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Tyto a ještě další, často roztodivnější názvy si lidé vymýšlejí, aby jimi označili 
docela prostou snahu: nějak udělat, aby se jejich firma změnila. Ne jakkoliv.  S 
provozními změnami, kterými neustále atakuje firmu management a tradiční 
poradenství (což je v ČR téměř sto procent všeho poradenství), mají všichni 
zkušenosti a jejich krátkodobý (bumerangový) efekt je neuspokojuje. Chtějí 
něco účinnějšího. Nechtějí pořád víc a víc pracovat a zjišťovat, že aby se 
udrželi, musí ještě víc a víc pracovat... Chtějí se z této ďábelské vývrtky 
dostat. Tedy až na ty, pro které je to životní styl a osobnostní potřeba...

Všichni, co už mají dost neustálého pinožení se, kdy jednoprocentní vzrůst 
podílu na trhu znamená stoprocentní nárůst operativního tlaku a dřiny, chtějí 
najít bájný Šém Ha M'foráš, aby probudili k životu něco, co cítí, že spí. Něco, v 
co věří, že je, ale dosud se k tomu, přes miliony a desítky milionů 
proinvestované do různých poradenství, o nic blíž nedostali. Jejich pocity ještě 
výrazně zhorší návštěva průměrné rakouské či německé firmy s obdobným 
zaměřením, jako jejich firma. Zjistí tam, že zatímco cizí firma má o padesát 
procent vyšší produktivitu, v české lidé o padesát procent víc dřou...

Co je to "něco", co způsobuje, že méně práce znamená více efektu? Že se 
firma nedělí na dvě znepřátelené strany (vyšší management proti zbytku 
firmy), kde stále brutálnější styl šéfů je neutralizován pořád dokonalejší 
odolností "postižených". Že se všichni relativně v pohodě domluví a dobré 
mezilidské vztahy nežijí jen v izolovaných partách běžných zaměstnanců (což 
je často jen "zákopový efekt" - přímé ohrožení společným nepřítelem 
spojuje...) a na squashových párty top manažerů. Proč to "něco" nemůžou 
vidět?

"Tvrďáci" versus "Měkouši"

Vidět můžeme jen to, co umíme vidět. V tom je zakopaný pes. Co můžeme 
vidět úzce souvisí s naší vzdělaností (ne jen vzděláním). S tím, jak myslíme, 
jak uvažujeme o světě, životě, člověku, sociálních systémech... Tedy o firmě, 
zaměstnancích, zákaznících, trhu a makro prostředí a ... o sobě. Vlastně jde o 
to, jaké modely a koncepce máme ve své hlavě. Jaké jsme přejali od rodičů, 
učitelů, z knížek apod. a jak tyto modely aplikujeme na náš život, na firmu a 
na lidi. Přes tyto koncepce a modely vidíme svět, podle nich zacházíme se 
sebou a se svým okolím.

Zamyslete se prosím nad typickým českým manažerem. Jaké má vzdělání? Jak 
je na tom se vzdělaností (tím mám na mysli jakousi renezančnost, harmonii 
mezi technickým, humanitním, uměleckým)? Zamyslete také nad modely, 



které nám nabízí mass média a globální marketing: Nejdůležitější jsou moderní 
technologie! Stále dokonalejší technika spasí svět! Dobrý software (SAP a 
spol.) za vás zvládne řídit lidi a firmu! (Za chvíli nás určitě přesvědčí, že se bez 
něj neobejdeme ani při vzájemné komunikaci a výchově dětí v rodině...) 
Všechny problémy ti vyřeší léky, přípravky, skalpel...! Zamyslete se, jak 
ovlivňují manažery poradci, kteří orientují pozornost na organizační strukturu, 
technické popisy procesů, standardizace popisem činností (samozřejmě mimo 
technologii výrobních procesů, kde je to na místě)? A tak dále...

Pokusím se vymodelovat, jak to má asi v hlavě člověk, který projde českým 
technickým nebo ekonomickým vzděláním (s výjimkou pár oborů, kde 
porozuměl komplexním teoriím jako termodynamika, kybernetika, obecná 
systémová teorie, teorie dynamických systémů, informatika apod.) a v 
humanitní a umělecké oblasti je lehce "podvyživený": Člověk je vlastně 
jednoduchý stroj, kam se vsouvají úkoly a motivace (peníze, status, ocenění, 
peníze, status...) a vychází kýžená práce. Firma je součet takovýchto strojů - 
součástek, je to mechanický stroj (asi jako auto a člověk je třeba karburátor) a 
zachází se s ní prakticky obdobně...

