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Cieľom môjho vystúpenia je ponúknuť Vám pohľad na to, ako konštruktivizmus
a systemika v mojom prevedení komplikujú život môjmu okoliu, inšpirovať Vás (veď sa
hovorí že múdry sa učí na chybách iných ...). V spoločnosti ČSOB Leasing zodpovedám
a riadim jednak finančné procesy bežiace v celej firme, ako i ľudí, ktorí sa týmito
procesmi zaoberajú.

Úvod

Ešte neviem odparovať oblaky, ako to popísal Richard Bach v Ilúziách, ale vo vzácnych
chvíľach svojho voľna na tom pracujem. Priznám sa, že tajne čakám, kedy na oblohe
zbadám zlatobiely dvojplošník, ktorý pristane a vystúpi z neho Donald Shimoda, ktorý mi
dá ďalšie lekcie (konštruktivistického) myslenia a vnímania sveta. Viem, že pred 2 rokmi
by mi Ilúzie od R. Bacha (podobne ako Čajka Jonathan Livingston alebo Malý princ od
Exuperyho a ďalšie podobné knižky) prišli ako viac-menej zaujímavé čítanie, ale pridanú
hodnota týchto kníh a myšlienok v nich ukrytých pre by bola len zlomkom v porovnaní
s tým, čo z nich dokážem pre seba vyťažiť dnes.

Je to ako špirála: Niektoré myšlienky konštruktivizmu, ktoré z týchto kníh nasávam,
výrazne obohacujú a poznamenávajú moju osobnosť, a s každým ďalším prečítaním si
v nich nachádzam pre seba nové a nové inšpirácie.  Priznám sa, že dnes tieto knihy sú na
čestných miestach v našej domácej knižnici a keď chcem niekoho obdarovať niečím podľa
môjho názoru veľmi hodnotným, tak je to jednou z týchto knižiek. V našom prevažne
objektivisticko – materialistickom svete drvivú väčšinu ľudí by určite viac potešil mobil,
nejaká elektronika alebo niečo podobné. Čo je to s tými ľuďmi? Ja im dávam možnosť
podeliť sa so mnou o môj poklad a oni div nad tým neohrnujú nosom, že načo im to bude
... 

Takýto moment už odo mňa vyžaduje systemický prístup, kedy si uvedomujem, že môj
pohľad na vec - môj názor, je len jeden z množstva možných a že sa nemôžem naň
obmedziť ako na jediný správny. Už je to čisto o systemike - dať všetkým iným názorom
rovnaký význam ako svojmu a dať si tú námahu a pokúsiť sa, aby sa aj tá druhá strany
pozrela na vec z rovnakého uhla pohľadu ako ja. 

No a presne to, čo som teraz popísal, je i prípad uplatňovania konštruktivizmu
a systemiky v súkromnom živote, ale i pri práci s ľuďmi (manažovaní). V momente, keď
som dával dokopy tieto riadky som si uvedomil, že ja by som mal ten Donald Shimoda
v menšom vydaní, ktorý naučí ľudí okolo seba uvažovať konštruktivisticky a systemicky.
Zároveň s tým ma napadla aj ďalšia vec - tí ktorí čítali Ilúzie vedia, ako Shimoda skončil
– zastrelil ho jeden z ľudí, ktorí nezniesli jeho „kacírske myšlienky“.  Dúfam, že nič ani
len náznakom podobné sa nikomu z nás, ako sme tu, nestane. Pre istotu však u nás na
recepcii kontrolujeme všetkých pracovníkov, či nemajú so sebou zbraň ... a doteraz sa
k niektorých z nich radšej ani neobraciam chrbtom ....

Teraz však vážne - moja skúsenosť je taká, že už teoreticky pochopiť a akceptovať
myšlienky konštruktivizmu a tým i systemiky nie je jednoduché – ale začať ich uplatňovať



v praxi – v osobných i pracovných vzťahoch predstavuje často až neprekonateľný
problém.

Definícia základnych termínov

Na tomto mieste by som rád ešte pristavil a popísal, čo rozumiem pod pojmami
konštruktivizmus, systemika, príp. kontrola a pomoc, ktoré budem určite ešte pár krát
spomínať. 

