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Vývoj cílových skupin, cílů výcviku a jeho marketingu

Systemické výcvikové programy jsou určeny lidem, kteří se chtějí vzdělat v systemickém
přístupu a začít jej používat ve své práci. 

1. fáze: 1994 - 96

SVP poskytované v současnosti poradenskou skupinou Extima mají své počátky ještě
před vznikem samotné Extimy. Váží se k osobě jednoho ze společníků poradenské
skupiny, Petra Parmy. V roce 1994 se spojil svou metodickou připravenost a chuť
s jedním s prvních porevolučních poradců s výborným marketingovým potenciálem.
Spojila se tak věda, metodika s komerčním myšlením. 

VP získal roku 1994 prostřednictvím Národního vzdělávacího fondu podporu z fondu
Phare, jelikož splnil kritéria k jejímu získání. 

Výcvikový program se nazýval prostě: koučování. Tento název byl zvolen, protože v sobě
skrýval obchodní i odborný potenciál najednou. Nesmělo se použít slovo systemika,
konstruktivismus a vůbec nic, co připomínalo vědu, tehdy by to byla marketingová
sebevražda. 

Mezi prvními účastníky byli především vrcholoví manažeři a začínající podnikatelé
(majitelé, kteří řídili své firmy). Dostávali v něm nástroje, jak být méně bezradní v řízení
firem a lidí. 

2. fáze: 1996 - 98
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Od r. 96 tvořily stále asi polovinu účastníků manažeři a majitelé firem, druhou polovinu
pak pomáhající profesionálové, především konzultanti a lektoři (poradci v komerční
oblasti). Název výcviku se změnil na systemické koučování, aby byl odlišen od koučování,
které dále prováděla firma, s kterou PP jako první spolupracoval.

Marketingové texty velmi obecně hovořily o koučování a jeho přínosech a dále podrobněji
nabízely různé formy práce při výcviku. Dnešní marketingové texty již hovoří více o
systemickém přístupu jako o vědeckém přístupu, nezmiňují se vůbec o formách práce,
ale pouze o cílech SVP.

Od roku 1996 (mimochodem rok založení Extimy) tedy PP (představitel malého institutu
– fyzické osoby) spolupracoval při organizování VP s různými poradenskými firmami a
postupně stále více s Extimou, až v roce 1998 došlo k jeho kapitálovému spojení
s dosavadními společníky. 

3. fáze: od 1998

Od tohoto roku jsou tyto SVP organizovány výhradně PSE. Většinu účastníků tvoří
manažeři především z řad zákazníků PSE, kterým poskytujeme i další služby. Velmi
důležitou roli hrají SVP v rámci projektů resystemizace. Většinu SVP připravujeme in
house, vzácněji i otevřeně. 

Stručný přehled vývoje zkušeností v oblasti organizace a metodiky SVP

Organizace:

Rozsah SVP byl na počátku 3 x 3 dny (3 x 25, tedy 75 hodin) v jednom stupni. V roce
1996 přišla myšlenka na II. stupeň. Postupně se časová dotace rozšiřovala až do dnešní
podoby: tři stupně, každý stupeň 3 x 4 dny výcvikového semestru, 16 hodin skupinové
práce a min. 24 hodin supervizního semestru (celkem jeden stupeň přesně 140 hodin). 

Metodika:

V průběhu let se přešlo od úplně jasných nápověd (primitivních technik) s menším
prostorem pro tvorbu vlastních při celkově velmi malé metodické struktuře k dnešnímu
stavu, kdy je od počátku pro účastníky velmi jasná struktura, ale nabízená jen jako
orientace, kterou je třeba po zapracování „zapomenout“ a spoléhat se na vlastní
systemické know-how. 

SVP je rozdělen do čtyř oblastí:

- filozofie a obecná teoretická východiska (konstruktivismus, kybernetika a další
teorie)

- vlastní teorie (model systemického přístupu)

- metodika (vlastní know-how jak na to)

- praxe

Postupně došlo k výraznému posílení 1. skupiny (východiska). Do r. 1999 SVP vedl jeden
člověk, který postupoval z hlavy, bez standardní metodiky. Dnes, kdy je více supervizorů,
existuje standardní metodika, která zaujímá přes 160 různých schémat ve formě
podnětových listů a studijní skripta pro každý stupeň, nejvíce jich je pro I. stupeň.

