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Úvodem

Dovolte mi, abych se nejdříve krátce představil. Jsem členem vedení skupiny NEWTON.
NEWTON vyvíjí aktivity v oblasti finančních služeb - zejména nákup a prodej podniků a
zprostředkování finančních investic. Dalším nosnou aktivitou je řízení a správy podniků za
účelem zvyšování jejich hodnoty. Jedná se o podniky, kde má skupina vliv
prostřednictvím vloženého kapitálu a dále o podniky, které spravuje na základě mandátu
od akcionáře či statutárních orgánů. V případě mandátu je skupina připravena na převzetí
odpovědnosti za výsledky prostřednictvím svých projektových manažerů, kteří obsadí
představenstvo, čímž nesou plnou osobní odpovědnost za svá rozhodnutí a realizační
postupy. Zjednodušeně řečeno: umíme nakoupit podnik, provést v něm změny trvalého
charakteru, které zvýší jeho hodnotu, a následně ho prodat strategickému partnerovi,
který akceptací ceny zaplatí a tím potvrdí zvýšenou hodnotu podniku.

NEWTON vznikl jako malá poradenská firma působící v oblasti finančních služeb. V rámci
svého vývoje prošel několika etapami, o kterých budu následně podrobněji hovořit.
Charakterizoval bych je  takto: Založení  =>  růst  =>  expanze  =>  transformace  =>
selhání  =>  systemika. Chtěl bych zdůraznit, že etapa implementace systemiky byla
součástí vývoje NEWTONu a že jí předcházela etapa tzv. „Předsystemická“, kdy její obsah
a výsledky byly významné právě pro implementaci systemiky do firemního systému a pro
přijetí systemiky jako takové.

A dnes mám tu čest a příležitost vás seznámit s manažerskými zkušenostmi
s implementací systemiky do skupiny NEWTON.

Nejprve tedy:



Popis skupiny v době předsystemické

NEWTON vznikl jako malá firma. Z pohledu firemního systému to byla malá skupina
vybudovaná na základě vztahů mezi členy. Byli to jedinci, kteří měli podobné myšlení,
přístupy a stejný cíl. Sešli se spolu za účelem úspěšného podnikání, dobrých vztahů,
seberealizace. Dovolil bych si použít přirovnání: Byla to taková VELKÁ RODINA. 

Pak NEWTON začal rozšiřovat svoje aktivity, úspěšně podnikal a vyrostl až na skupinu
firem, ve kterých pracovalo kolem 150 zaměstnanců. Tím postupně vzniká potřeba řízení
firemního systému jako celku, protože díky expanzi se stává řízení většího a neustále
rostoucího firemního systému skrze  mezilidské vztahy (možná přesněji osobní vazby
fungující ve Velké rodině) nedostačující a dochází k postupné ztrátě kontroly nad
firemním systémem. Za relativně krátký čas se začíná objevovat syndrom nedostatečně
řízeného firemního systému: snižování produktivity, výkonnosti, motivace. Současně bylo
potřeba umožnit všem jedincům systému ho chápat, porozumět mu, orientovat se ve
vztazích, záměrech, cílech nebo-li vytvořit a dát k dispozici zaměstnancům srozumitelné
pevné body firemního systému – přinejmenším organizační strukturu. Dále bylo snahou
vedení fy zajistit trvalý, především kvalitativní seberozvoj firemního systému za účelem
udržení konkurenceschopnosti a budování jedinečnosti.

Systémové řešení výše popsaných potřeb jsme nazvali TRANSFORMACE, která
představovala v prvním kroku rozdělení systému na základní procesy včetně definice
jejich smyslů, tedy odpověď na otázku: Proč právě každý jediný proces firemního
systému existuje, co je jeho posláním a jaké vztahy  má daný proces na firemní systém
jakožto celek. Výstupem prvního kroku byl „statický model“ systému představující rozpad
základních procesů  na úroveň užitečnou pro pochopení jejich smyslu a poslání. Jednalo
se tedy o POPIS cílového stavu změny skupiny.

Druhým krokem byla vlastní implementace. Popis cílového stavu se začal komunikovat do
skupiny formou výkladu. Záměrem bylo předat „statický model“ manažerům jednotlivých
procesů s tím, že tito ho pochopí, převezmou a rozpracují do „dynamického modelu“. Což
znamená, že dle náplně (tedy smyslu) jednotlivých procesů vytvoří konkrétní, potřebné
pracovní pozice, ke kterým přiřadí jednotlivé pracovníky. Jinak řečeno: Manažeři uvedou
v život cíle z popisu. Cílový stav by měl vypadat takto:

Dle statického modelu má FIREMNÍ SYSTÉM definovány všechny procesy, které jsou
nutné nebo vhodné pro uspokojování potřeb všech zákazníků.