Konštruktivizmus

Konštruktivizmus alebo radikálny konštruktivizmus je filozofický základ, s ktorého
pomocou si uvedomujem, že svet okolo mňa vnímam len ako „odraz vo svojom
vnútornom zrkadle“ a moje zmysly, moja osobnosť, moje emócie – to všetko môže
výrazne meniť  tento obraz. Z tohto mi vyplýva, že môj vnútorný obraz je vždy unikátny
a vnímanie ostatných nikdy nemôže byť rovnaké – maximálne môže byť len podobné.
Donedávna čistý objektivista, teraz postupne sa snažím aplikovať do svojho myslenia viac
a viac konštruktivistických princípov – napr. že všetko môže byť iné ako je, že hranice si
kladieme my sami, no a najmä, že rozhovor nie je vôbec ideálny spôsob komunikácie –
bohužiaľ nič, čo by znížilo ten obrovský počet nedorozumení sme zatiaľ nevynašli.

Systemika, systemický prístup

Je to spôsob myslenia charakteristický komplexitou, t.j. neobmedzujúci sa na jednu alebo
len niekoľko možností. Človek mysliaci systemicky vie, že je vždy viacero ciest ako
dosiahnuť určitý cieľ a kritériom voľby medzi týmito cestami je užitočnosť. Človek
mysliaci systemicky vie, že rovnakú vec môžu druhí vnímať odlišne a  dokáže to
akceptovať ako rovnocenný pohľad. Manažér mysliaci a konajúci systemicky podľa
užitočnosti buď vedie pracovníka k stanoveným cieľom (vtedy môžeme hovoriť
o kontrole) alebo mu poskytuje podporu, aby si tieto ciele stanovil sám a sám si aj
dokázal nájsť k ním cesty (vtedy sa jedná o pomoc).

Uplatňovanie systemického prístupu vo svojej práci s ľuďmi, v manažovaní, som od
začiatku vnímal ako niekoľko jednoduchých krokov:

● uvedomiť si, že pracovníci nie sú len vykonávatelia príkazov smerujúcich k naplneniu
stanovených cieľov, ale že sú to samostatné individuality, schopné si samostatne
stanovovať ciele a cesty k ich napĺňaniu;

● dávať pracovníkom možnosť v rámci systemickej manažérskej práce priestor, aby
o veciach začali takto uvažovať a sami aktívne prispeli k svojej sebarealizácii a lepším
výsledkom;

● neustále zisťovať, ktorí pracovníci a v akom rozsahu majú záujem a zároveň aj
z môjho pohľadu sú schopní si sami stanovovať ciele a cesty k napĺňaniu cieľov.

Prvé skúsenosti z aplikácie systémiky

Plný entuziazmu som sa takto pustil do manažérskej práce a .... naivná systemika
narazila na tvrdú realitu. Namiesto nadšenia pracovníkov a lepších výsledkov vznikli
nedorozumenia a následne negatívne emócie ku „koučovaniu“ ako sa zjednodušene
začalo systemickému manažovaniu – resp. na začiatku skôr snahe o systemické
manažovanie – hovoriť. Po čase som si uvedomil, že chcem ísť z jedného extrému do
iného extrému, a tak som si naštartoval vnútorný proces upresňovania a približovania
vyššie uvedených princípov realite, ktorý vo mne ešte neustále prebieha a bude bežať
ešte asi dlho. 

Prvý dôležitý poznatok bol (a to je aj moja odpoveď na otázku v názve môjho príspevku),
že zmeniť zaužívané stereotypy v uvažovaní ľudí (a teda zákonite i vo svojej práci) je



kritický proces a musím k nemu pristupovať veľmi citlivo a trpezlivo. Postupným
vnášaním nových spôsobov uvažovania o veciach z mojej strany do vzájomnej
manažérskej práce sa tieto prejavia síce pomalšie, ale bez „vedľajších účinkov“
a s dlhodobejším efektom. V praxi to znamenalo, že dovtedy nesystemickú kontrolu
pracovníka som začal nahrádzať systemickou kontrolou s opatrným „testovaním“ a potom
rozširovaním priestoru pre pomoc.

