
  

Implementace systemických 
nástrojů řízení ve velkých 
nadnárodních společnostech

Intervalové řízení jako nástroj a systemický 
management jako disciplína pro implementaci 

systemických teorií v manažerské praxi. 
Propojení s principy mezinárodních standardů 

GRID International 



  

Systemický management
 Řeší posilování kompetentnosti řízených pracovníků
 Buduje SILNÝ STŘEDNÍ MANAGEMENT
 Uchopuje toky práce v interních odběratelsko-

dodavatelských vztazích a vede pracovníky k 
průběžné optimalizaci jejich kvality a kvantity

 „zpřítomňuje“ do sféry zájmu pracovníka činnosti 
související s prací na strategických cílech

 Klade důraz na vyjednané dohody o struktuře 
činností pracovníků, ne na pouhé zadání úkolů a 
termínů splnění



  

Jediné nástroje manažera – 
systemika k dosahování cílů

 Pracovníci

 Firemní systém



  

Pracovník očima systemika
 Autopoietický, zvenku operacionálně uzavřený systém
 Je zvyklý (je tak doposud sebeorganizován), že jeho 

chování je organizováno zadáními a instrukcemi, 
nikoliv smyslem jeho momentální role ve vztahu k cíli 
(Luhmannova teorie sociálních systémů)

 Žádoucí změny v jeho fungování rozhodujícím 
způsobem ovlivňuje jeho schopnost nahlížet na své 
postoje a „pravdy“ a vybírat chování, které je k 
naplnění cíle „užitečné“ (Kybernetika I. a II. řádu)

 Je součástí mnoha sociálních systémů uvnitř firmy a v 
nich o jeho chování rozhoduje jeho „členství“ 
(Ludewig)



  

Systém řízení očima systemika
 Pyramidální struktura historicky upevňuje 

představu že podřízený je dodavatelem své 
práce nadřízenému

 Interní odběratelsko-dodavatelské vztahy 
fungují samovolně a není plně využit jejich 
kvalitativní i kvantitativní potenciál

 Organizace založená na funkcích upevňuje 
mocenský princip a potírá průběžnou 
sebeorganizaci firmy podle smyslu v souladu 
se změnami firemního prostředí (ekologie)



  

Jak zavést systemické principy 
do řízení velkých společností
 Společný jazyk a nástroje pro uchopování 

komplexity problematiky řízení (uvědomění si 
co to děláme) metodika Grid International

 Postupy umožňující zvyšovat efekt řízení 
(přemýšlení o tom co děláme) Intervalové 
řízení

 Přístupy a principy umožňující použití nástrojů 
a postupů řízení co nejužitečněji (přemýšlení 
o tom jak přemýšlet o tom co děláme) 
systemické koučování, systemický 
management



  

Konkrétně…
 Metodika a jazyk Grid International

 Umožňuje sebereflexi a definici ideálního cíle seberozvoje na 
stupních VŮDCE – TÝM – FIREMNÍ KULTURA

 Intervalové řízení
 Řídící vyjednané dohody o struktuře činností k naplňování 

cílů v
 Operativním kontextu
 Strategickém kontextu
 Optimalizaci interních odběratelsko-dodavatelských vztahů
 Osobním rozvoji

 Systemický management
 Intervalové řízení
 Systémová optimalizace kvality a kvantity workflow
 Systemické koučování
 Průběžná redefinice firemního systému v souladu s 

autopoietickými procesy vnitřního sebeorganizování 



  

…a více konkrétně…

…na souvisejícím workshopu „Systemické 
nástroje v řízení“ s lidmi z firem Globus 
a Grid.

Děkuji Vám za pozornost a těším se na 
společné zítřejší setkání.

Petr Kallista 


