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V tomto článku se pokusím o úvod do narativního managementu. Nechci říci příliš
mnoho, i když mám mnoho na mysli. Téma je příliš obsáhlé, navíc srovnání kyberneticko-
systemických principů v managementu s tzv. narativním pohledem na firmy je stále až
příliš nové. Rád bych proto stručně a zjednodušeně zmínil pouze některé aspekty obou
přístupů. Jestliže si systemický management dobývá své místo v českém firemním
prostředí, narativní management teprve čeká na svoje objevení a docenění nejen u nás,
ale i na evropské scéně.

Kyberneticko – systemický přístup

Kyberneticko-systemický přístup dovoluje vnímat firemní prostředí jako komplexní
systém, který na každou intervenci  – ať už vnější nebo vnitřní - reaguje podle svých
vnitřních systémových pravidel. Můžeme říci, že vnitřní struktura firemního systému
vítězí nad mocí každého podnětu, přetváří jej podle svých potřeb. Primární potřebou
každé firmy je uchovat sebe sama, což ovšem nejde jinak, než 1. dále měnit svou
strukturu 2. umožňující růst zisku. Firmy se potřebují měnit, aby se mohly uchovat
v konkurenčním prostředí. 

Řízení si radikálně představujeme jako sebeřízení, tedy obnovování celého systému,
nikoli pouze některých částí firemních struktur. Systemický management nemění starý
systém, ale podněcuje vznik nového systému, v němž je sám zahrnut. To je možné
nejprve v komunikaci, tvorbou nové úrovně spolupráce. Důležitější než jednotlivé osoby
jsou témata v komunikaci, jež získala patřičný ohlas a vliv. Jsou to klíčová témata, která
definují role osob, a nikoli naopak, jak jsme zvyklí vnímat tradičně. Lidé se nám na jedné
straně poněkud vytrácejí ze zorného pole, na druhé straně o to více vyvstává konkrétní
odpovědnost osob v plnění konkrétních úkolů. Na místo lidí se svým významem dostávají
komunikační a reflexivní procesy, umožňující realizaci stanovených cílů. Otevřená a
liberální komunikace musí být vyvážena předem dojednanou, ale nekompromisní
kontrolou. 

Systemicko-kybernetické principy jsou neobyčejně svůdné, současně znějí stále jaksi
exoticky. Jestliže jsou změny nepředpověditelné a nositelem změn primárně nejsou
konkrétní osoby, ale procesy, kdo nese za změny odpovědnost a kdo zaručí úspěch tak
riskantního podniku? Odpověď, že je to systém sám, zní ovšem příliš lacině. Ochota firmy
přistoupit na rizika, která s sebou změny přinášejí, je příliš křehkým zbožím - musí být
zřetelně podchycena a zejména musí být dostatečně vyvážena novými důvěryhodnými
zdroji, novou úrovní spolupráce, takříkajíc novou společenskou smlouvou. 

Systemický přístup k firmě v sobě nese mnoho paradoxů teoretických i praktických.. Od
svůdných systemicko-kybernetických principů k jejich realizaci vede klikatá cesta, která
je úspěšná a efektivní jen tehdy, je-li každý další krok pečlivě ošetřen. Úspěch je možný
jen tehdy, reflektujeme-li společný cíl průběžně a včas se zastavíme, pokud prostředky a
operativa vítězí nad dojednaným cílem. 

Narativní přístup

Narativní přístup k firmám (narativní od latinského narrare = vyprávěti, býti v příběhu)
vnímá firmu též jako komplexní systém, který ovšem existuje v jazyce. Jazyk má
neobyčejnou organizační schopnost tvarovat z lidské zkušenosti komplexní útvary -
příběhy. Abstraktní systémová teorie je v narativním přístupu proměněna v teorii a praxi



příběhu. Člověk podléhající objektivní moci zákonů světa mimo něj se v rámci daného
příběhu stává  tvůrcem –  hrdinou, autorem - svého světa. Ať již jde o příběh jedince,
anebo celé firmy. Lineární cesta od problému k řešení je v narativním přístupu nahrazena
nelineárním pohybem od problémového příběhu k příběhu s více možnostmi, lépe řečeno
k firemnímu příběhu jako nové možnosti, otevírající další nové možnosti a šance. 

Podobně jako u systemického managementu, též v narativním přístupu dochází
k uvolnění osoby ze sítě lineárních vztahů příčin a následků, bludného kruhu viny a
trestu. Od firemní struktury odvozená, de facto abstraktní odpovědnost jedinců je
nahrazena nezvykle konkrétní odpovědností lidí za konkrétní úkoly. Tak jako může
jedinec vstupovat do různé komunikace na různé téma, a tím přebírat různou
odpovědnost za různé věci, může též vystupovat v různé roli v různých příbězích. Jeden
problémový příběh je postupně nahrazován více příběhy, ztělesňujícími různé nevyužité
možnosti fungování firmy. 