K řízení auta takovýto model bohatě stačí. Ale např. k práci s informačními (a 
komunikačními, jak tam dodávají ti, co aspirují na počítačové řízení všeho...) 
technologiemi už sem tam nestačí. Leckterý ajťák vám potvrdí, že "ono" si to 
občas udělá něco, co nejde vysvětlit... Pro práci s lidmi, se živými systémy, 
jsou tyto mechanické jednoduché modely prakticky impotentní. No a ovlivňovat 
tímto přístupem komplexní systémy, jako je sociální systém, je stejně naivní, 
jako když Bush chce svojí politikou uřídit svět... Tady potřebujeme jiné 
koncepce a jiné modely. Komplexní. Takové, jaké nám nabízí moderní vědecké 
teorie.

Měkké, soft, komplexní přístupy, nám dávají nesrovnatelně širší šance pro 
zacházení s lidmi a firmami (ale i společnostmi, kulturou, marketingem...), než 
přístupy tradiční, tvrdé, hard, mechanické. První, s čím nám umožňují se 
vyrovnat, je přijetí předpokladu, že člověka a sociální systém nemůžeme řídit. 
Můžeme jej ovlivňovat (stejně jako současně on ovlivňuje nás, jde o 
vzájemnou interakci), ale ne instruovat, to znamená zabezpečovat, že našim 
vstupům budou odpovídat námi očekávané výstupy. Zda a jaké výstupy budou, 
závisí na systému samotném. Tuto zkušenost, podle mě, všichni máme: s 
dětmi, pracovníky, firmami, ale jako bychom to neviděli...

Na co se orientují komplexní přístupy, když ne na člověka - stroj a co 
nejdokonalejší pochopení toho, jak funguje, a na firmu - mechanické soustrojí 
a opět úpěnlivou snahu mu porozumět? Je to jednoduché a složité současně. 
Neorientují se na "prvky" a jejich vlastnosti, ale na to co se děje mezi nimi. 
Zajímají se o komunikaci, o nastavení, která v komunikaci žijí, o kontexty. To 
vše existuje v myšlení individuálních lidí. Tyto kontexty mají neuvěřitelnou sílu, 
což poznal každý manažer, který do firmy nainvestoval velké peníze a spousty 
času. Lidi se školili, organizační struktura měnila a procesy popisovali, až se 
hory zelenali, aby se za tři - čtyři měsíce zjistilo, že se zase všechno usadilo do 
původních kolejí...

"Jejich firma" versus "Naše firma"



Jeden z nejvýznamnějších kontextů je nastavení v hlavě lidí, jestli společnost, 
ve které pracují, berou v jistém slova smyslu za svoji nebo je to cosi cizího, 
kde jen mzdu, eventuálně status odvádějí práci. Jestli jim dává pocit 
sounáležitosti, mohou věci firmy reálně ovlivňovat, cítí se spíš jako velká 
rodina nebo ještě lépe tlupa, kde se silnější starají o slabší, každý ví, co a proč 
má dělat a vůbec vše, co se tam děje má svůj smysl, jemuž všichni rozumí. 
Nebo jestli se cítí jako spíše zneužívaní, nikdo se s nimi nikdo o ničem pořádně 
nebaví, jen úkoly, příkazy, předpisy, normy... a na nic vlastně nemají vliv. Aby 
se tam dalo přežít, musí vytvářet účelové koalice, partičky, prostě jednoduše 
řečeno - robotují na panském.

Pakliže někdo považuje za standard druhou situaci (a věřte, že takových šéfů 
je dost a dost) nejsou mu tyto řádky určeny. Brutální management používá 
jiné prostředky, než komplexní přístupy, tam by byly kontraproduktivní. 
Ostatním nezbývá, než přemýšlet, jak zařídit, aby jeho lidé mohli mít v hlavě 
pocit sounáležitosti s firmou. V hlavě, ne v chování a ústech. Tam dokážeme 
hrát leccos... Nejúčinnější postup je všechny, co jsou součástí firmy - a zde 
pozor!, nejsou to zdaleka jen zaměstnanci, na to, co mají zaměstnanci ve své 
hlavě, mohou mít silný vliv také rodinní příslušníci, zákazníci, obchodní 
partneři... - všechny vyvést na jedno místo, dva dny je nechat pracovat na 
zásadních otázkách firmy, poctivě formulovat závěry jejich práce a ještě 
poctivěji je začít uvádět v praxi...

Už slyším reakce, které leckomu proběhly hlavou: Co je to za blbost? Jak jde 
vyvést celou firmu? Lidi se na to vykašlou a nebudou tam nic dělat! Jak můžou 
běžní zaměstnanci vymyslet něco, co pomůže firmě a nebyli jsme to schopni 
vymyslet ani my se svými špičkovými poradci? ... Ve světě je běžnou praxí, že 
se vyvážejí i několikatisícové firmy. Pokud si lidé nemyslí, že je to jen další z 
triků managementu, další podvod na ně, dokážou s neočekávaným zájmem a 
tvořivostí pracovat. Samozřejmě celou akci musí umět management 
profesionálně každému "prodat", samotná akce musí být profesionálně 
připravena a řízena a práce lidí nesmí v žádném případě přijít vniveč. Potom se 
lámou i ty nejpevnější kontexty.

