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Definice pojmů

Nejdříve se  pokusím vysvětlit základní pojmy názvu tohoto článku:

Systemický přístup

Slovo „systemický“ může být definováno mnoha způsoby. Rozumím jím pří-
stup, způsob myšlení a jednání, který vychází z  filosofických a teoretických
koncepcí, o nichž většinou říkáme, že umí neredukcionisticky pracovat
s komplexitou. Zjednodušeně řečeno: vědí, že svět (nebo, chcete-li, to, co o
světě víme v našem vědomí) je velmi složitý a ani po zjednodušení této
složitosti na jednu holou skutečnost (fakt) na komplexní pohled nezapomína-
jí. Uvedu jen některé: konstruktivismus, ve všech jeho formách a marke-
tingových názvech, Maturanovy a Varelovy biologické koncepce, kybernetika,
komunikační teorie a Luhmanovy sociální teorie.

Definice slova „systemický“ by nebyl úplná, kdybych do nádoby s teoriemi
nepřidal řádnou špetku bohaté praxe, reprezentovanou např. školou Steve
de Shazera a Insoo Kim Berg. Teprve teď můžeme vařit moji systemickou
polévku… Ještě něco dlužím anglicky mluvícím kolegyním a kolegům. Jejich
krásný jazyk, pokud vím, dosud rozlišovací slovo „systemický“ nemá.
V češtině (a myslím, že i v němčině, ale nevím) je to novotvar. Proto jej do
angličtiny (alespoň v našem institutu) překládáme jako „systemic and con-
structivistic“. Snad nám tuto vulgarizaci odpustíte…

Systemický management

Tak nazýváme název využívání systemického přístupu ve firemních soci-
álních systémech. Podle Luhmanova dělení sociálních systému na společnosti
a organizace tedy v organizacích. Organizacemi myslím především organiza-
ce podnikatelské. Ale neznám důvod vylučovat z mých úvah organizace stát-
ní, veřejně prospěšné, družstevní, občanské a další. Jen s nimi mám malou
či žádnou poradenskou zkušenost.
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Management

V češtině trochu problematické slovo. Myslím jím to, čemu se nejčastěji říká
„řízení“. Ale s ním mám ještě větší problém. Proto management. Pod tímto
názvem mám ukrytý ještě jeden rozměr: rozvoj. Managementem organizací
chápu jejich řízení a rozvoj.

Zavádění systemického přístupu do managementu organizací zní možná
jednoduše. Praxe je složitější. Nejdříve se pokusím vysvětlit, jak chápu
management organizací. Tedy Kam zavádět? Potom chci definovat, co
z velkého koláče systemického myšlení a nástrojů se dá a je reálné do těchto
systémů zavádět. Tedy Co zavádět? A v zítřejší dílně budeme mít dost
prostoru se zamyslet nad postupy, cestami a prostředky, kterými by šlo do
organizací něco z toho propašovat. Tedy Jak zavádět? Pokračováním dílny
bude diskuse nad tím, jak se to v praxi daří, co jde, co méně a co s tím.

Kam systemický přístup zavádět?

Nejdříve jsme přemýšleli, jsou-li možnosti dostat nějaké myšlenky do or-
ganizací plošně. Tím se managementy organizací často a marně zabývají a
očekávají to od poradců. Brzy jsme si prakticky potvrdili, že komplexita or-
ganizace od středně velkých (od 30 až 60 lidí) je tak vysoká, že s ní v celku
nelze vlastně nic efektivně dělat. Začali jsme zjednodušovat, až jsme si po
řadě pokusů na nižších managementech složitě potvrdili jednoduchou zku-
šenost vyjádřenou příslovím, že ryba smrdí od hlavy… Hlavou myslím ta se-
skupení (zjednodušeně lidí, složitěji komunikačních aktů v konverzační síti
organizace), která mají v organizaci nejvyšší výkonnou moc. Zavádění syste-
mického přístupu do hlavy považuji za nezbytnou podmínku ucházení se po-
radenské instituce o jakékoliv ne-kosmetické změny v celé organizaci. Ještě
lepší poradenská pozice je, stojí-li za ní i moc majitelská.

Co ze systemického přístupu zavádět?

