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Anotace: 

Příspěvek pojednává o trendech v přístupech řízení a rozvoje kvalit kompetencí lidí       

a lidských systémů. Informuje o konceptech užívaných v kognitivním managementu – 

koncept užitečné změny a koncept profesionality. Předkládá vybrané principy a metody 

užívané v prostředí kognitivního managementu. 
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Úvodem  
 

Naše sdělení vnímáme jako příspěvek ke spoleĉnému přemýšlení o tom, co omezuje      

a ovlivňuje proces proměny a uskuteĉňování změn ve firmách (sociálních systémech). Jsme 

toho názoru, ţe jedním z jádrových témat pro tuto oblast, je proměna a změna v myšlení, ve 

vytváření poznání a jednání lidí. Povaţujeme za uţiteĉné řídit, organizovat, nejprve sebe 

sama, své myšlení a poznávání. Zde se kultivuje potenciál pro vytváření a řízení vztahů, 

systémů a procesů v našem prostředí, vĉetně systémů lidských. Ukazuje se, ţe jsme 

„trénováni“ a orientováni převáţně v expertnosti na vnější prostředí, téma vnitřního bývá 

obvykle z různých důvodů odsouváno do pozadí. Podobně jsme experty spíše na formu neţ na 

obsah; na systém neţ na proces; na jevy neţ na vztahy; na logiku neţ na intuici; na normu      

a chyby, neţ na rozdíly a odchylky a jejich potenciál; na objekty a objektivní, subjektivnímu a 

intimnímu „nevěříme“, nepěstujeme přirozenou citlivost a vnímavost. 

Myslíme si, ţe je sice uţiteĉné klást otázku ve formě „Opravdu řídíme lidské systémy 

(firmy, rodiny) anebo spíše ony nás?“, tedy kdo koho řídí, otázka však můţe stát i takto: „Jak 

vytváříme tyto systémy, jaké principy, předpoklady4 se spoluúĉastní?“ nebo „Jaký je jejich 

smysl, význam, v ĉem spoĉívá jejich uţiteĉnost?“, nebo „Jak o nich a o sobě v nich 

myslíme?“ anebo „Mohou se lidské systémy „řídit“ samy? Můţe být lidský systém ţitý jako 

samořídící se systém a můţe být „pozice“ jeho manaţera být nazírána jako pozice 

koordinátora trendu vývoje, správce procesů, vztahů, hodnot a smyslu? 5“  

 

 

O kognitivním managementu 
 

Kognitivním managementem rozumíme transdisciplinární prostředí, spoĉívající 

v organizaci konceptů, modelů, principů a metod, které umoţňují optimálně – v kontextu 

zakázky, kultivovat mysl, procesy poznávání, vztahy k vnitřnímu a  vnějšímu prostředí, tedy 

sebe sama v procesu proměn a změn pro rozhodování a jednání.  

                                                 
1 PhDr., PaedDr., Eva PINDEŠOVÁ, e-mail: eva.indesova@seznam.cz 
2 Mgr. Ing. Vratislav POKORNÝ, e-mail: pokorny.v@seznam.cz 
3 Ing. Milan NOVOTNÝ, e-mail: novotny@newtoncollege.cz 
4 Jaké kognitivní modely se podílely na jejich vytváření? 
5 Poznámka L. Kostroně: „Jaký je rozdíl mezi řízením jízdy na náklaďáku a na slonu?“ 
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Kognitivní management se věnuje utváření poznání a kvalitě autorského vědění lidí    

a lidských systémů. Poznávání je tak o zvědomování a vědomí autorství a autorizace vědění,  

o procesu strukturace vědění s důrazem na kvalitu, uţiteĉnost a krásu (estetický rozměr 

vědění).  

Poznávání a vědění se úzce váţe k: 

 Energii - potenciálu, síle a její kultivaci ve smyslu jejího vytváření a uţívání.  

 Prostředí - situaci, místu a pozici ĉlověka (systému) v procesu bytí. 

 Významu - smyslu a uţiteĉnosti existence ve vztazích.  

 

Zdroje odkud ĉerpáme jsou různé, ať jiţ je to filosofie řecká, západní, (analytická, 

kontinentální apod.) nebo východní (ĉínská), anebo psychologie, kognitivní věda, ĉi výsledky 

zkoumání lidského myšlení v různých přírodních nebo spoleĉenskovědních oborech6. 

Inspirujeme se například: 

 systémovými teoriemi i organismickým přístupem;  

 analytickou filosofií a filosofií jazyka, kupř. ontologickou relativitou v pojetí W. Quina7   

a navazujícími myšlenkami Donalda Davidsona, dále myšlenkami Nelsona Goodmana8, 

zejména v jeho popisu procesu jímţ dosahujeme vědění (dělání a nalézání světa); 

 kognitivní vědou, která se formuje jako transdisciplinární vědní obor a jejími příspěvky 

například pojetí kategorizace a kategorií, kognitivní modely, teorie prototypů ĉi 

zkušenostní realismus9. 

 

Kognitivní management10 kultivuje prostředí kognitivní domény a úzce se vztahuje 

k problematice ICM (intellectual capital management). Vymezujeme jej jako organizování, 

řízení procesů vytváření poznání a znalostí lidmi a lidskými systémy pro rozhodování    

a následné jednání.  

Cílem kognitivního managementu je uvědomovaně organizovat, „řídit“, 

kultivovat, „zdokonalovat11“ sebe sama, svou mysl, myšlení a vytváření poznání. 

V kognitivním managementu se ĉlověk ĉi lidský systém, stává autorem12 poznání, znalosti, 

nikoliv jejím mechanickým zpracovatelem ĉi konzumentem. Kognitivní management 

kultivuje tekutost a konzistentnost, jasnost a kritiĉnost myšlení a poznávání, plynulost změny 

v procesu proměny. Orientuje se na kvalitu myšlení, vztahů a rozvoj kvalit kompetencí, 

                                                 
6 Jedná se o obory jako informatika, jazykovědy, antropologie apod. 
7 Willard Van Orman Quine propojuje analytickou filosofii s pragmatismem J. Deweye a Ch. Pierce, blíţe viz. naše diskuse k trendům 

vzdělávání a přípravy.  
8 J. Peregrin, Obrat k jazyku: druhé kolo, s. 146: „ Navíc jsou-li světy stejně tak dělány jako nalézány, je poznávání stejně tak předělávání 
jako podávání zpráv. Celý proces dělání světů, o kterém jsem hovořil, je souĉástí poznávání. Pozorování pohybu, jak jsme viděli, ĉasto 

spoĉívá v jeho vytváření (pozn. autorů: do kognitivního managementu patří v tomto smyslu plnohodnotně záţitková práce s pohybem cestou 

relaxaĉních a psychofyzických cviĉení. Skrze poznávání, proţití a kultivaci pohybu, jeho principů, se směřuje k uvolnění, vyprázdnění 
´mysli´ a k autentické procesové a situaĉní tvořivosti). Objevování zákonů zahrnuje jejich naĉrtávání. Rozpoznávání pravidelností (pozn. 