Manažeři svým rozhodnutím realizují všechny procesy nebo pouze některé dle potřeb a
jsou si vědomi odpovědnosti a důsledků nerealizace některých procesů (činností).

Manažeři vytváří pracovní pozice a jejich „náplně“, čímž začínají řídit potřebné znalosti
pro uspokojování potřeb zákazníků. Ve svém důsledku tímto vytváří, spravují, realizují a
v případě potřeby mění dynamický model.

Manažeři předávají a pracovníci přebírají kompetence k jednotlivým pozicím, což ve svém
důsledku znamená rozpad pyramidálního řízení a vznik síťového řízeného systému.
Kompetentní pracovníci pak začínají vytvářet a spravovat dílčí pravidla a principy nutné
pro úspěšný a transparentní chod firemního systému.

Jak dopadla implementace v době předsystemické

Pokud použiji přístup hodnocení, tak asi nejpřesnější bude výrok: Nic – moc. Způsob
implementace neodpovídal možnostem sociálního systému. Po asi tak ročním snažení
bych odhadoval,  že jsme byly na škále 0 – 10 někde kolem hodnoty 6 (kdy nula je stav
před transformací a 10 je dosažení cílového stavu). Pro řadu pracovníků se
„transformace“ stala na určitou dobu alibi za neúspěchy v probíhajícím businessu. Pokud
použiji reflexi, podařilo se iniciovat změnu, která donutila většinu manažerů a značnou
část pracovníků zamyslet se nad dosavadním stylem práce a řízení. Troufám si to tvrdit z
toho důvodu, že v průběhu asi tak ½ roku od zahájení implementace začali odcházet
jedinci (i z řad vrcholových manažerů), kteří uznávali  jako jediný správný systém pro



řízení firmy tzv. DIREKTIVNÍ STYL, tedy řízení z pozice moci, nebo-li budovali  a utužovali
tuhou pyramidální řídící strukturu.

Dnes už víme, že implementovat  procesní systém, jinak řečeno změnu myšlení a
přístupů každého jednotlivce,  jednoznačně nejde instrukcí, školeními – nebo-li metodami
fungujícími v pyramidách. Takto vedený způsob implementace je a musí být odkázán
k neúspěchu, protože jeho účinnost může být maximálně 20-ti procentní. To proto, že
v systému se najde asi tak 20% jedinců, kteří čekají na takovouto změnu. Tak zvaně jim
padne do noty a pak jdou a realizují jí. Naše zkušenosti tento 20-ti %-ní poměr potvrzují.
Zbytek systému se více či méně přívětivě vyjadřuje ke změnám především dle svého
běžného vzorce sociálního chování v rámci systému: souhlasí nahlas, souhlasí mlčky ale
současně  tím jejich role a ochota přispění ke změnám končí. Ti „nejhorší“ nahlas
vykřikují transformační hesla a současně aktivně budují opozici, stávají se tvůrci a
eventuelně sběrateli špatných zpráv. Běžné neúspěchy připisují na vrub změnám a tím
vytváří z pohledu jejich chápání JEDNOZNAČNÉ argumenty proč NE. Tyto argumenty pak
aktivně šíří v rámci firemního systému i mimo něj.

Když jsme jim položili otázku: „Jak jinak, co změnit, co a jak vylepšit“ jejich odpověď
většinou byla: „Já nevím, ale takhle ne“. Z dnešního pohledu je to logické! 

Vraťme se k zásadní otázce: Jak jinak?  Proč to nejde? 

Při hledání odpovědí přichází systemika. Náhodou. Náhodou? Já osobně jsem přesvědčen,
že náhody se dějí, ale nepřichází náhodně.

Systemika nám umožnila najít odpověď na otázku Proč to nejde. A současně nám nabídla
i odpověď na otázku Jak jinak.

A tím se dostávám k další vývojové etapě NEWTONu. 

Implementace systemiky ve skupině NEWTON

Tato etapa trvá dodnes a udělám vše, co bude v mých silách, aby se stala trvalou
součástí firemního systému.

 

Dovolte mi nejprve vám nabídnout pro tuto oblast nosné systemické teze. Jsou to teze,
principy chápání, které mají zásadní dopad na dnešní vnímání firemního systému. 