Pohled Kláry Hejdukové na vývoj SVP

První SVP, které jsem zažila: především vysoce motivovaní lidé, které systemika
skutečně zajímala a šli do výcviku s velkým zájmem a nasazením.
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Bylo vidět, že PP pracuje spontánně a že často děláme právě to, co ho zrovna napadlo
(což nijak nesnižovalo kvalitu výcviku a přínos práce). Bylo zajímavé sledovat vývoj –
stále pevnější strukturu, stále propracovanější metodiku. 

Současná nabídka systemických výcvikových programů

Obecná charakteristika výcvikových programů ISK a ISS

V současné době nabízíme pět druhů výcvikových programů systemického přístupu podle
oblasti aplikace:
ISK - Systemický management, Systemický obchod a marketing, Systemické koučování,
Systemické sebeřízení a komunikace

Všechny výcviky mají společný filosoficko – teoretický základ a obecnou metodiku a
zvláštní specielní metodiku a praxi podle aplikační oblasti.

Tato forma rozvoje má charakter kvalifikační postgraduální přípravy, tzn. specializační,
prakticky zaměřené studium, navazující na vysokoškolské vzdělání. Absolvování VŠ však
není nezbytnou podmínkou, výcvik mohou dobře zvládnout všichni přemýšliví a pracovití
středoškoláci. Asi čtvrtinu programu tvoří teoretická výuka, čtvrtinu metodická příprava a
polovinu praktická cvičení a práce pod supervizí. Výcvikové programy splňují všechny
kvalifikační požadavky, vyžadované v dnešním světě.

Základním stavebním kamenem programů je kvalifikační stupeň, který je
dvousemestrální (100 výcvikových hodin ve čtyřech měsících a šest měsíců praxe). Po
základním stupni lze program ukončit nebo pokračovat dál do stupně druhého a třetího
(výcvikové programy Institutu systemického koučování) nebo až pátého (Institut
systemických studií).

ISS - Systemický přístup (umění vést a pomáhat)

Cíle obecného základu pro všechny programy

● na základě nejnovějších poznatků současných věd rozšířit poznání v otázkách Co
je to svět a jak funguje, jak rozumět lidskému systému, sociálním systémům,
vztahům, komunikaci, sobě…?

● pochopit a naučit se základní metody, techniky a postupy, jak člověka (včetně
sebe sama) a lidské vztahy účinně ovlivňovat

● zvládnout teorii a praxi sebereflexe (přemýšlení o tom, jak a proč přemýšlím a co,
jak a proč dělám a zda je to tak nejužitečnější)

● zvýšit si sebevědomí (sebeúctu a sebelásku)

● efektivněji komunikovat s druhými i sám se sebou

● naučit se nebát se problémů (naopak je využívat k dalšímu rychlejšímu růstu)

● umět pozitivně myslet a jednat

● užitečně plánovat svůj seberozvoj a aktivně vytvářet svůj další život a mnoho
dalšího

Programy Institutu systemického koučování
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Výcvikový program Systemický management

● Oblast uplatnění: management, organizace práce a vedení lidí.

● Cíle: získat kvalifikaci k řízení lidí na úrovni bakalářského vzdělání, vést lidi
k partnerství, týmovému myšlení, samostatnosti a iniciativnosti, vést lidi k
potřebě být kompetentní a unést i značnou zodpovědnost, být k spolupracovníkům
otevřený, přímý a velmi náročný, ale v partnerském a „příjemném“ vztahu, umět i
hodně „tlačit“ na výkon, aniž by se lidé přestali cítit bezpečně apod.

● Vhodný pro: manažery, vedoucí, majitele společností, personalisty a pracovníky,
kteří organizují práci a řídí druhé pracovníky.

Výcvikový program Systemický obchod a marketing

● Oblast uplatnění: obchod, marketing a podpora prodeje.

● Cíle: umět efektivně navazovat partnerské vztahy, vytvářet a udržovat
dlouhodobé a hluboké obchodní vztahy, aktivně rozpoznávat potřeby obchodních
partnerů a zákazníků a účinně ovlivňovat vznik jejich nových potřeb, dobře
komunikovat s jednotlivci a skupinkami, ale i velkými skupinami a veřejností,
účinně analyzovat a  ovlivňovat potřeby trhu apod.

● Vhodný pro: obchodníky, prodejce, poradce, marketingové specialisty a všechny
typy specialistů podpory prodeje.