autorů: v našem pojetí se jedná o celky, které nazýváme ´synchronicity´) je do velké míry věcí jejich vynalézání a promítání. Chápání a 

tvoření jdou ruku v ruce.“ 
9 Zkušenostní realismus (experiencialismus), blíţe viz G. LAKOFF, Ţeny, oheň a nebezpeĉné věci, Triáda, Praha, 2006, P. THAGARD, 

Úvod do kognitivní vědy, Portál, Praha, 2001. 
10 V našem prostředí téma kognitivního managementu zmiňuje J. N. Rostinský. Kognitivní management uvaţuje jako přístup, který se: 
„…zabývá zpřesněním racionálního řízení manaţerských struktur a ĉinností.“ Téma kognitivního managementu předkládá jako variantu 

racionálního přístupu v procesu racionálního řízení, která zdůrazňuje „symbolické (abstraktní, kognitivní) myšlení“ a vytváří manaţerům 
podmínky pro „korekce“ rozvoje svého a zaměstnancova symbolického myšlení. Kognitivní management v pojetí J. N. Hostinského se 

zaměřuje se na kognitivní dispozice manaţerů a zaměstnanců. O těchto dispozicích uvaţuje jako o moţných překáţkách nebo podnětech 

uţiteĉných pro rozvoj „tvůrĉího myšlení“. Rozdíly v symbolickém myšlení mohou být zdrojem celé řady mylných předpokladů, konfliktů a 
chyb v rozhodování a měření výsledků. Dostupné na http://www.marketingmanagement.cz/session/2004/press/press124.htm, staţeno 24. 2. 

2008. 
11 Zdokonalování sebe sama plně nevystihuje osobní a intimní rozměr procesu uvědomovaného seberozvoje s důrazem na kvalitu vztahů. 
Blízké jsou pojmy jako sebezdokonalování  (bohuţel, podobně jako zdokonalování sebe disponuje tento pojem manipulativními, 

mechanistickými a lineárními konotacemi, jakoţ i nepostihuje komplexitu a celostnost procesu). Pojem individuace diskutovaný C. G. 

Jungem se patrně nejvíce blíţí  naší představě (blíţe rozvedeno v modelu vývoje mysli a  modelu vývoje jedince v profesi). 
12Stávat autorem znamená nejen poznání a znalosti vytvářet, ale vědět, jak se to stalo, jak se to děje, a umí s tím, pokud chce, zacházet, 

poznává, uvědomovaně uţívá a kultivuje vlastní způsob, aktualizovanou formu myšlení a poznávání. 

http://www.marketingmanagement.cz/session/2004/press/press124.htm
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schopností lidí a lidských systémů. Kvalita je pro něj smyslem a hodnotou bytí vztahů, 

příĉinou i důsledkem jejich vytváření, existence13 a kultivace.  

Těžištěm kognitivního managementu je osobní, intimní, individuální (příp. skupinová) 

práce ve vztazích. V kognitivním managementu se mění směr (zvratný proces poznávání        

a vytváření poznání) a mění se i způsob vytváření poznání14 (kognitivní model/y15). Nejedná se 

o lineární, mechanistickou a usilující manipulaci, například ve smyslu dosahování nějaké 

dovednosti, ale o pozorné, bdělé a tvořivé následování, kultivaci, provázení a podporu 

procesů a dějů. Klade se důraz na pragmatický kontext, aplikaci principů a metod 

charakteristických pro druhý trend (viz. níţe), tedy na efektivnost z hlediska vytváření 

poznání a jeho praktické zuţitkování. Významné místo zastává práce s jazykem, myšlením, 

tedy nikoliv pouze trénink „správného chování“ v kognitivním modelu, ale kultivovaná 

proměna16 myšlení a jednání v procesu uvědomovaného praktikování, který respektuje zrání 

jedince jako takové a v profesi zvlášť. 

V kognitivním managementu rozlišujeme dva základní koncepty a tři vzájemně 

související jádrová témata (transdisciplinární tématické celky), která tvoří moduly 

kognitivního managementu: 

 koncept profesionality  

 koncept uţiteĉné změny  

 modul mysl a myšlení17; 

 modul proměna18 a změna; 

 modul jazyk a sdílení19 (nezprostředkované komunikování). 

 

Transdisciplinarita jádrových témat kognitivního managementu spoĉívá 

v zdrojových rámcích, zejména pak: 

a) analytické20, postanalytické filosofie21, filosofie jazyka, pragmatiky a ĉínské 

filosofie22; 

                                                 
13Existence ve smyslu definice ĉlověka (podle M. Heideggera, v úvodu k přednášce: „Co je metafyzika?“, ĉeské vydání 1993, s.22-23) jako 

toho: „jsoucna, které je na způsob existence. Skála jest, ale neexistuje. Strom jest, ale neexistuje......“   
14Inspirujícím prostředím a zdrojem myšlenek je pro nás v této oblasti je přístup k psychologii Egona Brunswicka (ĉoĉkový model) rozvíjený 

dalšími badateli, jako K. R. Hammond nebo R. W. Cooksey, blíţe viz. L. Kostroň: Psychologie vytváření úsudků. Výhody tohoto přístupu 

formulovaného jako „pravděpodobnostní funkcionalismus“ spatřujeme mimo jiné v tom, ţe na rozdíl od jiných psychologických disciplin a 
přístupů vytváří prostředí pro uchopení tématu trvalé proměny a změny u usuzujícího (poznávajícího) jedince ve vztahu k distálnímu kritériu, 

případně k měnící se úloze v procesu jejího řešení.   
15Blíţe viz G. LAKOFF, Ţeny, oheň a nebezpeĉné věci, Triáda, Praha, 2006, s. 19, KŘEMEN, J., „Modely a systémy“ Academia, Praha, 
2007, s. 16. 
16Kognitivní management uţívá různé metody a metafory, například  metody – reflexe, narace, radikální redukce, perla, synchronicity nebo 

metafory doplňující „definice“, například metafora „Vyhnání z ráje“. 
17 Aplikace metody reflexe jako formy zvratného pohybu procesů myšlení, poznávání a rozhodování (blíţe viz. O. KRÁL, Čínská filosofie, s. 

52). 
18 Pojem proměna uţíváme ve smyslu procesu trvalé rekonstrukce, permanentní změny, pojem změna uţíváme pro identifikaci stavu, 
rozlišení mezi pozicí (tvarem, charakteristikami) jevu A a jevu A1. 
19 Vytváření prostředí spoleĉného „rozumění“ skrze komunikování, navazování, vytváření a kultivaci vztahů k sobě, lidem, prostředí …. 
20 Vedle Wittgenstejnovy obecné teorie vět se inspirujeme jeho snahou formulovat vztah mezi jazykem a skuteĉností, skuteĉností a jejím 
„zobrazováním“, představovaný jeho „obrazovou teorií“. Blíţe viz. Valenta, L.: Problémy analytické filozofie, s. 102 – 105. 
21 Inspirujícím je například přístup Willarda Van Orman Quina, který je obvykle řazen do skupiny postanalytických filosofů. (Blíţe viz. 