To, co jsem popsal, je optimální cesta. Zaplať pánbu ale za cokoliv, co se jí 
bude nějak přibližovat. Jen musíme počítat s tím, že čím budeme od ní dál, tím 
menšího efektu budeme moci dosáhnout. Jde také o cestu, ač se to možná na 
první pohled nezdá, nejlevnější. Kdybychom chtěli např. aktivizovat a 
zkompetentňovat lidi koučováním a dělat to masově, tak bychom se 
nedoplatili...

"Tlak" versus "Rozdíly"

Tradiční management lze jednoduše charakterizovat jako nátlakový 
management. Velká (často neomezená) moc manažerů, direktivní řízení, 
motivování ala cukr a bič, manipulace apod. jsou všechno silně nátlakové 
metody. Opět ze životní zkušenosti většinou víme, že tlak u lidí funguje jen do 
jisté (často docela malé) míry. Potom vše nad tuto míru už jen zvyšuje 
odolnost a efekt navíc je prakticky nulový. A zase, jako bychom to neviděli, 
jako bychom tuto zkušenost neměli, ve firmách (stejně jako v rodinách, škole 
apod.), tlačíme na pilu pořád víc a víc... Proč?



Kromě toho, že tradiční modely člověka nás k tomu přímo vedou, se zkusme 
zamyslet nad ještě jedním faktorem. Nad manažerem, jako osobností. Jak je 
zralá? Jak uplatňuje moudrost vůči výkonové inteligenci? Otevřenost a 
opravdovost vůči taktizování, manipulacím a intrikám? Schopnost rozvíjet lidí a 
nechat kolem sebe růst talenty vůči ovládání, agresivitě a povyšování sebe 
sama? Skromnost a pokoru vůči existenční potřebě být někdo, mít něco, hodně 
se odlišovat? Těžké otázky. Neúprosné. Jak v nich dopadne většina českých 
manažerů?

Komplexní přístupy nás učí zacházet s tlakem velmi promyšleně a opatrně, 
často jako se šafránem. Nezbavujeme se ho, jen ho používáme tam, kde 
opravdu funguje. V ostatních případech se zaměřujeme na práci s rozdíly. 
Rozdíly mezi teď a potom. Mezi předtím a teď. S rozdíly, na které přicházejí 
pracovníci sami. My jim v tom jen pomáháme. Dáme jim vyšší rozdílový rámec 
(např. výkonnost pracovníka teď a požadovaná, nebo atmosféra ve firmě teď a 
žádoucí) ve kterém si sami s naší podporou tvoří své vlastní individuální 
rozdíly, většinou ve formě kompetentních cílů. Z rozpoznanými a dobře 
formulovanými cíli se potom také dobře pracuje...

Taková práce vyžaduje od manažerů naučit se moderním přístupům práce s 
lidmi a být zralou osobností. Pokud se někomu podaří splnit tyto podmínky, 
bude potom moci s úlevou proslovit dnes již okřídlenou větu: Nechávám za 
sebe pracovat rozdíly.

"Poradenský" versus "Koučovský" přístup

Poslední oblast, které se chci při přemýšlení o transformacích firem věnovat, 
bude nejkratší. Také mi přijde nejjednodušší. Přijměte prosím jednoduchou 
definici rozdílu mezi poradenstvím a koučováním: Poradce je člověk, který má 
v nějaké konkrétní oblastí hlubší vědomosti, dovednosti, zkušenosti, které 
zákazníkovi (klientovi) předává. Kouč je specialista na rozhovor se zákazníkem, 
ctí takové principy a ovládá takové postupy, kterými pomáhá, aby si zákazník v 
podstatě sám přišel na to, co opravdu potřebuje a vlastní kompetentností toho 
dosáhnul. Pomiňme, že některé komplexní přístupy v koučování oba principy 
šikovně spojují a zkusme je přenést do transformace firmy.

Umíte si představit, jak k transformaci bude přistupovat poradce? Jak to bude 
svádět ke změně formou poradenství, když vlastně v managementu narazí 
také na samé poradce (vůči podřízeným)? A na druhé straně - jak bude k 
takovému projektu přistupovat kouč? Jak bude o všech lidech ve firmě 
přemýšlet? Co se asi bude dít na takovém transformačním shromáždění firmy? 
Tyto otázky ponechám bez odpovědi...

Nabídl jsem vám krátké zamyšlení se na systémovými změnami organizací z 
pohledu některých současných přístupů. Žádný z nich si nedělá patent na 
rozum, žádný z nich nemarketuje formou best practise a netvrdí, že zaručeně 
funguje. Nabízí jen jiné úhly pohledu, nabízí rozšíření možností. A to není v 
dnešní době globalizační super konkurence málo...