Výcvikový program Systemické sebeřízení a komunikace

● Oblast uplatnění: profesionalizace pracovníků a firemní komunikace

● Cíle: srozumitelně a účinně spolupracovat a komunikovat s ostatními pracovníky,
tvořit skutečné týmy, organizovat si vlastní rozvoj a kariéru, zvládnout umění
sebeřízení, dát si do pořádku a zdokonalit vztah sám k sobě, nepracovat více a
tvrději, ale promyšleněji a „méně“, cítit se v pohodě a šířit ji kolem sebe, být
vnitřně nezávislý a samostatný, být „osobnost“ apod.

● Vhodný pro: všechny pracovníky, kteří chtějí zvyšovat svoji profesionalitu a
osobnostní růst.

Výcvikový program Systemické koučování

● Oblast uplatnění: celá firemní praxe

● Cíle: zvládat systemické myšlení a jeho uplatnění ve firemní praxi universálně
(manažerské, řídící, obchodní a marketingové jednání apod.), dále být specialista
na koučování, rozvoj a růst pracovníků, podporu a řešení problémů, základní
individuální a vztahové poradenství a první terapeutickou pomoc, krizové
intervence, školení a lektorování apod.

● Vhodný pro: manažery, kouče, poradce, obchodníky a marketingové specialisty,
trenéry a lektory, všechny, co nějak pracují či chtějí pracovat ve firmě s lidmi.

Programy Institutu systemických studií

Výcvikový program Systemický přístup (umění vést a pomáhat)

● Cíle: zvládat systemické myšlení a základy jeho uplatnění v hlavních oblastech
lidské praxe – v managementu a profesionálním rozvoji, psychoterapii a
poradenství, sociální práci, vzdělávání, rodinné výchově a seberozvoji, získat
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universální rozsáhlou systemickou kvalifikaci pro práci v kterékoliv oblasti, být
všestranně profesionálně využitelný při jakékoliv „práci s lidmi“.

● Vhodný pro: odborníky v uvedených oblastech, kteří chtějí získat komplexní
vzdělání a výcvik v systemickém přístupu.

Organizace výcvikových programů

Všechny výcvikové programy probíhají v pěti základních modulech:

● výcvikové soustředění – základní jednotka programu, práce výcvikové skupiny
o šesti (maximálně devíti) účastnících, 32 až 34 hodin výuky, zážitkového a
sebezkušenostního výcviku a praktických nácviků, velmi intenzivní práce ve třech
kalendářních dnech (pracuje se od 9 do 22,30 hodin)

● skupinová praxe – pomocná jednodenní nebo půldenní setkání účastníků (bez
supervizorů institutu) mezi výcvikovými soustředěními, s praktickými nácviky a
vzájemnou pomocí při plnění výcvikových úkolů

● výcvikový semestr – tvoří jej výcviková soustředění a skupinové prace

● supervizní semestr – tvoří jej skupinová supervize (setkávání výcvikové
skupiny se skupinovou supervizí práce účastníků z videozáznamu, písemné
kasuistiky nebo „živé práce“ účastníků s přivedenými lidmi)

● ročník – vždy výcvikový a supervizní semestr, po kterém lze výcvikový program
ukončit nebo pokračovat dál, se standardní skladbou: 1. výcvikové soustředění, po
cca dvou měsících, v nichž proběhne nejméně jedna skupinová praxe 2. výcvikové
soustředění, po dalších cca dvou měsících, v nichž proběhne nejméně jedna
skupinová praxe 3. výcvikové soustředění, následuje šest měsíců praxe, v nichž
proběhne šest (nejméně tři) skupinových supervizí, poslední skupinová supervize
je certifikační

Výcvikové programy Institutu systemického koučování mají tři ročníky:

● první ročník výcvikového programu – obsahuje 100 hodin na výcvikových
soustředěních, 16 hodin skupinové praxe a nejméně 24 hodin na skupinových
supervizích, to je celkem minimálně 140 hodin

● druhý ročník výcvikového programu –  spolu s prvním ročníkem obsahuje 200
hodin na výcvikových soustředěních, 32 hodin skupinové praxe a nejméně 48
hodin na skupinových supervizích, to je celkem minimálně 280 hodin

● třetí ročník výcvikového programu – spolu s předcházejícími ročníky obsahuje
300 hodin na výcvikových soustředěních, 32 hodin skupinové praxe a nejméně 48
hodin na skupinových supervizích, to je celkem minimálně 420 hodin

Výcvikové programy lze absolvovat se získáním mezinárodního Certifikátu o absolvování
programu, vydaný Institutem systemického koučování a garantovaný jeho mezinárodní
vědeckou radou, který ho opravňuje k samostatné činnosti v certifikované odbornosti.