Peregrin, J.: Význam a struktura, Oykoymenh, Praha, 1999, s. 113 – 142. Uţiteĉnost vedle závěrů, ke kterým Quien dospívá spatřujeme i 
v jeho přístupu, který, jak konstatuje J. Peregrin navazuje na Russella, Carnapa a Wittgensteina, kteří představují evropskou analytickou 

školu, přiĉemţ ĉerpá, resp. promítají se do něj : „...i myšlenky amerických pragmatistů (Ch. Peirce, W. James, J. Dewey).“ Blíţe viz. J. 

Peregrin, s. 128. Myšlenky a přístupy pragmatiky aplikujeme například v modelech přípravy (vzdělávání a výcviku). 
22 Na blízkost i vzdálenost témat východních a západních filosofických přístupů, omezení jazyka kognitivního modelu (jakoţ i radikálního 

konstruktivismu jako varianty kognitivního modelu) , upozorňuje  například sedmá věta „Tractaus logico-philosophicus“ L. Wittgensteina: 
„O ĉem se nedá mluvit, k tomu se musí mlĉet.“, jakoţ i jeho poznámka 6.522: „Něco je přece nevyslovitelné. To se ukazuje, je tím, co je 

mystické.“ Nesouhlasíme v tomto s redukcí, kterou disponuje racionální jazyk analýzy a formální logiky. Sám Wittgenstein téma skuteĉnosti 

a jejího „zobrazování“ v jazyce doplňuje obrazovou teorií a poukazuje na potřebu metafory pro vyjádření podstaty, významu a smyslu v tezi 
TLP 6.54: „Moje věty objasňují tím, ţe je ten, kdo mi rozumí, rozpozná nakonec jako nesmyslné, vystoupí-li – po nich – nad ně. (Musí 

takříkajíc odhodit ţebřík poté, co po něm vystoupil nahoru.) Musí tyto věty překonat, pak vidí svět správně.“ Blíţe viz. Valenta, L.: 

Problémy analytické filozofie, s. 94. Na potřebu obrazu, zobrazení, analogií, podobenství, metafor ĉi anekdot pro sdělení vytvořeného 
poznání ukazuje souĉasná úroveň v přírodních vědách (blíţe viz. Gleick, J.: Chaos; Prigogine, I. : Řád z chaosu, Capra, F.: Tkáň ţivota; 

Greene, B.: Elegantní vesmír apod.), podobně jako kognitivní věda – blíţe viz. Lakoff, G., Johnson, M., Metafory, které ţijeme, Host, Brno 

2002, Lakoff, G. Ţeny, oheň a nebezpeĉné věci, Triáda, Praha, 2006.  
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b) teoriích systémů a navazující synergetice23; 

c) poznatků disciplin orientovaných na rozvoj a řízení lidí a lidských systémů; 

d) poznatků kognitivních, psychologických a vztaţných přírodních věd a věd o 

ĉlověku. 

 

Proĉ kognitivní management povaţujeme za uţiteĉný pro prostředí firem, podniků třetí 

vlny24? Myšlení a vytváření poznání je přirozeností ĉlověka. Kognitivní management je 

prostředím, které umoţňuje tuto přirozenost, její kvality a moţnosti „objevovat“, 

uvědomovaně vytvářet, kultivovat a uţívat. Minimální důvody spatřujeme například v tom, 

ţe: 

 Mysl, poznávání a mentální procesy jsou významným zdrojem potenciálu (energie, 

síly), ale i pastí (např. past linearity, jednoho modelu ĉi standardu apod.), nebo          

i cílem působení konkurence (ovlivnit myšlení a rozladit procesy).  

 Myšlení je nesmírně efektivní a nejméně „energeticky“ nároĉné (ve smyslu 

ekonomických nebo technologických zdrojů). Tedy „nic“ nestojí a proto se na ně 

orientují moderní systémy výběrů, přípravy a rozvoje lidí ve firmách, které si 

uvědomují, ţe „ţijí“ permanentní změny, v prostředí „třetí“ vlny.  

 Tyto zdroje jsou vlastní všem lidem a lidským systémům. 

Myšlení a vytváření poznání, znalostí pro rozhodování a jednání je podstatou fungování 

lidských systémů v prostředí podnikání, jakoţ a to zejména v prostředí, které disponuje 

vysokou mírou komplexity vztahů a dynamiky vývoje, proměny a změny. Komplexita            

a dynamika změn narůstá v prostředí tzv. třetí vlny i v důsledku vyuţití moţností KITS 

(komunikaĉní a informaĉní technologie a systémy).   

Organizaĉní modely lidských systémů (firem, podniků, institucí) se pohybují na 

kontinuu mezi hierarchickým uspořádáním a síťově centrickým. Tyto modely akcentují 

spojení, které v jejich, převáţně mechanistickém a objektivistickém pojetí vyjadřuje vztah. 

Nicméně tento vztah je omezen a vymezen moţnostmi toto spojení vytvořit a udrţet. 

Významně zvyšuje závislost aktuálně funkĉního systému na centru (moci, kontroly, 

poznávání, rozhodování a vedení). Rozšířený pohled na charakteristiky organizaĉního 

prostředí přinášíme skrze plovoucí (fluktuační) polycentrický model, který klade důraz na 

kvality vztahů, organismické25 a procesní pojetí lidského systému, který se proměňuje              

v proměňujícím se prostředí. Tento model akcentuje charakter a parametry situace, pozice      

a místa, sdílení hodnot, myšlení, autorizaci rozhodnutí a jednání systému ve vztazích              

a v situaĉním kontextu, ve vztahu k poţadované funkci a definovanému prostředí cíle. 

                                                                                                                                                         
Z východních přístupů jako inspirující zmiňujeme principiální myšlenkové koncepty, zejména v podobě předkládané Mistrem Lao ć, a 