Nesetkal jsem se dosud s šéfem organizace, který by se zajímal o to, na ja-
kých filosofických a teoretických základech nabídka poradce stojí. Většinou
jde o přehlídku velmi různých, i nesourodých postupů, technik a metod. Při
hledání co je spojuje, co jim může dát vyšší smysl tím, že s nimi umožní sys-
témově zacházet, nenajdeme často nic. Připomíná mi to Čapkovu pohádku,
jak pejsek s kočičkou vařili dort. Všechny možné dobroty, které našli, dali
dohromady do velkého hrnce a uvařili… víte, co… Stejně tak mám zkušenost
jen s málo šéfy organizací, kteří ztratí důvěru, když se poradce dušuje, že
umí skoro všechno se všemi a se zárukou…

Tyto poznatky jsou rámce pro přemýšlení, co to chceme do organizace na-
bídnout. Abychom mohli vůbec začít, položili jsme si dvě otázky: Co vlastně
organizace potřebují? K čemu chtějí změny? Začali jsme třídit potřeby or-
ganizací, které jsme se od nich dozvídali. Výsledkem je pragmatický souhrn
základních potřeb česko – slovenských organizací, jak je sledujeme od po-
čátku devadesátých let.
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Potřeby organizací

(01) Rozvolnit velmi tuhý „pyramidový“ systém až se sedmi stupni úrovně
řízení tak, aby se řízení nerozpadlo a nebylo ohroženo podnikatelské riziko.
Zajistit, aby lidé na nižších stupních řízení byli kompetentnější, zodpo-
vědnější a samostatnější. Zde je riziko paradoxních očekávání - např. gene-
rální ředitel chce na jedné straně, aby mu poradce dal účinnější nástroje ke
kontrole, direktivnímu řízení a skrytému ovlivňování svých odborných ředite-
lů a na straně druhé chce pomoci s tím, aby jeho odborní ředitelé byli inicia-
tivnější, samostatnější, chovali se kompetentněji…!

(02) Umět zacházet s organizací, jako systémem procesů, vztahů a komu-
nikací (např. procesní mapy a procesní řízení), ne jako se součtem lidí, kde
jsou definovány jen jednotlivé pozice. 

(03) Nastavit alespoň u pracovníků jednajících se zákazníky pro-zákaznickou
orientaci. To znamená, že se věnují uspokojování potřeb zákazníků. Od-
stranit stav, kdy většina činností v organizaci slouží jen k uspokojování po-
třeb nadřízených, plněním jejich direktiv.

(04) Důležité formální skupiny, nadefinované shora (podle převažující pra-
covní činnosti) přeměnit v týmy, u členů zajistit týmové myšlení a komuni-
kační dovednosti.

(05) Změnit manažery tak, aby nepodceňovali význam „lidských zdrojů“ a
podporovali jejich rozvoj. Paradoxní očekávání: Ať se manažeři špičkově vě-
nují lidem, ale přitom ať jsou špičkoví specialisté v jiné odbornosti (finanční,
IT, marketingové apod.)…!

(06)  Ať se manažeři začnou věnovat svým lidem, mluvit s nimi, vysvětlovat,
získávat…, ne jen rozkazovat a jednosměrně úkolovat. Snížit bariéru mezi
jednotlivými stupni řízení, nastartovat komunikace zdola nahoru, lidi zinicia-
tivnět. Paradoxní očekávání: stejné jako u předchozího odstavce…

(07) Změnit pracovníky, aby zvýšili produktivitu práce, byly více motivovaní,
iniciativnější, zajímali se o organizaci, rádi do ní chodili a přitom docela tvrdě
pracovali…

(08) Zlepšit organizaci práce a času manažerů, snížit extrémní pracovní vytí-
žení… Zmenšit vysokou míru improvizace, většinou jen operativní roz-
hodování, kdy na nic jiného nezbývá čas.

Potřeby naše jako poradců

Další otázky byly: Jakou my sami máme představu o organizaci, kde jsou
uplatňovány některé systemické myšlenky a nástroje? Jaké jsou cíle naší na-
bídky? Tady byl vývoj dost zajímavý. Nabízelo se mnoho popisů fungování
systemicky ovlivněných organizací, ale narazili jsme vždy na stejný problém:
Když jsme sestrojili popis, se kterým jsme byli spokojeni, zjistili jsme, že je
stejný, jako popis zdravé organizace, která dobře zachází se svými pra-
covníky a oni jí za to odvádějí velké nasazení. Tudy cesta nevedla.

Začali jsme přemýšlet o lidech v organizaci. Šli jsme ze sociálního systému o
řád níž. Tady se začalo trochu dařit. U psychického systému jsme mohli pře-
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mýšlet, jak jedná, ale i jak přemýšlí. A tak jsme na nějaké rozdíly přišli. Byly
skromné, leč nic jiného jsme ani z praxe, ani z písemnictví, nezjistili. Tak se
nyní pokusím zkonstruovat člověka, třeba manažera, ze systemické or-
ganizace v těch popisech, v nichž si myslím, že je jistá pravděpodobnost od-
lišnosti od obdobného prototypu z jiné organizace.

