažéra pracovníkom v komunikácií
je omnoho dôležitejšie ako naopak. Schopnosť manažéra  hovoriť jazykom pracovníka
považujem doslova za umenie, za umenie bez ktorého „orchester spolupráce“ nemôže
fungovať. Často sa mi stávalo ,že z rozhovoru s pracovníkom som mal veľmi dobrý pocit
a aj pracovník vyjadroval svoje nadšenie a až neskôr sa ukázalo, že pracovník to pochopil
úplne ináč ako ja alebo dokonca vôbec tomu nerozumel. Zatiaľ mi v tom najviac pomohlo
neustále overovanie a reflexia môjho jazyka pri overovaní chápania pracovníka.

Systemické riadenie je ohrozením alebo naopak výzvou pre manažéra? 

Ohrozením preto ,lebo  pri systemickom riadení  a tímovom rozhodovaní vo vedení
dostávajú šancu a podporu všetci ďalší schopní pracovníci a moc dovtedajších TOP
manažérov sa zákonite rozplýva. Zo svojej skúsenosti môžem potvrdiť ,že nie je
jednoduché pri našich doterajších návykoch a hodnotových systémoch sa s tým vyrovnať.
Mne v tom pomáha, že dnes delenie moci , prepúšťanie už nevyhovujúcich manažérov ,
vyťahovanie nových pracovníkov do manažmentu , konkurenciu a hlavne kontrolu
navzájom vnímam ako výzvu. To ,či je človek dobrým manažérom sa ukáže podľa mňa
práve vtedy ,keď k tomu nepotrebuje rozhodovaciu a odbornú moc.  

V našej spoločnosti rozširovanie počtu manažérov súvisí aj s nahraditeľnosťou manažérov
a tiež so schopnosťou manažéra  riadiť taký počet pracovníkov, ktorým sa môže
adekvátne venovať a rozvíjať ich. Podľa mojich skúseností by nemalo byť hanbou ,ale
naopak prínosom ak manažér v teréne riadi napriamo max. 12 pracovníkov a manažér
sídliaci aj s pracovníkmi na jednom mieste max.15 pracovníkov. 

Niektoré pravidlá, ktoré sú podľa mňa dôležité

● Ak nemám adekvátny čas na svojich pracovníkov ,tak sa ani nebudem tváriť ,že
idem niekomu pomáhať.

● Jeden človek nemôže byť najlepším odborníkom na všetko.

● Ak chceš, aby ľudia dôverovali tebe, v prvom rade dôveruj Ty im.

● Tímová zodpovednosť je v prvom rade o individuálnej zodpovednosti.

● Kto chce hľadá spôsoby , kto nechce hľadá dôvody.

● Každý je nahraditeľný.



Prax – moje základné etapy systemického vývoja

Naivná pomoc

Prvými kontaktmi so systemikou som bol asi príliš nainšpirovaný a chcel som všade
a všetkým iba pomáhať. Všetko mohlo byť demokratické a voľné.

Pre toto obdobie je pre mňa charakteristické ,že som vo firme presadil a začal realizovať
tzv. stretnutia obchodníkov z celého Slovenska. Spočiatku som to nazýval poradami
a neskôr stretnutiami za účasti 20-30 obchodníkov, ktorí mali efektívne rozhodovať
o obchodnej stratégií a politike v našej spoločnosti. Riadil som sa vtedy asi heslom, že
každý môže rozhodovať o všetkom. Malo to síce úspech ale z dlhodobého hľadiska sa to
stávalo neefektívnym a ďalej nerealizovateľným.

Zároveň som vtedy nekládol až takú dôležitosť kontrole a každý pracovník bol pre mňa už
automaticky a nereflektovane kompetentným. To sa mi neskôr vrátilo ako bumerang
v podobe stratových a rizikových obchodov niektorých pracovníkov. 

Naivná kontrola

Postupne som si priberal viac a viac pracovníkov v dobrej viere ,že práve takto najlepšie
pomôžem firme. Po mojich skúsenostiach s podcenením kontroly a z nedostatku času
som začal pritvrdzovať a maximálne využívať kontrolu až dokonca rozdávať príkazy (opäť
som začal byť odborníkom na to, čo a  ako majú pracovníci robiť). 

Výkony v číslach som síce ako-tak zabezpečoval, ale začal som cítiť ako sa vzďaľujem od
ľudí , ako mi ľudia prestávajú rozumieť. Nebolo času už ani na vysvetlenie toho čo od nich
chcem. Pomoc som skoro prestal využívať (dokonca som o nej prestal aj premýšľať) až
konečne som začal  vnímať u niektorých pracovníkov zníženie motivácie a zablokovanie
ich ďalšieho rastu. To bol pre mňa signál na vážnu zmenu.

