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Úvod

Pomáhající řízení – helping management je jedna z forem systemického
přístupu v řízení firemních systémů. Tento způsob práce vznikl na základě
potřeb našich zákazníků. U některých zákazníků, kteří přecházejí
z pyramidálního způsobu řízení na řízení týmové, dochází při přechodu na
novou formu k velkému tlaku na manažery a k akutnímu nedostatku času na
práci s lidmi. Příčina je velmi jednoduchá. V pyramidálním systému jsou
pravomoci koncentrovány do rukou úzkého okruhu lidí a ti se zabývají
především řízením procesů ve společnosti. Týmový způsob, je zjednodušeně
řečeno, zaměřen na posilování kompetencí pracovníků na „nižších“ úrovních
řízení a vrcholoví manažeři přesouvají svojí činnost do pravidelné a intenzivní
práce se „svými“ lidmi, aby právě oni mohli spoluřídit procesy ve firmě
v kontextu strategie společnosti. Pro zajímavost: Z praxe se ukazuje jako velmi
užitečná frekvence setkávání 2 hod. týdně na každého pracovníka. To
samozřejmě klade obrovské nároky na čas strávený v přímých rozhovorech,
ale zároveň si manažeři musí stále plnit „své“ odborné úkoly, které neměli
možnost zatím nikomu předat. To se děje mimo jiné i ve výše zmíněných
rozhovorech. Vypadá to jako začarovaný kruh. Manažeři vědí, že jen trvalou a
intenzivní prací s lidmi mohou dosahovat požadovaných výsledků, zároveň
důležité úkoly si naléhavě vynucují jejich přítomnost a řešení. Často slyšíme:
„Chci pracovat s lidmi, ale není na to čas. Helping management je možný
způsob, jak rozetnout tento začarovaný kruh. To znamená, že přichází
pomáhající manažer a na základě přesně vydefinované spolupráce pomáhá
kmenovému manažerovi formou intervalového řízení. Dále stručně pokusím
popsat dva základní modely kde se ukazuje jako výhodné použít HP.

 

Manažeři se nacházejí v řídící krizi

To znamená, že samotný manažer je zahlcen svými odbornými úkoly a jen za
cenu posouvání dílčích úkolů bez aktivní komunikace na své spolupracovníky
plní stanovené cíle. Nejbližší spolupracovníci bez znalosti kontextu dostávají
stále nové a nové úkoly, často protichůdné k úkolům již rozpracovaným.
Pracovníci jsou frustrovaní, neznají a nevidí souvislosti a začínají interpretovat
situaci jako neudržitelnou. Často je komunikace ze strany manažera velmi
strohá, direktivní a manipulativní. Z pohledu nezaujatého pozorovatele je to
přece jasné – manažer nemá čas a proto volí ty nejrychlejší formy komunikace.
Spolupracovníci si často toto chování interpretují jako totální nezájem o ně
samotné, dezorganizaci a neschopnost manažera. Obvyklým jevem je také to,



že na manažera pohlížejí jako na svého úhlavního nepřítele, který je jenom
„dusí“ a nemá pro ně jakékoliv ocenění. Jejich komunikace mezi sebou se
zužuje na kritické komentování veškeré činnosti manažera. Jsou
konstruktivističtí (bohužel negativně), takže velmi lehce jakékoliv chování
manažera interpretují jako útok proti vlastní osobě, nebo osobám spřízněným,
atd. Velmi často tito lidé dělají jen to co musí a jsou ve vnitřní výpovědi.
(paralelně se současnou prací si hledají jiné zaměstnání). V oblastech, kde je
velká nezaměstnanost se pracovníci „cítí být v pasti“, protože podle nich
nemají volbu zda zůstat a trpět, nebo odejít. Pokud mají možnost, odcházejí
náhle a bez jakéhokoliv varování, čímž dostávají manažera do ještě těžší
situace. Další formou postoje pracovníků je „pasivní rezistence“ dělají jen to co
je po nich žádáno a snaží se „fungovat“ pokud možno bez manažera.