Ďalší poznatok: sú ľudia, ktorých systemický spôsob myslenia nadchne a cítia sa „v ňom“
príjemne, ďalší to akceptujú ako požiadavku a prispôsobia sa, a niektorí to vyslovene
ignorujú. V mojej teoretickej schéme to závisí od dvoch faktorov, ktoré spolu úzko
súvisia. Prvým faktorom som ja, ako manažér, ktorý nejakým spôsobom vnáša systemiku
do práce každého pracovníka a takto dokážem veľmi ovplyvniť celkový výsledok; tým
druhým faktorom je samotný pracovník. 

Uvedomil som si, že všetci pracovníci majú vlastnú pyramídu potrieb, ktoré očakávajú že
budú určitým spôsobom uspokojené. Konanie a myslenie každého z nás – v súkromí
rovnako ako na pracovisku - ovplyvňujú naše potreby, ktoré napríklad pán Maslow zoradil
do prehľadnej pyramídy. V našich podmienkach, kde existenčné, biologické a ďalšie
potreby, ktoré zaraďujeme do skupiny základných, t.j. do nižších stupňov spomínanej
pyramídy sú – môžeme zjednodušene povedať – uspokojované, zohrávajú hlavnú úlohu
v motivácii človeka potreby hierarchicky najvyššie, t.j. potreby spoločenské
a sebarealizácie. 

V tom najjednoduchšom modeli motivácie pracovníkov možno povedať, že pracovník je
k požadovaným výsledkom motivovaný 3 hlavnými faktormi – peniazmi, ktoré za svoju
prácu dostáva (aby uspokojil svoje extitenčné problémy), vzťahmi, ktoré na pracovisku
vládnu a vlastnou sebarealizáciou z vykonávanej práce. Toľko teória motivácie, ktorá je
pomerne ľahko pochopiteľná. Prax však v sebe skrýva toľko úskalí, až sa mi z toho
niekedy krúti hlava. Každý človek si do práce prináša viac alebo menej ďalších potrieb,
u ktorých očakáva ich uspokojenie a tieto môžu spomínaný model v danom prípade
obrátiť úplne na hlavu.

Manažérska práca všeobecne v mojom ponímaní spočíva v zabezpečení splnenia
stanovených firemných cieľov prostredníctvom druhých ľudí a systemika je pre mňa
nástroj, ktorý umožní lepšie dosiahnuť stanovené ciele, pretože vo všeobecnosti dáva
pracovníkom možnosť spolutvoriť dané ciele a samostatne hľadať cesty na ich
dosiahnutie. Ako som však zistil, je to len môj pohľad na vec, pretože potreba
sebarealizácie vyplývajúca z danej „samostatnosti“, ktorá mňa vo veľkej miere motivuje,
je u prevažnej väčšiny pracovníkov na podstatne nižších hodnotách a u niektorých
absentuje úplne. 

Moje ponaučenie v tomto smere bolo, že nesmiem očakávať, že všetci pracovníci začnú
myslieť a pracovať systemicky, že všetci si začnú stanovovať svoje ciele a hľadať nástroje
ich dosiahnutia, že budú chcieť neustále odborne a osobnostne rásť. Je ťažké také niečo
požadovať od niekoho, kto na pracovisku hľadá splnenie napr. spoločenských potrieb,
ktoré si nevie zabezpečiť inde, alebo naozaj len predáva svoju pracovnú silu, aby čo
najlepšie splnil svoje potreby. 

Súčasná systémická prax

Dnes sa už snažím zohľadňovať u pracovníkov na jednotlivých pozíciách súlad medzi ich
osobnosťou a významom danej pozície z pohľadu napĺňania firemných cieľov a zároveň
zohľadňovať, aby potreby pracovníkov boli v súlade, resp. nešli proti potrebám firmy.
Osobnosť- to sú jednak všetky skúsenosti  a danosti a jednak osobné vlastnosti človeka
(sebavedomie, tvorivosť, rešpektuplnosť a pod.), ale aj tá najlepšia  a „najzrelejšia“
osobnosť nebude firme prospešná, keď bude uspokojovať svoje potreby, ktoré nie sú
v súlade s firemnými potrebami – a samozrejme naopak.