Systemický pracovník

(01) Připouští, že u každého problému, každé situace, existuje vždy mnoho
různých řešení, neulpívá na naučených stereotypech jednoho správného ře-
šení, hledá alternativy, tvoří možnosti, pružně zkouší všechny možné cesty…

(02) Ví, že to, co dělá jiný, je jen jeho interpretace, a ta může být velmi
různá u různých lidí i u něho samého. Pokud se rozhodne prosadit svoji in-
terpretaci, nestaví ji na pravdě, ale užitečnosti. Ví, že prosazení své in-
terpretace není popřením  interpretace druhého…

(03) Umí neredukcionisticky zacházet s komplexitou. Když zjednodušuje,
třeba až na úroveň „objektivní reality“, ví, že zjednodušuje a nezapomíná
vše sledovat z vyšších řádů.

(04) Ví, že lidem nelze úplně rozumět ani je nelze libovolně měnit. Proto má
mnohem širší rejstřík možností, jak s nimi zacházet, jak hledat a zkoušet
nové způsoby intervence.

(05) Ví, že neexistuje objektivní kritérium pravdy, pravdivosti, pouze kritéri-
um užitečnosti a viability. Ví, že dva pohledy jsou více, než jeden, chápe, že
princip boje pravd „To nebo To“ je podmnožinou principu alternativ „To i To
a ještě Něco jiného…

(06) Pracuje se sebereflexí II.řádu, to je přemýšlí o tom, jak přemýšlí o tom,
co dělá. Umí podle potřeby měnit nejen svoje chování, ale i své myšlení.

(07) Umí volit mezi přístupem, že řešení lidského problému nemá nic
společného s problémem, leží mimo něj (konverzace o problému problémový
systém konzervuje) a přístupem, který se zaměřuje na negativně zbarvené
životní příběhy a jejich rekonstrukci v jazyce. Zaměřuje se na pozitivní i
negativní zdroje (např. co má smysl, co je růstové, co se daří) a ty rozvíjí.

(08) Kritika je pro něj kontraproduktivní. Nemusí kritizovat, poukazovat na
chyby a nedostatky a hledat jejich „příčiny“. Umí místo toho jasně a profesi-
onálně stanovovat budoucí cíle. 

(09) Ví, že vše, co je nějaké, může být jinaké. Že většinu toho, co po-
třebujeme, můžeme změnit, Záleží jen na našich možnostech, daných zku-
šenostmi, vírami, tabu, slepými skvrnami. Naše možnosti můžeme vlastním
myšlením a komunikací rozšiřovat.

(10) Ví, že nemáme žádný na nás nezávislý přístup k tzv. objektivní sku-
tečnosti. Chápe, jak si realitu konstruujeme ve svých myslích v jazyce. Ví, že
konstrukty mozku mají sílu reality. Uvědomuje si smysl, význam i nebezpečí
jazyka, zachází s ním opatrně.

Kromě potřeb organizací i desatera naší nabídky jsme ještě vytvořili teo-
retický modelový popis organizace, kde management vychází ze syste-
mických základů. Popis je opět jenom orientační a schématický.
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Systemický model organizace

(01) Pružný (améboidní) systém s vícečetným málostupňovým vnitřním
řízením (vnitřní síť), každý pracovník je řízen manažerem na základě své
strategie, svým týmem, svými odběrateli (zákazníky) a sám sebou přes svůj
profesiogram a kariérový plán.

(02) Systemické chápání firemního systému, definovány jsou vztahy mezi
pozicemi, mapují se komunikační procesy, komunikuje se o komunikaci,
profesionálně se pečuje o mezilidské vztahy.

(03) Většina činností míří k uspokojování potřeb odběratelů (zákazníků) vně i
uvnitř organizace, všechny procesy uspokojující potřeby zákazníků, majitelů
a státu jsou trvale mapované a odůvodňované.

(04) Organizace stoji na týmech jako přirozených skupinách kompetentních
jednotlivců, kteří se sdružili za účelem synergie při poskytování služeb odbě-
ratelům, týmy koordinují odbornosti (členové poskytují stejné služby různým
typům zákazníků) nebo řetězce (různé služby jednomu typu zákazníků).

(05) Manažeři jsou specialisté, kteří řídí pracovníky, to znamená zajišťují
plnění výrobně a obchodně realizačních úkolů společnosti, a to prostřednic-
tvím řízených pracovníků, nikoli vlastní činností.

(06) Manažer se věnuje převážnou většinu svého času přímo nebo nepřímo
svým lidem, řízení je dialogické, stojí na rozhovorech, písemně chodí jen
podpůrné informace. Manažer je spíše kouč, který v rámci strategie vede
pracovníka k cílům.

(07) Nejvyšší odborné rozhodovací pravomoci mají nejenom špičkoví specia-
listé, ale i týmy (sdružení bez vedoucích). Týmy mají rozhodovací pravomoci
vůči svým členům nebo i vůči jiným pracovníkům.

(08) Každý pracovník má systemický profesiogram a kariérový plán, to je
popis všech svých odběratelů a dodavatelů s rozborem kvality posky-
tovaných služeb a dohodu s organizací o svém profesionálním růstu na 2- 3
roky dopředu.