Výcvikový program Institutu systemických studií

● má pět ročníků, obsahuje 500 hodin na výcvikových soustředěních, 80 hodin
skupinové praxe a nejméně 120 hodin na skupinových supervizích, to je celkem
minimálně 700 hodin
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● lze jej ukončit jen úplným absolvování všech předepsaných výcvikových
soustředění, skupinových praxí a skupinových supervizí a obhajobou své
systemické práce a získat mezinárodní Certifikát o absolvování programu

Podrobné metodické cíle I. ročníku SVP

1. soustředění

● cca 25 hodin výuky, 7 hodin praxe (32 h)

● příspěvek k bezpečí účastníků formou úvodních individuálních rozhovorů

● seznámení se, seznámení s organizací a pravidly výcviku apod.

● formulace objednávek účastníků na I. stupeň v individuálních rozhovorech ve
skupině vedených supervizorem
Výuka:

● pochopení důležitosti životní filozofie

● definice a uvědomění si objektivismu a jeho přínosu

● definice vědeckého objektivismu a uvědomění si, do jaké míry na něm účastníci
stojí

● podpora systémového myšlení účastníků, nabídka myšlení s větší komplexitou
(uvědomění si poválečného vývoje vědy), pochopení konstruktivismu jako
nadmnožiny objektivismu

● uvědomit si omezení a hranice objektivismu

● pochopit základy systemického myšlení seznámením se s nejdůležitějšími
teoriemi, které s ním souvisí a pochopit proč 

● pochopit objektivismus jako více či méně užitečnou redukci komplexity a
konstruktivismus jako rozšíření možností

● být schopen formulovat vlastní definici systemického přístupu

● upevnit si a rozšířit znalosti a chápání systemiky prostřednictvím systemických
tezí

● pomocí modelu systemického přístupu především pochopit sebereflexi a její
důležitost, začít rozlišovat pomoc a kontrolu jako jeden ze základních nástrojů
systemické sebereflexe

● seminář na volné téma 
Praxe:

● vedení rozhovorů s pozorovateli (zpětná reflexe)

● poskytování reflexí

● vedení na cíle zaměřených individuálních rozhovorů

2. soustředění

● cca 5,5 hodin výuky, 28,5 hodin praxe (34 h)

● zakázkové kolečko: popis dosavadního posunu v systemice a naplánování cílů na
2. soustředění
Výuka:
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● zopakovat si model systemického přístupu a umět jeho nejdůležitější principy
vysvětlit laickým (běžným) jazykem

● umět rozlišovat různé typy podnětů, pomocí otázek na cíle pomoci partnerovi ze
žádosti formulovat objednávku a rozlišovat dva základní kontexty koučování –
strategické cíle a „tady a teď“ (dokončení modelu SP)

● seminář ke studijním textům o vývoji a zkušenostech shazerovské školy a ke
konstruktivismu dle Glasersfelda a další seminář na volné téma
Praxe:

● vedení systemických rozhovorů zaměřených na vyjednání žádosti, pomoc
formulovat ze žádosti objednávku a práci s objednávkou zadavatele

● vedení rozhovorů s cílem popsat posun účastníků na 2. soustředění a naplánovat
cíle od začátku 3. soustředění

3. soustředění

● cca 8 hodin výuky, 26 hodin praxe (34 h)

● zakázkové kolečko: popis dosavadního posunu v systemice a naplánování cílů na
3. soustředění

Výuka:

● zopakovat si model systemického přístupu a umět jeho nejdůležitější principy
vysvětlit laickým (běžným) jazykem

● zopakovat si a ucelit metodiku přípravy, vedení a pomůcek pro systemické
rozhovory

● seminář ke studijním textům o důležitosti kontextu, základních rysech
konstruktivismu ve vědách, konstruktivistickému přístupu k některým problémům
a další seminář na volné téma
Praxe:

● vedení systemických rozhovorů zaměřených na vyjednání žádosti, pomoc
formulovat ze žádosti objednávku a práci s objednávkou zadavatele

● vedení rozhovorů s cílem popsat posun účastníků na 2. soustředění a naplánovat
cíle od začátku 3. soustředění
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