Mistrem Zhuangem (Blíţe viz. O. Král, Ĉínská filosofie, s. 125 a 181), jakoţ i chanové uĉení (zen), které, slovy O. Krále: „...na jedné straně 
připomíná starší ĉínské myšlenkové proudy jako taoismus, na druhé straně vykazuje ĉetné afinity s globálním myšlením moderním, ve 

kterém i Evropa opustila svazující jednoznaĉnost myšlenkového modelu přírodních věd (exaktních věd, sciences), nahlíţející za horizont 

logického myšlení a doceňujíc velikost i meze jazyka.“ (s. 280-281 tamtéţ). V kontextu výše zmíněného O. Král (na stejné straně 281) 
konstatuje: „Tam, kde zůstává stát a zmlká rozum, nastupuje a rozeznívá se imaginace. Řeĉ obrazů je bezprostřednější a ve své nedourĉenosti 

přesnější. Není náhodou, ţe všude tam, kde filosofické myšlení naráţí na hranice svého jazyka, zaĉne vykazovat známky poezie, výtrazu 

poetického.“ A v následujícím dodává: „Jde o to, ţe o ĉem nelze mluvit, musí se mlĉet, jak to navrhuje Ludwig Wittgenstein (1922), anebo 
se musí mluvit jinak, básnicky, jak o tom nepřímo hovoří Martin Heidegger v eseji Básnicky bydlí člověk (1954).“ Pozn. samotná esej (essay) 

má význam snahy, „pokusu“ o vyslovení nevýslovného. 
23 Ve smyslu výkladu D. Sloukové.  
24 Ve smyslu A. Tofflera. 
25 Metafory pro organismické pojetí: „Kdyby srdce mělo mozku zdůvodňovat proĉ a kolik kyslíku potřebuje a pak to administrovat, asi 

bychom neţili nebo se pohybovali velmi pomalu. Organismické pojetí předpokládá buněĉnou, orgánovou, systémovou a funkĉní - oborovou, 
specializaĉní kognici, inteligenci, paměť a vytváření úrovně poznání a znalostí, jedná se z našeho hlediska o komplexnější přístup, neţ 

tradiĉní „holistické“ pojetí, kdy kvalita celku je „vyšší“ hodnotou neţ souĉet kvalit jeho prvků, vztahů nebo funkcí. 

 Organismus disponuje více úrovněmi informaĉních a komunikaĉních sítí a „center“ vytváření poznání.  

 Mozek a celý organismus důvěřuje, „věří“ ţe srdce potřebuje právě tolik a tolik. 

 Mozek si neuvědomuje, jak se imunitní systém transformuje v procesu, nekontroluje přímo a konkrétně jednotlivé fáze metabolismu. 

 Srdce, játra, svaly apod. je chytré, „moudré“, mají vlastní „inteligenci“ – odebere právě a jen tolik, kolik nezbytně potřebuje. Mají 

paměť a zhodnocují zkušenost – v rámci své „funkce“ přispívají k adaptabilitě organismu (systému) jako celku.  
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Kognitivní management se úzce vztahuje k prostředí ţivota (osobního a profesního)       

a tedy k tématu životního stylu jedince, modelu organizace jeho vztahů k nejbliţšímu 

sociálnímu prostředí (rodině) a pracovnímu vztaţnému systému jakoţ i kognitivním 

modelům, které tato prostředí vytváří. Orientuje se na změnu vztahů a jejich kvalitu, přiĉemţ 

vychází z úvahy, ţe proměna a změna se realizuje ve vztazích v procesu rozlišování a proto se 

soustředí na principy působící na jejich pozadí jakoţ i metody, které umoţňují tyto principy 

poznávat a prakticky aplikovat.  

 

 

Trendy v přístupech řízení a rozvoje kvalit kompetencí lidí a lidských 

systémů 
 

Z hlediska systémů, procesů a procedur přípravy profesionálů a manaţerů rozlišujeme 

dva základní trendy. Prvním trendem je dosahování schopností lineárním, 

standardizovaným a programovým předáváním dat, informací a poznatků ve vybraném 

znalostním, oborovém ĉi profesním modelu a kontextu (ekonomie, logistika, personalistika, 

právo apod.). Druhým trendem je kultivace schopností a kompetencí vytvářením poznání, 

znalostí a dovedností lidmi a lidskými systémy v procesu dosahování cíle. V tomto kontextu 

lze zmínit, ţe první disponuje převáţně charakteristikami klasické, tradicionální pedagogiky, 

zatímco ve druhém trendu převaţují spíše principy a charakteristiky pedagogiky pragmatické.  

 

 

Tyto dva trendy uvaţujeme spíše jako aspekty jednoho procesu, jako komplementární 

neţli jako diametrálně odlišné ĉi protichůdné. Liší se však kvalitou, efektivností a trvalostí 

svého výstupu. V procesu přípravy mezi nimi dochází k postupnému prolínání, zejména ve 

vztahu k poţadavkům praxe. Z hlediska cíle a smyslu přípravy je první trend vhodný pro 

poĉáteĉní fáze přípravy jedince v novém prostředí, oboru, profesi. Svůj význam má také 

v systému trvalého „dovzdělávání“ lidí v prostředí oboru, profesi ĉi instituce. Umoţňuje 

vytvářet znalostní, poznatkový základ, kognitivní model, nezbytně nutný pro uţiteĉné bytí 

jedince v prostředí. Druhý trend je charakteristický pro rozvoj kvality jedince v profesi, 

oboru, prostředí systému. Odlišnost obou trendů spoĉívá nejen v metodách a přístupech, ale 

také v procesu přijetí, zařazení informace vytvoření znalostního (pojmového a informaĉního 

aparátu) a v procesu zakoušení vlastního poznání  a rozumění, pochopení a vytvoření 

znalosti26.  

 

První trend pracovně nazýváme lineární, podle jeho základní charakteristiky. Tento 

trend je významně závislý a orientovaný na vytvořené, distribuované a „sdílené“ znalosti. 

Malý důraz klade na poznávání a vytváření znalostí myšlením. 

Zaměřuje se na pozorovatelné chování, odezvy jedince na strukturované podněty
27

      

a podmínky za nichţ vznikají28. Důraz je poloţen na úlohu prostředí a předpoklad, ţe staĉí 

                                                 
26Konzumace znalostí, lineární a mechanistický přístup vede k něĉemu co nazýváme mentální leností, omezení schopnosti, ochoty uţívat 

kritické myšlení, vydávat mentální energii pro vytváření poznání a znalostí. Moderní technologie nabízejí výsledek (znalost) bez jakéhokoliv 
přiĉinění, staĉí jen disponovat technickou dovedností pro získání a „zpracování“ informace. Není-li přístupná je jedinec, systém bezradný a 

jedná daleko „primitivněji“ neţ jedinec zvyklý „trénovaný“ myslet a rozhodovat se na základě jím vytvořeného poznání a znalosti. Jedná se 

tedy skuteĉně o jinou kvalitu úsilí, které jedinec musí vynaloţit pro to, aby pochopil, dosáhl porozumění a vytvářel poznání, uvědomovaně, 
samostatně, odpovědně a kompetentně se rozhodoval a jednal. Blíţe viz např. Albert Borgmann v knize „Technologie a charakter souĉasného 

ţivota“ (Borgmann, A., Technology and the Character of Contemporary Life: A Philosophical Inguiry. Chicago, Univerzity of Chicago Press 

1984). 
27 Východisko tvoří mechanistické uvaţování behaviorálních škol, kupř. Skinner pokládá podnět za událost, která na uĉícím se není závislá 
a která u něj vyvolává v zásadě mechanickou odezvu (pouhé zpevnění), zaloţené na akci a reakci. 
28 V trendu se uplatňuje zejména pojetí operantního podmiňování kultivované behavioristickým konceptem (vědy o chování). Uţiteĉným 

důsledkem modelu operantního podmiňování je důraz na potřebu analyzovat to, co ovlivňuje chování uĉícího se jedince, systému. 
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vhodně uspořádat informace, znalosti a strukturovaně je zpracovávat v uĉebním procesu         

a uĉení nastane „samoĉinně“, bez ohledu na konkrétní úmysl toho, kdo se uĉí29. 

