
Peníška, P.: Videotréning interakcí v managerském poradenství

Můj článek by měl uvést možnosti metody videotrénink interakcí (video
interaction guidance) v managementu, respektive v managerském
poradenství.

Dovolte mi na začátek jednu úvahu opírající se o krásné povídání Dr. Jay
Efrana na konferenci "Men in systems, systems in men" v roce 2001. To
byla konference orientovaná na systemický přístup obecně a témata byla
většinou z pomáhajících profesí. Proč tedy se v příspěvku "managerském"
obracím na pomáhání? Snad proto, že má cesta sem k tomuto povídání
byla právě dílem spojena s profesí psychosociální pomoci, snad proto, že
při listování programem konference jsem si všiml, že podobně tomu bylo i
u jiných kolegů a snad také proto, že manageři, a dobře jim tak, si stále
více uvědomují, že lidské zdroje a práce s nimi je to nejdůležitější, co jim
umožňuje být managery a je dobré se "tím" zabývat.

Popis posunu práce externích konzultantů:

● obsah - firma dodá "expertně zpracované" výsledky

● proces - paralelní práce týmů externích a interních, předávání a
konzultování výsledků

● kontext - společná práce týmu složeného z externích a interních
pracovníků

● (learning by doing)

● co změnu rozhýbá: motivace - komunikace - věcná znalost motivace
2/3, komunikace1/4, věcná znalost 1/12

Jsem přesvědčen, a praxe manažerského poradce a vedoucího projektů
mne v tom přesvědčení utvrzuje, že jedním z hlavních klíčů k úspěšnému
managementu je právě komunikace. Neboť ona dovedně rozhýbá změnu v
postojích, probudí motivaci k realizaci změny ve firmě a pomůže dobře
využít věcných dovedností pracovníků.

A tady je prostor pro využití videotréninku interakcí.

Metody využívající videotechniku pro zaznamenání interakcí a jejich
trénování.

K navození představy o použití této metody jsem si s sebou vzal knížku od
Ivana Vyskočila "Malý Alenáš", která vyšla v roce 1990 má podtitul: Je to
"značné dětinské hraní, představování a vymýšlení pro ty, kdo si ještě
hrát, představovat a vymýšlet dovedou anebo se tomu chtějí učit".

Přečtu vám první část první kapitoly:

Název knížky sice říká, že by to mělo být o nějakém Malém Alenáši,
jenže o tom se snad od začátku vyprávět ani nedá. Neboť to s ním na
začátku prostě n e v y p a d a l o .



Ne že by to s ním nevypadalo dobře anebo snad zrovna nejlépe. Ono to
s ním na začátku nevypadalo vůbec!

Takže naše vyprávění začíná otázkou, zda si dovedeme představit
někoho, s kým to na první pohled nevypadá. Tedy někoho, koho na
první pohled není vidět, neboť je tak malilinkatý, že ho na jedno
kouknutí není vůbec vidět.

Dovedeme?

Nedovedeme?

No tak vidíte!

Vlastně nevidíte.

Tak se zeptejte, jestli si dovedeme představit někoho tak malilinkatého,
že bychom se na něho museli podívat aspoň dvakrát rychle za sebou,
abychom ho najednou jednou viděli!

Nedovedeme?

Bodejť bychom dovedli! Protože koho by napadlo, aby se na někoho,
koho na první kouknutí nevidí, díval vzápětí ještě jednou, tedy dvakrát
rychle za sebou?

Nikoho!

A tím pádem toho malilinkatého nikdo nikdy neviděl.

A když ho nikdo nikdy neviděl, tak mu taky nikdo nikdy neřekl, kdo je a
jak se jmenuje.

A když mu nikdo nikdy neřekl, kdo je a jak se jmenuje, tak to ten
malilinkatý nevěděl a žil si tady na tom širém světě docela jako nikdo.

To je konec ukázky.

Co z ní můžeme přenést do videotréninku interakcí?

Každý komunikační prvek , který používáme je takovým naším Malým
Alenášem. Než jej objevíme a pojmenujeme. A protože mnohé z nich jsou
tak malé, na první pohled je nevidíme. Proto si můžeme pořídit
videozáznam té naší komunikace a podívat se na ně pomalu ještě jednou
a potom třeba znovu, podle potřeby, abychom je zahlédnout mohli. Tomu
říkáme mikroanalýza komunikačních prvků. Můžeme také vidět, jaké z
těchto prvků skládáme vzorce a kdy a jak takové vzorce používáme.

Můžeme také zkoumat, jak užitečné to používání našich komunikačních
vzorců je, kde a jak by se ještě ty užitečné a pozitivně fungující vzorce
daly použít.