● Teze č. 1: Každý systém obecně je definován vztahy mezi jeho prvky. Vztahy
firemního systému skupiny NEWTON jsou popsány zejména skrze „HODNOTY
skupiny“. Podrobněji jsou vztahy popisovány v dalších subsystémech „statického
modelu“.

● Teze č. 2: FIREMNÍ SYSTÉM chápeme jako soubor navzájem komunikujících
jednotlivců za účelem uspokojování potřeb zákazníků (myšleno odběratelů, akcionářů
a státu) při maximálně možné kvalitě.

● Teze č. 3: Jednotlivce v rámci FIREMNÍHO SYSTÉMU vnímáme jako autonomní a
neinstruovatelné bytosti, které ve vzájemných vztazích zůstávají pro sebe navzájem
neprůhledné. Proto jim nelze ani úplně porozumět, ani je libovolně měnit či
instruovat, protože v dialogu můžeme rozumět jen tomu, co druhý říká, JEHO
popisům skrze NAŠE vnímání a vidění světa, událostí. Nemůžeme rozumět druhému
člověku (obecně událostem), protože vše řečené je řečené z pohledu nějakého
pozorovatele skrze jeho osobní zázemí (předchozí zkušenosti, systém víry, tabu, a
podobně).

● Teze č. 4: Nemůžeme-li do hlavy a těla druhého vstoupit, nemůžeme tam také nic
měnit. To znamená, že výhradně struktura druhého určuje, zda se změní či ne,
z čehož vyplývá, že do člověka (systému) nemůžeš vložit, co vněm není !! 



Tolik k tezím, které by mohly pomoci lépe rozumět tomu, co bude dále sdělováno.

Implementace systemiky výrazně posunula transformaci skupiny. Dnes může skupina
NEWTON o sobě tvrdit, že je procesně uspořádána a především řízena.

Co ovšem znamenal a znamená příchod systemiky do skupiny NEWTON? Jak se dneska
díváme na implementaci jejích principů a na implementaci transformace? 

To, co nyní řeknu, nebudou jednoznačné odpovědi na tyto otázky. Budou to, řekl bych,
nadhozená témata, teze, vzájemně neuspořádané.

Rozrušení celoživotních pravd

Systemika rozrušila celou řadu celoživotních pravd. Toto sdělení samo o sobě není až tak
děsivé. Problémem se stává ovšem u mnoha jedinců systému, kteří nejsou ochotní nebo
zvyklí přijímat změny, mají rádi zaběhnuté vzorce a jednoznačné pravdy, protože se
v nich daleko lépe žije. Dokonce jsou i tací, kteří mají rádi moc. A na tu systemika úplně
zapomíná!! 

A systemika, pokud jedinec dovolí, umí a má předpoklady jít v procesu poznání do
hloubky. Tím myslím skrze nové vědění změnit chování a nakonec změnit i myšlení. 

Ne každý se po hlavě vrhá do neznáma. Z druhé strany je velice málo jedinců, kteří,
přestože nikdy v nabízených prostorách nebyli, tam nevstoupí s kvalifikovaným
průvodcem.

Systemický přístup k problému

Systemika umožnila zacházet s problémem. Myslím tím, že jsem si uvědomil, že není
potřeba hledat universálně platný lék. Daleko důležitější je co nejdříve aplikovat,
implementovat jednodušší, dílčí řešení, protože právě z nich se sestává celý systém
(problém). Paradoxem je, že tímto přístupem se systém stává mým, chci pro něj více
udělat, dokonce i já mohu – přesněji - chci přispět k jeho tvorbě  a možná se to beze mě
ani neobejde. To je velmi pozitivní efekt. Jednoznačně jsem reflektoval, že tímto
myšlenkovým pochodem prošli i kolegové nezastávající manažerské pozice.

téma: Technický popis systému je mnohem méně důležitější než porozumění, jak
konkrétní jedinci v systému fungují, jak systému rozumí. Nicméně popis je pro
implementaci nutnou podmínkou. Využitelnost je nasnadě: pro implementaci
transformace nebo-li zásadních změn do firemních systémů. Dovolím si přirovnání
k ročnímu podnikatelskému plánu, který chápu jako popis a ocenění jednotlivých aktivit
pro daný rok. Jeho vznikem práce s plánem nekončí, ale začíná. Musí se rozpadnout do
cílů a tyto předat jednotlivcům v systému. To je ještě relativně jednoduché. Klíčem
k úspěchu je, aby si cíle každý jednotlivec převzal, což poznáme podle toho, že:

● zná své cíle

● aktivity, které vyvíjí, jsou v souladu s cíli

● A k tomu nám dopomáhej Bůh a systemický koučing.