(09) Organizace podporuje sociální produktivitu pracovníků (koordinační, ko-
operační a organizační procesy), snižuje se tlak na individuální výkonnost,
s cílem několikrát nižší individuální produktivity a několikrát vyšší produktivi-
ty celé organizace.

(10) Organizace pracuje s různými řády cílů, strategie je rozpracována až na
jednotlivé pracovníky, rozhoduje se s ve všech kontextech, časových,
situačních a organizačních souvislostech, standardem je systémové myšlení.

Uvedené teoretické modely jsou statické a maximalistické. Druhou nevýhodu
se snažíme zmírnit technikou škálování, např. na škále „0“ až „10“. Modelové
položky použijeme k definici desítky, obdobně nadefinujeme nuly. S partnery
potom přemýšlíme, kde jsou nyní, jaká kriteria k popisu stavu použijí a jak
současný stav popisují. Druhým krokem je přemýšlení nad pozicí, kam se
potřebují, chtějí a mohou v průběhu změn dostat.
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Jak zavádět systemický přístup?

Tady jsme měli k dispozici asi nejvíce možností, ze kterých vybírat. Samo-
zřejmě, nabízelo se být styloví a snažit se systemické prvky do organizace
zavádět výhradně systemickými nástroji. Rychle jsme si, naštěstí, uvědomili,
že to, co chceme zavádět, je systemické jen z našeho pohledu a totéž platí i
o nástrojích. Potom se vybíralo podstatně lehčeji…

Připravili jsme celou plejádu nástrojů, jež se měli stát nositeli systemických
idejí i dovedností do organizací. Zpočátku jsme je měli pěkně uspořádané do
přehledné hierarchické struktury. Aby to bylo jednodušší. Když jsme si
dostatečně užili zbytečných komplikací a bloků, které tento předpis způso-
boval, opět s velkým odlehčením jsme šli do vyšší komplexity nestruktu-
rovaného seznamu, přestali jsme být závislí na „správném“ pořadí a dokonce
jsme se přestali trápit, když partner nechtěl ani všechny nástroje. Bylo na
čase alespoň něco z toho systemického, co jsme do organizace přinášeli, za-
čít uplatňovat i v tom našem přinášení…

Možná už začínáte tušit, že závěry této naší dobrodružné systemicko – osvě-
tové výpravy byly docela veselé a odlehčující, ale k tomu se dostaneme až
jindy. Závěrem jen pro úplnost ukázka našeho „nástrojového“ seznamu, jak
jsme s ní začínali.

Seznam metod zavádění

(01) Individuální systemická práce s předsedou představenstva, GŘ (před-
stavenstvem, jednateli).

(02) 1. ročník systemického výcvikového programu Systemický management
nebo Systemické koučování (dále jen „SVP“) pro vrcholový management.

(03) Externí systemická podpora skupin pracovníků, na kterých se budou
účastníci SVP učit…

(04) Společná příprava změnového projektu (zavádění systemických myš-
lenek a dovedností do organizace).

(05) Systemický audit, systemický dotazníkový rozhovor se všemi pra-
covníky v celé společnosti

(a) zmapování všeho, na čem se dá stavět, co je pro cestu k cíli použi-
telné
(b) nabídka cílového stavu v jazyce pracovníků, nabídka spolupráce na
cestě k němu
(c) definice „dobrovolné“ změnové skupiny pracovníků odkudkoliv z fir-
my.

(06) Rozvojová střediska pro změnovou skupinu

(a) podpora profesionalizace systemickou prací na škálách charakteristik
(b) výběr dalších pracovníků do SVP a nabídka konkrétního SVP
(c) výběr pracovníků do skupin dlouhodobé externí systemické podpory
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(d) podpora pracovníků neumístěných do SVP ani do skupin systemickou
prací s účastníky SVP
(e) rozvojová střediska jsou trvale k dispozici pro další zájemce o podí-
lení se změnách v organizaci.

(07) Skupinové systemická práce s vedením organizace cca 2 – 3 dny mě-
síčně.

(08) 2. ročník SVP pro vedení organizace.

(09) Definování a ustanovení změnové skupiny.

(10) 1. ročník SVP pro nejpřipravenější část změnové skupiny.

(11) Externí systemická podpora zbytku změnové skupiny 1 – 2 dny mě-
síčně.

(12) Rozvojová střediska dle potřeby organizace (až 4 dny v měsíci).

(13) Systemická metodická pomoc personálnímu, organizačně metodickému
ap. útvaru.

(14) Systemická poradna pro všechny pracovníky (cca 2 hodiny týdně).

(15) Zpočátku pomoc při výběru a zavádění systému výběru, přijímání a při-
pojování nových pracovníků. 