Rizikovým důsledkem aplikace prvního trendu v přípravě profesionálů, manaţerů, 

zejména v procesu vzdělávání, je fabrikizace30, namísto rozvoje myšlení, vytváření poznání    

a znalostí. Jinak řeĉeno, aplikace lineárních a mechanistických přístupů v přípravě 

profesionálů, zejména ve vyšších fázích a etapách, postrádá pragmatický aspekt a nevede 

k vytváření profesionála, ale spíš k jeho „výrobě“. To vede k vývoji mentálně poslušných, 

v horším případě mentálně líných a kognitivně, prostředím kognitivního modelu systému 

„omezených“ jedinců, nikoliv kriticky myslících, tvořivě poznávajících a odpovědně se 

rozhodujících a jednajících ĉlenů systému.  

Druhý trend pracovně nazýváme projektový, modelový, vychází z názoru, ţe je 

uţiteĉné orientovat se na schopnost jedince reorganizovat svůj vnitřní způsob, model myšlení 

a rozumění v „odpovědi“ na proţívanou zkušenost. Důraz je kladen na způsob, jak jedinec 

myslí, zpracovává zkušenost, vysvětluje a chápe co se děje, vytváří poznání a znalost. 

Předpokládá samostatnost, odpovědnost a kompetenci jedince v procesu „uĉení se“, vnímá jej 

jako někoho, kdo uvědomovaně (reflektovaně) zpracovává zkušenost a třídí informace 

z vnějšího a vnitřního prostředí z hlediska uţiteĉnosti. Trend uplatňuje mimo jiné pojetí 

pragmatismu předkládané Ch. Peircem, pragmatické pedagogiky J. Deweye formované 

projektovou výchovou, dále poznatky kognitivní vědy, například instrumentální 

konceptualismus J. Brunera31, teorii prototypů nebo principy zkušenostního realismu. 

Uplatňuje zásadu uĉení ĉinností (learning by doing), uĉení řešením problému32.  

 

Vybrané aspekty a charakteristiky projektového trendu: 

 Důraz je poloţen na projektovou metodu a (individuální a skupinové) uĉení řešením 

úloh33 a problémů34, zhodnocování zkušeností a experimentování35. Důleţitou roli hraje 

analýza36, syntéza a abdukce37. 

                                                 
29 Procesem přenosu informací v ţivých systémech se zabýval například Gregory Bateson. Humberto Maturana, který na jeho pojetí navázal, 

dospěl na základě výzkumů ţivých organismů k závěru v tom smyslu, ţe ţivý systém, organismus disponuje výhradně jen svými vlastními 

vnitřními stavy. Analogicky k tomuto doplňujeme zmínku o pojmu „osobní konstrukt“ který tvoří základní stavební jednotku teoretického 

konceptu osobnosti u G. A. Kellyho (blíţe viz. Hall, C. S., Lindzey, G.: Psychológia osobnosti (úvod do teórií osobnosti), s.  232 – 238. 
30 Blíţe viz. Neubauer, Z.,: Golem, s. 173 
31 J. Bruner vytvořil v Instrumentálním konceptualismu ucelený kognitivní popis procesu uĉení. Uĉení chápe jako aktivní proces, ve kterém 
uĉící se vyvozuje principy, algoritmy, limity a ověřuje si je. Uĉení podle Brunera není to, co se jedincům „přihodí“, jak tomu je v modelu 

operantního podmiňování, nýbrţ něco, co aktivně spolupůsobí oni sami tím, jak uţívají informaci, znalost a tedy ne jak „přijímají“ poznání, 

ale sami poznání vytvářejí. 
32 Problémové (projektové, modelové) metody – vyuĉovací metody charakteristické tím, ţe do interakce lektor – posluchaĉ se vkládá 

simulovaná problémová situace nebo problémová úloha. Dosahuje se tím utváření dovedností v řešení urĉitých situací, rozvíjí se samostatné  

tvořivé myšlení. Tyto metody předpokládají urĉité znalosti a dovednosti, na jejichţ základě je moţno vytvářet dovednosti intelektuální 

povahy. Jde především o dovednosti rozhodovací a dovednosti hodnotových soudů. Problémová metoda je povaţována za jednu z hlavních 
aktivizaĉních metod, která umoţňuje rozvoj tvořivého myšlení. Probíhá v několika etapách: 

a) orientace v zadání 

b) analýza známých a neznámých prvků 

c) formulace problému a pracovních hypotéz (způsobů řešení) 

d) řešení ve skupinách nebo individuálně 

e) ověření správnosti řešení. 

V průběhu můţe konzultant (uĉitel, lektor) poskytovat návodné informace. 
33 Podobně jako M. Jurĉa  úlohou chápeme takovou situaci, kdyţ ĉlověk chce dosáhnout cíl a ví, jak ho dosáhnout. Problémem rozumíme 

to, kdyţ je definován a pochopen cíl, smysl a význam toho, co chceme dosáhnout, není však známa cesta a způsoby jak ho dosáhnout. 
34 Problém (řec. úkol, sporná otázka) Záleţitost, která nemůţe být řešena věděním, které máme k dispozici. Problém je východiskem pro 

tázání, bádání, poskytuje příleţitost k řešení, nastoluje výzvu k řešení (Palán – výkladový slovník). 
35 „Pravda“, poznatek, znalost, definice je relativní a podléhá procesu změny. Smysl, význam informace, znalosti, poznání ĉi myšlenky je 
proměnlivý a je zaloţen v důsledcích jejího praktického vyuţití, uplatnění. 
36 Analýza není mechanické dělení celku na ĉásti, s její pomocí rozĉleňujeme v problému to, co je dané, známé a co je neznámé, hledané. 

Při tomto procesu se však zároveň aktivuje syntéza, myšlenkový proces spojování se stále jinými prvky, ĉímţ se vynořují, „objevují“ nové 
kvality, vlastnosti jednotlivých ĉástí, vztahů a celku.  
37 Abdukce je typ úsudků, při nichţ vytváříme hypotézy pro pozorované jevy. Obvykle se jedná o redukci z několika moţných vysvětlení. 

Tento typ abdukce je většinou nazván selektivní abdukcí. Vedle selektivní abdukce je známa také kreativní, která vytváří moţná 
vysvětlení. Pozorujeme-li jakékoli jevy, pak vţdy naše mysl přiřazuje tyto jevy do urĉité struktury jevů tak, abychom pro ně našli nějaké 

vysvětlení. Tento proces je naprosto autonomní a domníváme se, ţe vţdy kdyţ něco pozorujeme, v naší mysli je jiţ předem na základě 

habituace vytvářena představa toho co budeme pozorovat.  
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 Základem je zpracování individuální zkušenosti38 do „poznání“, kritické a tvořivé 

myšlení, odpovědnost a kompetentnost studenta.  