Řízení lidí bez negativních emocí

Nucený přesun schopného pracovníka na jinou pozici nebo jeho „odejití“ pro mě dřív
představoval velmi nepříjemný úkol. Po systemice vím, že se to dá vyřešit jinak - jinak se
na to dívám.



Každý manažer si to jistě zažil. Patří to k naší méně populární činnosti. Usilovně
přemýšlíte, jak to udělat, aby tak skvělý kolega a někdy i kamarád, se stal nebo zůstal
součástí systému. Vše se navíc výrazně komplikuje, pokud kolega nechce slyšet, že na
danou pozici nestačí nebo že musí změnit svoje přístupy a postupy. Když už konečně
něco vymyslíte, jdete ho s tím seznámit. Po dlouhých, únavných diskusích vám dokáže,
že tudy cesta nevede. Prostě jste to vymysleli špatně a vy se musíte snažit znovu. A
znovu. A znovu. Systemika mi umožnila pochopit, že tento přístup nevede k vyřešení.
Naopak. 

Systemika – přesněji systemický koučing mi umožňuje zapojit do řešení řekl bych
„původce“ trápení. Navíc aktivně, protože pracuji s jeho představami a ne s mými. Na mě
pak už jenom je posoudit, zda pracovníkovy představy a postupy jsou uplatnitelné
v systému, zda jsou pro systém přínosné. A pokud ne, další setrvání pracovníka je jenom
trápení sebe navzájem a je to pak pouze prodlužování agónie. Je navíc dost
pravděpodobné, že pracovník sám přijde na to, že další setrvávání nemá cenu.

Důraz na mezilidské vztahy

Pro společné dosažení cíle více jedinci je daleko důležitější hloubka, dlouhodobost,
intenzita vztahů než popis, skvělost cíle. Celé to je o osobnostních a odbornostních
kvalitách  jedinců a současně z mé strany o akceptaci těchto kvalit – i těch, z pohledu
nesystemického, špatných. Z pohledu systemického kvality pouze existují. Teprve já,
jako pozorovatel, je mám možnost kategorizovat.

Ovšem většinou to pro mě není užitečné. Prostě jsou nějaké, které mi vyhovují více a
jiné, které mi vyhovují méně. Dle jejich poměru s daným jedincem nastavuji intenzitu
svého vztahu. A nad tím vším je moje vnímaní jedince skrze tuto tezi: Každý v daný
okamžik udělá to nejlepší, na co v té době má.

Věřte, že pod tímto úhlem pohledu se výrazně změnil můj přístup k delegaci úkolů,
změnilo se očekávání výstupů z úkolu a v neposlední řadě i jejich vyhodnocování.

Systemika na celý život

Implementace transformace (systemiky) je nikdy nekončící proces. Systemika mi
umožnila „změřit“ právě to nekonečno. Zjistil jsem, že je to ještě dál, než jsem si kdy
myslel, protože cílovým stavem je kompetentní pracovník, který jednoznačně přijal
odpovědnost sám za sebe a tedy i za činnosti, které v rámci systému vykonává.

A člověk dokáže jenom to, co chce. Navíc role, kterou hraje nebo zvládá, nemusí být ta,
která mu byla nebo přesněji která mu chtěla být svěřena (přidělena). A tady bude pořád
co zlepšovat, zpřesňovat.

Statický a systemický model organizace

To, že někomu statický model (obecněji: myšlenka) nevadí, neznamená, že ho (nebo ji)
bude implementovat.

V rámci komunikace statického modelu jakožto předsystemické implementace
transformace jsme dostávali nepřímou zpětnou vazbu: Nikdo nic konkrétního proti
modelu neměl. To ovšem neznamená, že model je přijímán, jak jsme se domnívali. To
může maximálně znamenat, že popis cílového stavu je dobrý, perfektní.

Z toho vyplývá velká zkušenost: Zpětná vazba tedy poskytovala pouze jednu informaci:
model (myšlenka) NIKOMU NEVADÍ. Očekávání, že se toho všichni chopí a začnou se tím
zabývat, bylo od nás skoro až naivní. Dneska víme, že celá implementace se točí kolem
předávání a přebírání kompetencí nebo nových či jiných rolí v rámci systému.