Možno „zlatá“ stredná cesta

Určite v tom bolo aj mnoho iných súvislostí, ale to ma práve priviedlo k záveru, že iba
samotnou kontrolou a riešením si iba svojich potrieb už výkonnosť pracovníkov a systému
nezvýšim. Ako riešením sa mi javí riadenie pracovníka postavené na pevných a jasných
pravidlách nevyhnutnej kontroly s nadstavbou pomoci, ktorú by manažér bol schopný
reflektovane využívať podľa individuality pracovníka a ktorá môže u pracovníka
naštartovať nové možnosti.. Sú podľa mňa pracovníci, ktorí sa cítia lepšie a pracujú
výkonnejšie pri väčšom podiele kontroly a sú pracovníci ,ktorí doslova potrebujú voľnosť ,
kompetentnosť a priestor na riešenie svojich potrieb pričom aj to sa mení v čase. Aby
som vedel ako manažér v danom čase odhadnúť najužitočnejší podiel pomoci
pracovníkovi, musím sa vôbec naučiť vytvárať otvorený priestor pre pracovníka ,ktorý aj
pracovník bude vnímať ako nefalšovane pre neho otvorený.        

Prax – aké rozdiely vnímajú  po mojom systemickom vzdelávaní moji kolegovia

Počas posledných dní som sa snažil či už formou dotazníka alebo formou osobných
rozhovorov overiť „či vôbec a aké zmeny vnímajú moji kolegovia  vo vzťahu k ich
riadeniu“.

Oslovil som 11 pracovníkov ,s ktorými spolupracujem min.2 roky a zistil som pre mňa
zaujímavé veci. Napríklad „zmiešané pocity“ z diania vo firme vyjadrili dvaja pracovníci,
ktorí pred tým pracovali v pozíciách riaditeľ pobočky a radšej sa nechceli otvorene
vyjadrovať ani ku mne. Rozumiem tomu tak ,že som im ja alebo celý systém nedokázali
vytvoriť dostatočne motivačnú záchrannú sieť pri zrušení pozície riaditeľ pobočky. Až



teraz som si u obidvoch uvedomil , že ich motivácia je z veľkej časti potom postavená na
mzde, čo sa v minulosti niekoľkokrát prejavilo tlakom na až neprimerané (vzhľadom na
ostatných v tých istých pozíciách) zvyšovanie mzdy.

Zväčša bolo vnímanie zmien pozitívne u pracovníkov, ktorí sa aj v bežnej práci prejavujú
ako „ťahúni“  a ktorí chcú na sebe pracovať. 

Vyberám niektoré z názorov mojich kolegov:

Delegovanie zodpovednosti na jednotlivých pracovníkov pobočky. V systéme riadenia
pobočky vnímam tento proces ako úspešne naštartovaný s perspektívou rozvoja...Mám
vytvorený priestor pre osobný rast, prísun toku informácií z vedenia spoločnosti, práca so
zodpovednosťou...Ľudskejší prístup a z toho vyplývajúca lepšia komunikácia. Väčšia
dôvera...Zvýšila sa výkonnosť aj individuálna aj tímová. Z toho vyplývajú obraty na našej
pobočke. Je to predsa práca každého z nás a teda v konečnom dôsledku aj tímová. Do
určitej miery má na to vplyv aj manažér...Vyšší záujem manažéra o pracovníkov a 
riešení problémov. Začal som pracovať viac na svojom rozvoji. 

Prax – aké rozdiely vníma moja rodina

V súčasnosti môj čas strávený doma s rodinou je oveľa kratší ako pred dvoma rokmi, som
viac na cestách, máme o jedno dieťa viac a aj napriek tomu už dlhšie mám pocit svojej
a aj manželkinej vyššej spokojnosti a vzájomného pochopenia, čo spoznávam na tom, že
už si ani nepamätám, kedy sme mali naposledy spoločnú konfliktnú situáciu.

Na moju otázku pred časom ako vníma rozdiely moja manželka  v našom spoločnom
živote odkedy sa vzdelávam v Extime mi odpovedala približne takto: Moja základná
potreba je, aby si bol viac doma a to sa za posledné dva roky nezmenilo, takže ja
nevidím žiaden rozdiel.

A čo na to ja, snáď len toľko, že sa mi otvárajú nové možnosti...