 Respekt k individuálním moţnostem a úrovni rozvoje kvalit kompetencí studenta. 

Aktivita při vytváření znalostního základu jako nutné podmínky pro uţiteĉnou 

spolupráci leţí na straně uĉícího se (studenta)39. 

 Uĉitel ve vztahu se studentem nejen proměnlivě zastává různé „role“, např. průvodce, 

spolutvůrce, komentátora, mentora, experta, koordinátora prostředí v němţ probíhá 

proces uĉení. Tato „role“ není statická a její působení jednosměrné, ale fluktuuje mezi 

úĉastníky procesu. Z pohledu vnějšího pozorovatele na proces „výuky“ vzniká 

„nejasnost“ ve smyslu rozlišení: „Kdo koho uĉí?“, resp. „Kdo se uĉí od koho?“. Dobrá 

odpověď můţe být ve formě: „Uĉí se oba, resp. všichni.“  

 Smyslem procesu uĉení se není přizpůsobování se jedince modelu oboru, předmětu, 

systému, spoleĉnosti nebo vnějšímu světu, ale neustálá uvědomovaná rekonstrukce 

vlastního kognitivního modelu a poznání.  

 Proces se vyvíjí ze zakázky studenta, např. „Uĉit se to, co je vyuţitelné v kontextu praxe 

a profese“. Student i učitel jsou v procesu vztahu pojímáni komplexně, důraz je 

kladen na myšlení a sdílení (komunikování) myšleného. 

 

Z našeho hlediska, v návaznosti na výše uvedené, lze v oblasti přípravy a rozvoje 

profesionálů a manaţerů identifikovat tři významná „témata“ leţící v základech většiny 

kompetencí a schopností40. Tato témata lze identifikovat jako mysl a myšlení, sdílení, resp. 

komunikování, změna a její aspekty. Vzhledem k jejich komplexitě se ukazuje jako uţiteĉné 

uvaţovat tato témata transdisciplinárně.  

 Oblast myšlení se týká těch ĉinností, které zahrnují myšlení, vytváření poznání          

a rozhodování (formulování poznání – znalostí, rozumění a vědění). 

 Oblast sdílení se týká ĉinností orientovaných na vztahy jedince, systému a prostředí, 

skrze tyto sdílet, komunikovat a realizovat své funkce, cíle (organizování, vedení        

a řízení). 

 Oblast změny a jejího řízení (management změny) zahrnuje dvě úrovně. První je 

management změny jedince tedy seberozvoje jako reflektované realizace schopnosti 

autopoietického systému uĉit se a uĉit se uĉit v procesu bytí. Management změny zde 

zahrnuje podporu a kultivaci kompetencí41 vztahujících se k problematice seberozvoje 

a zvládání zátěţe. Druhou úrovní managementu změny je schopnost systému 

„zpracovávat“ změnu42 jako sebeuvědomující se souĉást „vyššího“, tedy lidského 

systému, tedy ovlivňování procesů (kouĉování a networking).  

 

                                                 
38 Schopnost řešit problém souvisí se zkušeností. Předcházející podmínky a zkušenosti při řešení jistých problémových okruhů, jejich 

opakování v nás utvářejí jistou zaměřenost, algoritmus, model, schéma na řešení podobných problémů a úloh. Zaměřenost obvykle vede 

k tendenci uţívat vytvořený kognitivní model nebo tréninkem „osvojenou“ dovednost, způsob k řešení podobných problémů a úloh. 
Zaměřenost lze rozumět jako různě trvalou připravenost pouţívat k urĉité úloze urĉité schéma nebo aplikovat urĉité schéma, model na různé 

úlohy a v různých kontextech. 
39 J. S. Bruner se mimo jiné snaţil, aby studenti při studiu napodobovali postup vědce. 
40 Kompetence a schopnosti jsou zaloţeny na úrovni, formě a kvalitě myšlení, jakoţ i na prostoru a principech ve kterých se vyvíjí, kultivuje 
a uplatňuje. Prostor je definován hodnotami a smyslem prostředí, kde se profesionál, manaţer vyvíjí a realizuje. Principy jsou dány poznáním 

ve vědních disciplinách a jimi vytvořených modelech (model myšlení, model osobnosti, model uĉení apod. uţiteĉných pro proces vzdělávání 

a přípravy profesionálního manaţera jako mistra umění managementu.  
41 Kvalita kompetencí a schopností se aktualizuje v situaĉním kontextu na rozhraní úrovní: 

a) úroveň osobnostních dispozic jedince; 

b) úroveň jeho individuální vyzrálosti; 

c) úroveň systémové vyzrálosti. 
42 V tomto pojetí se mění orientace směru působení – nikoliv vně jedince, systému, ale naopak dovnitř, tedy uvědomovanou změnou u sebe 
sama pracuji se změnami ve vnějším prostředí. 
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Trendy změny kvalit schopností lidí v oblasti managementu se profilují zejména ve 

dvou úrovních profesionálních kompetencí. První úrovní jsou odborné kompetence a kvality 

profesionála jako specialisty, odborníka ĉi experta na ĉinnost, funkci, obor nebo oblast 

ĉinností. Druhou úrovní jsou kompetence, kvality profesionála jako správce procesu, 

manaţera vztahů systému nebo subsystému v systému „vyššího“ řádu. Tyto změny probíhají 

synchronně v rovině individuální (schopnosti, vlastnosti, myšlení, hodnoty jedince)                

a systémové (vztahy, rozhodovaní, komunikace, dosahování cílů, sdílení smyslu, hodnot …). 

Kultivace a rozvoj kvalit profesionálů liniového, středního, vyššího (národního)                      

a vrcholového (metanárodního) managementu v procesu vzdělávání a přípravy zaĉíná 

vyţadovat nové rámce, cíle, principy a parametry. Příkladem je poţadavek tzv. 

„janusovského“ myšlení nebo poţadavek komplexity a transdisciplinarity u témat a oblastí 

vzdělávání manaţerů ve vztahu k výkonu jejich funkcí v systémech, procesech ĉi situacích 

disponujících vysokou mírou komplexity a dynamiky.   

 

 

 

Koncepty kognitivního managementu 
 

Koncept profesionality 

 

Profesionalizací rozumíme proces trvalého, uvědomovaného a reflektovaného 

dosahování kvality jedincem a systémem skrze jejich vzájemný vztah, který se realizuje 

v procesu výběru, přípravy a výkonů praxe. Základem je jedinec, kultivace jeho kvalit 

kompetencí a schopností, vnitřní vztah k systému, jeho funkcím a smyslu a skrze „systém“ 

pak k sobě a smyslu bytí (existence) v daném prostředí.  