Chci zdůraznit, že narativní práce s firmou rozhodně není ani Don Quijotským hraním si
s pohádkami, ani vymýšlením příběhů. Zejména jde o zvláštní formu práce s jazykem –
s možnostmi, které jazyk v sobě nese. . Říká-li vedoucí pracovník, „potřebuji, aby
podřízení vzali nové úkoly za své!“, můžeme s takovou objednávkou pracovat systemicky
například tak, že se zeptáme,“Na čem prvním poznáte, že už tomu tak je?“, anebo,
„Pojďme si změřit, jak daleko jste na škále, kde 0 znamená – „Ke všemu novému je
musím motivovat“ a 10 znamená „Pracovníci si sami hledají nové úkoly pro sebe.“
Můžeme se ale připojit též narativně, např. otázkou: “Co pro vás neochota
spolupracovníků znamená?“, nebo:“Do jaké role Vás tato neochota dostává? (Vůči nim,
vůči případným nadřízeným, vůči vám samému a vaší představě své role ve firmě.) “,
nebo jednoduše: „O co všechno Vás/Vaši firmu tato neochota připravuje?“ Těmito
otázkami uvozujeme zcela jiný rozhovor a zcela jinou spolupráci.

Možná jste zachytili ten zvláštní jazykový styl, který v sobě obsahuje něco jako kouzlo.
Realizujeme kouzelnou možnost oddělování osoby, popřípadě celé firmy, od
problémového příběhu. 

Osoba, nositel problémového příběhu, původně vnímá svůj problém jako vnější moc,
která zotročuje jeho svobodu. Moc problémového příběhu má za důsledek, že
diskvalifikuje svého autora. Dělá to absolutně  – dělá to tak, že autora prostě škrtá,
zamlčuje. Vítězí problém, nikoli osoba, která problém vnímá. Odhalení autora v
problémovém příběhu přináší neočekávaný prostor, uvolnění, bezpečí a, posléze  – nové
obzory. Chce to ovšem jistý čas.

Je patrné, že narativní práce nesměřuje od počátku k řešení. Mapuje problém, ovšem
z hlediska jeho dopadu na osobu či celou firmu, z hlediska jeho funkce. Na začátku
spolupráce to vypadá tak, že problém píše historii osoby ve firmě, nikoli osoba sama.
Necháváme pocítit působnost problému na osobu  v její plné síle. Jsme při tom vedeni
důvěrou, že žádný problém není tak silný, aby zcela vyřadil jiné možnosti osoby (anebo
celé firmy) ze hry. V rámci zvláštní jazykové hry „jen čekáme“, kdy se ve starém
problémovém příběhu objeví zárodky příběhu alternativního, dosud utlačeného
problémovým příběhem. TOTO (VELMI AKTIVNÍ !) „ČEKÁNÍ“ SE VYPLÁCÍ: Zdroje osob a
celých firem, zotročené problémovým příběhem - když už se jednou dostanou na scénu -
mají silnou spontánní tendenci se rozvinout. My tento vývoj podněcujeme, ale netlačíme
na něj.

Závěrem

Narativní přístup nabízí významnou alternativu k naprosto obecné tendenci, do níž se
zaplétá každý projekt změn, včetně kyberneticko-systemického přístupu. Jestliže firma i
poradenská skupina jsou angažovány na změně, není již v systému místo tolerovat
stagnaci a nechuť ke změnám, není místo docenit význam neměnění se. Tlak na změnu
je pak nešťastným osudem všech. Okamžitě polarizuje scénu na ty, kteří změnu chtějí, a
na ty, kteří ji sabotují. To nutně působí kontraproduktivně. Nositelem změn jsou ale vždy
jen ti, kteří změnu opravdu chtějí. Docenění významu postojů ostatních, kteří změnu



v současné době a v dané formě nechtějí, či dokonce stojí proti ní, vytváří jedinečné
podmínky pro definování rámce pro významné změny. Změna – je-li pro systém dobrá -
se totiž propaguje sama, stačí ji pouze reflektovat a využít zdrojů, ve firmě již
obsažených. V takto definovaném cíli mají místo všichni – ti angažovaní, jakož  i ti
neangažovaní. Teprve v průběhu projektu managementu změn se ukáže skutečná role
jednotlivých osob, poté co byly jejich původní postoje redefinovány. Teprve na samém
konci transformačního procesu může management rozhodnout o osobách, které nebylo
možno do nových procesů a struktur integrovat. 

Narativní přístup využívá něčeho velmi obyčejného - kouzla jazyka, které zná každé dítě.
Je to hra na Slepou bábu. Jsem přesvědčen, že je tato hra známá i německým,
rakouským a americkým kolegům zde v sále. Obsahuje totiž univerzální lidskou
zkušenost. Slepá bába 1 nevidí a svět pro ni představuje skrytý labyrint, něco jako
problém. Protože si však svoji dočasnou slepotu v rámci dané hry sama vybrala (ví, že je
jejím autorem), může z ní těžit.  Může se světa ptát a svět jí odpovídá. Ostatní se jí
musejí ozývat, jinak by hru pokazili. Slepá bába ovšem vůbec není slepá, jinak bychom
se nebáli, že nás chytí a celá hra by ztratila smysl. Slepá bába má neobyčejnou možnost
vidět bez použití očí. My se bojíme, že nás chytí (=uvidí), i když nevidí. V tom je celá hra.

V narativním přístupu k firmám prostě pomáháme „slepým bábám“, aby pochopily, že si
svoji slepotu vlastně zvolili…vezmeme jim (s jejich laskavým svolením) možnost -
nevidět.

1 Někdo, kdo má zavázené oči, nevidí ty druhé, kteří se mu schovávají.