To jsme zjistili již v etapě předsystemické - proto probíhala „nesystemická vyjednávání“
(opět většinou formou sdělení, instrukcí, vysvětlování), uzavírali se tzv. podnikatelské



dohody, ale vše se míjelo účinkem. Nejefektivnějším nástrojem dle mých zkušeností je
právě systemický koučing spolu s profesiogramy a v úplně ideálním případě kombinovaný
s majetkovou zainteresovaností jedince.

Poslání hodnocení, motivace, kontroly ve firemních systémech

V pyramidálním uspořádání je centrálním stavebním kamenem systému hodnocení
pracovníka. Jako pracovník se v moderněji řízené pyramidě v rámci hodnotícího procesu
dozvím od svého nadřízeného, že se mi to a támhle to povedlo. Je tam obsažena chvála,
pozitivní motivace. Pak ovšem věta pokračuje slůvkem: nicméně nebo ale …… A
následuje pečlivě připravený seznam, kde jsem „nebyl 100%-ní“.

Počáteční pozitivní motivace se nenávratně ztrácí. Stejně už ani já ani nadřízený
neumíme vrátit čas, vzít to zpět. Jediný co můžeme a musíme, je společně zajistit, aby se
příště totéž neopakovalo. A pro TO musíme jeden či oba něco udělat. Ale zřejmě jinak,
než doposud. A o tom, co uděláme jinak, považuji za smysluplné a motivující mluvit. To
je systemický přístup.

Systemika vnímá hodnocení jako okrajovou záležitost. Hodnocení likviduje tvůrčí
potenciál. Kdo jiný, než já sám, pokud jsem opravdu kompetentní (odborně i
osobnostně), by měl vědět lépe, kdy a kde jsem pochybil. A jakožto kompetentní jsem se
poučil z nezdaru a odstranil nebo pracuji na odstranění chyby. A možná to ani chyba
nemusela být. Pouze jsem se lišil s nadřízeným v postupu k dosažení úkolu. Nebo cíle. No
jo, ale: Co je cíl? Co je úkol? Hrají tady roli úrovně kontextu?

Implementační změnová skupina

Firemní systém se může měnit skrze změnovou skupinu, která musí mít vliv (moc) na
firemní systém.

Změna musí být prováděna tzv. ZHORA. Není třeba a navíc je neproveditelná změna
všech najednou ve smyslu: od 1. ledna fungujeme jako procesní organizace, kdy jako
hlavní nástroj k řízení systému používáme systemický koučing. 

Postup skrze změnovou skupinu způsobí vznik dvou firemních systému vedle sebe, kdy
ZMĚNOVÝ firemní systém absorbuje postupně většinu jedinců „ze starého“ systému.
Neabsorbovatelné jedince musí starý systém „vyloučit z kola ven“ nebo-li musí se
postupně celý stát součástí nového systému.

Tolik v krátkých tezích a postřezích k implementaci systemiky do skupiny NEWTON.

Závěr

V anotaci sdělení jsem slíbil „Výpověď o předpokladech úspěšné implementace systemiky
a o přednostech a nebezpečích takového procesu“. Zda to byla výpověď, musíte posoudit
každý sám. Nicméně vám nabízím svůj osobní (zdůrazňuji: můj) závěr:

Předpokladem úspěšné implementace je skutečné uvědomění si, že všechno je nebo
může být jinak a že komplikací, které nastanou, matematicky vyjádřeno bude tolik, kolik
si jich jenom umím představit + jedna (to jsem já sám a v součtu na sebe často
zapomínám). Tedy stavěním si očekávání si současně generuji půdu (hodně úrodnou
půdu) pro zklamání a neúspěch. Tím vůbec nezpochybňuji významnost a nedílnou roli
CÍLŮ při implementaci. V mém jazyce se očekávání a cíle odlišují především v tom, že cíle
jsou kvantifikované popisy výsledného stavu, zatímco očekávání je spíše emocionální,
nejasná, špatně popsatelná představa, tucha. Prostě něco, s čím se vůbec nedá pracovat,
na tož to používat jako výchozí srovnávací úroveň.

A závěrečná doporučení?



● Podporujme, co se povedlo

● Negativním zkušenostem se pokud možno vyhýbejme aneb jak řekl klasik Jára
Cimrman: „Někdo přece musel zjistit, že vyfukováním cigaretového kouře do vody
zlato nevzniká“