Situace je někdy tak vážná a vyhrocená, že strany nejsou schopny bez pomoci
třetího smysluplně spolu komunikovat. Nabízí se paralela i z jiných sociálních
systémů např. problémové vztahy v rodině. Toto je prostor pro HM.

 

Manažeři se chtějí věnovat lidem, ale nemají čas to rozběhnout

Druhý nejčastější důvod, proč přistoupit k HM je, když manažeři chtějí spustit
systém „přímého řízení lidí“, na který nemají čas… Tato varianta nastává,
pokud manažer potřebuje překlenout obtížné období mezi řízením procesů a
řízením lidí. Jedná o to, jakým způsobem vůbec nastartovat nový systém
v práci s lidmi. Doposud plně vytížený manažer má vyšetřit čas na intenzivní
práci s lidmi. I zde platí, že změna, která v budoucnu přinese své ovoce, si
vyžaduje z počátku velké časové dotace. V tomto případě není manažer
bezprostředně ohrožován krizí ve svém týmu, takže změna k intenzivní práci
s lidmi se řadí spíše mezi strategická rozhodnutí, což nese s sebou i své
problémy. Často se může setkat i s dotazem: „Proč něco měnit, když tým
funguje?“ Nedostatek času, operativní povinnosti, a jistá nezkušenost
manažera v intenzivní práci s lidmi bývají nejčastější důvody, proč samotný
manažer nedokáže bez cizí pomoci přejít na nový systém řízení. Takže i tato
varianta je velmi příhodná na spuštění HM.

 

Cíle pomáhajícího managementu

●         V prvním případě při krizová intervenci – řízení lidí opět dosahuje
standardních parametrů nejméně jako před krizí

●         V druhém případě manažeři pracují v plánovaném standardu „přímého
řízení lidí“, to znamená, že Index manažerské práce je ve stanovené normě
( pro zjednodušení manažer se věnuje naplno každému ze svých
spolupracovníků 1 - 2 hod. týdně)

 

Způsob práce pomáhajícího manažera

Pomáhající manažer spoluřídí tým formou intervalového řízení na základě



projektu, kde jsou přesně vydefinované cíle a postupné kroky. Pomáhající
manažeři přicházejí do systému v dohodnutých intervalech a v tuto dobu
provádějí plánované individuální a skupinové manažerské rozhovory či jiné
formy řídící práce. S kmenovými manažery trvale formulují objednávek na
pracovníky a průběžně vyhodnocují probíhající projekt.

Při práci se pomáhající manažer zaměřuje zejména na

●         realizaci všech potřeb kmenových manažerů (pomáhající manažer
nevystupuje jako „nezávislý poradce“, ale jako zástupce managementu
systému, pracovníci nemají na dobu projektu kmenového manažera
s poradcem či koučem, ale dva manažery!)

●         vedení pracovníků k systémovému myšlení (ve všech souvislostech) a
k pochopení své role ve firemním systému 

●         k podpoře pomáhajícího řízení, ale ne ke zhodnocování své role na úkor
zpochybňování role kmenového manažera – pomáhající manažer poskytuje
služby kmenovému manažerovi, ne jeho pracovníkům!!!

Po rozeběhnutí intervalového řízení si kmenoví manažeři postupně podle
harmonogramu přebírají zpět manažerské úvazky pomáhajících manažerů.
Z počátku pracují s pomáhajícím manažerem s pracovníky, kteří mají nejmenší
obtíže s přechodem na nový systém řízení, a jak jim to časové možnosti
dovolují, přebírají si je plně do svého řízení. Nakonec kmenoví manažeři
přebírají tým lidí, který je již zvyklý na pravidelná setkávání s manažerem,
chápou význam tohoto způsobu práce a jsou schopni pracovat za pomoci
manažera na svých pracovních úkolech a vlastním seberozvoji.