Klademe důraz a orientujeme se zejména na tento vnitřní aspekt procesu 

profesionalizace. V tomto smyslu vycházíme z modelu kompetencí profesionála, který 

v kontextu vývoje moderního managementu a moderních přístupů v řízení lidských zdrojů 

umoţňuje pohyb na kontinuu coaching - networking. Model vytváří prostředí pro rozvojové 

vylaďování bytí jedince v profesi v rámci systému a ve vztahu k systému, jeho smyslu            

a procesu vývoje jedince i systému samotného.  

Manaţera a jakéhokoliv profesionála, z úhlu pohledu konceptu profesionality nelze 

vnímat, rozumět, „vybírat“ a připravovat jako „mechanismus“ pro vykonávání „funkcí“, ale 

samostatně a tvořivě myslícího, trvale se uĉícího, odpovědně se rozhodujícího a kompetentně 

jednajícího jedince. V tomto smyslu uţíváme jako jádrový pojem „kognitivní manažer“ 

vyjadřující nejen základní a trvale přítomné kvality manaţera, ale i základní charakteristiku 

kvalitativně vyšší úrovně jedince pro prostředí „třetí vlny“. 

Profesionalita není stupeň výkonnosti ĉi stupínek vítězů, ale permanentní proces. 

Profesionalitu jako stavovou „veliĉinu“ lze v různých etapách vývoje profesionála (manaţera) 

kvantifikovat pomocí měřítek, ukazatelů výkonu nebo výsledků ĉinností a jednání jedince. 

Tato kvantitativní, ĉasto jednosměrná, „objektivní“ měřítka však nevypovídají o obsahu, 

kvalitě kompetencí u toho kterého jedince a nelze s jejich pomocí predikovat jednání ĉlověka 

v té, které situaci.  

V konceptu profesionality klademe důraz na kvalitativní, systémové43 a organismické, 

synergické a procesní aspekty. Profesionalita tedy například není stav, ale o proces trvalého 

dosahování, „naplňování“ myšlené, „ideální“ kvality vztahů jedince v celku systému a jeho 

                                                 
43 Systémový a synergický přístup je charakteristický tím, ţe: „... vyzvedá "nemechanické" spojení ĉástí v celek, kdy celek představuje jinou 
kvalitu neţ souhrn ĉástí, a kdy tedy jednotlivé ĉásti jsou nositeli "kvalit" (vlastností) vlastních (na úrovni prvků) a "systémových" 

(uplatňujících se jen díky celku, tj. systému).“ Blíţe viz  Slouková, D.: Systémový přístup a synergetika; dostupné z:  

www.vspsv.cz/personal/Sloukova/ 

http://www.vspsv.cz/personal/Sloukova/
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prostředí a různých situaĉních kontextech. V tomto smyslu je profesionalita procesem trvalé 

proměny, něĉím, co disponuje charakteristikou „nedosaţitelnosti“, něĉím, co je nutné stále       

a trvale kultivovat, vytvářet a obnovovat.  

V konceptu profesionality klademe důraz na respekt k individualitě, odpovědnosti, 

kompetenci a aktivitě kaţdého jedince, jakoţ i na proces zrání jedince v rámci profese. 

Jakkoliv se profesionalita obecně vztahuje k profesním a manaţerským ĉinnostem a prostředí 

a k jejich „ideální abstrakci“, má vţdy výrazně individuální a subjektivní obsah, charakter a 

projevy. V tomto smyslu profesionalita zahrnuje schopnost jedince vnímat, respektovat a 

uţívat procesy ve vnitřním a vnějším prostředí, rozumět změnám probíhajícím v jejich 

kontextu jako přirozeným důsledkům bytí těchto procesů, uţiteĉně se změnám přizpůsobovat 

a ovlivňovat je. 

 

Východiska konceptu profesionality jsou v následujících předpokladech: 

a) Kaţdá ĉinnost ĉlověka obohacuje a zvyšuje jeho potenciál jako jedince, přiĉemţ úĉastí na 

této ĉinnosti jedinec obohacuje zároveň sebe i zúĉastněné, a v koneĉném důsledku rozvíjí 

i jejich potenciál, jakoţ i potenciál celého vztaţného systému.  

b) Profesionál není profesní ĉinností, přípravou pasivně obohacován a rozvíjen (vzděláván    

a cviĉen), ale je kompetentní uvědomovaně, aktivně se obohacovat a rozvíjet v procesu 

ĉinnosti. Jinak řeĉeno ví co ĉiní a proč. Jedním z dílĉích cílů kognitivního managementu 

je nabídnout postupy jak při tom efektivně postupovat.  

c) Kaţdá profese disponuje estetickým aspektem a lze ji vnímat jako umění. Estetický aspekt 

profese manaţera, pojetí managementu a profese jako umění, umoţňuje klást kvalitativně 

odlišné otázky. Tedy nikoliv otázky typu: „Co je manaţer“, které se orientují na 

„vlastnosti“ manaţera, ale otázky typu „Kdy je manaţer“, které naznaĉují situaĉní 

aktualizovanou pozici, symbolickou (zobrazovací) funkci, kompetenci, schopnost, styl, 

kognitivní model
44

 a systémovou vztaţnost „funkce pozice“ jedince/ĉlena v prostředí 

systému, v dané době a v daném kontextu má.“
45

  

 

Koncept profesionality vychází z kompetentnosti jedince vůĉi vlastní osobě, 

zdůrazňuje jeho samostatnost a odpovědnost. Základním předpokladem konceptu je 

skuteĉnost, ţe profesionalita se vyvíjí v průmětu několika rámců. Jedná se zejména                 

o následující: 

a) rámec individuálního růstu a seberozvoje v ţivotě a profesním prostředí;  

b) rámec profesního a kariérového růstu; 

c) rámec systémových standardů a procesů výběru a přípravy lidí a týmů; 

d) rámec praxe v rámci pracovní pozice; 

e) aktuální situaĉní a systémový rámec pro výkon profese a oborové specializace. 

  

                                                 
44 Blíţe viz. Jaromír Křemen: Modely a systémy, Academia ĈMT, Praha, 2007, s. 16.  
45 Povaţujeme za uţiteĉné klást nejen otázky typu „KDO nebo CO je profesionál, manaţer?“, ale také „KDY a JAK je profesionál, 

manaţer?“. Proĉ lineární, mechanistické, monodisciplinátní pokusy zodpovědět co je to profesionál, manaţer, kvalita kompetencí, apod. 
konĉí tradiĉně nezdarem, ztrácí „obecnou“ platnost nebo jsou v některých případech i kontraproduktivní? Moţná je to tím, ţe otázka je 

nevhodně formulována a orientuje se na „předmět“, objekt, nikoliv na proces a předpokládá stabilitu v ĉase a prostoru. Nelson Goodman 

téma dobře poloţené otázky zmiňuje v knize „Jazyky umění“ a doporuĉuje místo otázky „Co je umění“ poloţit otázku: „Kdy je umění“. 