V prípade výraznejších disproporcií sa dá samozrejme všetko zlepšiť – s otázkou však
koľko času, peňazí a námahy by bolo treba do toho investovať je však potrebné zohľadniť
užitočnosť tejto investície pre firmu a zvážiť personálnu zmenu. Najväčšiu pozornosť
venujem tzv. kľúčovým pracovníkom, t.j. ktorí najvýraznejšie prispievajú k cieľom firmy
a u ktorých práve systemické riadenie prináša najväčšie efekty. Mám z toho veľmi dobrý
pocit, keď zisťujem, že už nie som „v tom“ sám a že tieto mnou šírené myšlienky
nachádzajú úrodnú pôdu. 

Rovnako významný vplyv pre uplatňovanie systemiky ako samotná osobnosť pracovníka
má i jeho manažér. Je to o spôsoboch vzájomnej komunikácie – trvalo mi hodnú chvíľu,
kým som si uvedomil, že jedna vec sa dá povedať mnohými spôsobmi a reakcia závisí
práve od toho. Nikdy som ešte toľko nezvažoval každé slovo, ktoré poviem, pretože
nesprávne slová alebo intonácia môžu byť chápané inak, možno až s opačným
efektom aký som chcel dosiahnuť. 

Obhajuj svoje hranice a stanú sa Tvojimi alebo Hranice nie sú, hranice sa dejú ... to sú
pravidlá, ktoré sa stali jednými z mojích osobných princípov. Aj Vám sa stáva, že ľudia
bez uvažovania na určitý nápad, ideu okamžite reagujú, že to nejde, že to nie je možné?
Čím viac sa týchto pravidiel držím, tým viac si všímam reakcie okolia, ktoré sú opačné,
resp. iné ako moje. Vyžaduje si to veľa sebareflexie a trpezlivosti, aby som sa prinútil
postupne učiť svoje okolie môj spôsob premýšľania o veciach – napr. že bez toho, aby sa
človek posnažil, pouvažoval o možnostiach a alternatívach, nemal by nikdy povedať nie.

Keby ste dnes spravili prieskum v našej spoločnosti medzi pracovníkmi, výsledkom by bol
negatívny a zamietavý názor na koučovanie. Pod pojmom koučovanie sa vžilo označenie
systemickej manažérskej práce, ktorú sa snažíme s väčším či menším úspechom
aplikovať. Výsledok tohto prieskumu môže naznačovať, že o výraznejšom úspechu
nemožno hovoriť, ale myslím si, že to tak vôbec nie je. Negatívne emócie pracovníkov
vyplývajú skôr z obáv z niečoho neznámeho, o čom nemajú dostatok informácií, a nie
z toho, že by to bolo niečo zlé a neužitočné. Je to dôsledok používania nových a pojmov
a názvov, ktoré neboli dostatočne vysvetlené a komunikované. Výborným príkladom je
pracovník, ktorý mi po manažérskom rozhovore povedal, že takéto rozhovory sú podľa
neho potrebné a užitočné, ale nechápe zmysel ešte nejakých koučovacích rozhovorov.
Zostáva mi len povedať, že človek sa najlepšie učí na vlastných chybách, a preto dnes by
som určite pojem koučovanie vymazal zo svojho bežného slovníka, podobne ako slová
kontext, objednávka, sťažnosť a pod.

Záver

Rozhodne súhlasím s názorom, že výchova detí a riadenie ľudí sú činnosti, ktoré dnes
môže vykonávať každý kto sa na to cíti, by určite mali byť zo všetkých činností práve
medzi prvými, ktoré by si vyžadovali špeciálnu  licenciu alebo povolenie. Pri manažérskej
práci som dospel k záveru, že výchova detí a manažovanie ľudí majú podstatne viac
spoločného ako by sa zdalo na prvý pohľad. Bude to znieť to asi zvláštne, ale skúsenosti
z práce s ľuďmi mi určite pomôžu byť lepším rodičom. Tak ako momentálne sa snažím
dosiahnuť u ľudí samostatnosť, cieľavedomosť, neobmedzovanie sa na jeden pohľad, na
jednu cestu alebo jednu možnosť, ale naučiť sa žiť systemicky - v komplexite možností
a vždy si vyberať tú najužitočnejšiu, to isté by som rád poskytol i svojim deťom.