V našem kontextu lze nalézt analogii v tradici pokládání otázky ve tvaru: „Co je profesionál, manaţer (vybízí k odpovědím typu: „pokud má 

objekt vlastnosti P1, P2, P3 ....PN, pak bude profesionál“. Otázka: „Kdy je profesionál, manaţer?“ naznaĉuje, slovy N. Goodmana, ţe: 
„.....status můţe být urĉován i (symbolickou) funkcí, kterou objekt v dané době a v daném kontextu má.“ Tím Goodman parabolou odpovídá 

i na otázku: „Jak je moţné, ţe jeden ze dvou objektů, které mají stejné fyzikální vlastnosti (např. Dychampova fontána a stejně vyhlíţející 

pisoár), je uměním, zatímco druhý ne. (Mušle na pánských toaletách sice důleţitou funkci plní, neplní však funkci symbolickou, která je 
nutnou podmínkou v umění.)“. Blíţe viz Goodman, N.: Jazyky umění (nástin teorie symbolů), s. 11. Z hlediska managementu lze klást 

podobné otázky v tom smyslu, jak to, ţe pod tímto manaţerem se pracuje dobře, všechno jde hladce .... a pod tímto ne, jakkoliv disponují 

z personalistického hlediska stejnými kvalifikaĉními „předpoklady“ a splňují kvalifikaĉní poţadavky, dosahují vynikající výsledky 
v procesech AC a DC apod.. Estetický rozměr tak překraĉuje omezení linearity, kognitivního modelu, mechanistické pojetí funkcí systému, 

jehoţ důsledkem je například ztíţená schopnost systému a ĉlenů zvládat poţadavky na změny v procesu proměn prostředí i systému 

samotného. 
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Individuální46 aspekt profesionality  

 

Profesionalitu a vývoj jedince v profesi vnímáme jako neoddělitelný proces 

individuace47, souĉást ţivota a bytí, resp. existence a vývoje jedince v kontextu profesního 

systému, spoleĉnosti a v prostředí. Důraz na vnitřní vztah, odpovědnost a kompetenci 

jednotlivce z hlediska jeho uvědomované úĉasti na institucionálních procesech vzdělávaní      

a systemizací procesů profesní přípravy pro „lidské“ systémy, lze podpořit citací názoru C. G. 

Junga: „Náš obdiv vůĉi velkým organizacím mizí, kdyţ si uvědomíme onu druhou stránku 

zázraku, totiţ děsivé nahromadění a zdůraznění vší lidské primitivnosti a nevyhnutelnou 

zkázu individuality ĉlověka ve prospěch monstra, jímţ je prostě kaţdá velká organizace. 

Dnešní ĉlověk, který víceméně odpovídá morálnímu ideálu kolektivu, si ze svého srdce udělal 

doupě vrahů.“ 
48

 

Souĉástí konceptu profesionality je model  kompetencí, který vytváří prostředí pro 

kultivaci individuální (osobní) profesní kvality49 a systémové kvality (síly, potenciálu). 

Individuální profesní kvalitou rozumíme jedineĉnou variantu uspořádání schopností, dispozic, 

rysů a zdrojů v rámci kompetence, profese a systému. V tomto smyslu nacházíme inspiraci 

v přístupu kvalitativní metodologie, inspirujeme se názory G. W. Allporta o krajní 

individualizovanosti a neopakovatelnosti osobnosti50 konkrétního ĉlověka. Tuto inspiraci 

rozvíjíme v procesu přípravy, který vnímáme jako prostředí spolupráce jedince                        

a „vzdělavatelů“ (míněni jak jednotlivci, tak systémy a procesy přípravy). To umoţňuje nejen 

akcentovat význam modelového a projektového trendu přípravy na „úkor“ klasického, 

tradiĉního trendu lineárního, ale i orientovat se na rozvoj a kultivaci individuálních kvalit, 

zdrojů a schopností identifikovaných v rámci dané kompetence.  

 

Model kompetencí je vytvořen ve vztahu k systému a prostředí, jeho charakteristikám    

a funkcím, tedy ve vztahu k profesnímu a firemnímu prostředí a dále k charakteristikám, 

funkcím, principům a poţadavkům prostředí třetí vlny. Model lze chápat jako 

multidimenzionální prostor jednak v tom smyslu, ţe obsahuje tři základní charakteristiky, 

které vyţaduje kaţdá práce jako taková (kognitivní schopnosti, vitalitu a job-involvement)     

a jednak v tom smyslu, ţe v modelu jsou formulovány charakteristiky, kvality kompetencí pro 

„přeţití“ (resp. uţiteĉné bytí), působení a rozvoj jedince v systému, resp. prostředí, jakoţ        

i systému samotného v jakémkoliv prostředí a měnícím se situaĉním kontextu51, při zajištění 

plnění funkcí ĉi ĉinností od jedince a systému poţadovaných. 

 

 

 

Koncept užitečné změny 

                                                 
46 Z hlediska vývoje jedince v profesi lze připomenout názor C. G. Junga (in. Jakobi, J. Člověk a duše, s. 129): „Jakmile tedy spoleĉenství u 

svých jednotlivých stoupenců automaticky zdůrazňuje kolektivní kvality, oceňuje tím veškerou prostřednost, všechno, co se chystá vegetovat 
lacino a nezodpovědně. Individualita je tak nevyhnutelně tlaĉena ke zdi. Tento proces zaĉíná ve škole, pokraĉuje na univerzitě a ovládá 

všechno, v ĉem má prsty. Ĉím menší je spoleĉenské těleso, tím větší je záruka individuality jeho ĉlenů, tím větší je jejich relativní svoboda, a 

i tedy moţnost vědomé odpovědnosti.“  
47 Moore, R., Gillette, D.: Král, váleĉník, kouzelník, milovník s. 80: „Kterákoliv profese vystavující ĉlověka tlaku plynoucímu z nutnosti 

podávat neustále vynikající výkony, ho ĉiní zranitelným před stínovým systémem Váleĉníka. Pokud nejsme dostateĉně zaštítěni svojí vlastní 

niternou integritou, pak spoléháme na svůj výkon ve vnějším světě, abychom jím podepřeli své sebevědomí.“ 
48  Jakobi, J.: Jung, C. G., Člověk a duše, s.130 
49 Inspirativní pro téma osobní profesní kvality je tzv. vizitka osobní kvality – blíţe viz. Bedrnová, E., Nový, I. Psychologie a sociologie 

řízení, s. 140. Citujeme úryvkem „Podobně se vývoj poznání v oblasti psychologie práce v souĉasnosti ubírá od popisu osobnosti, přes 

výběrová a rozvojová střediska k identifikaci kompetencí a zdrojů manaţera a k identifikaci osobní kvality, kterou determinují konkrétní 
parametry pracovních a osobních předpokladů manaţera.“  
50 Jakobi, J.: Jung. C. G., Člověk a duše, s. 233: „Osobnost je nejvyšší uskuteĉnění vrozeného osobitého svérázu urĉité ţivé bytosti. Osobnost 

je ĉin největší ţivotní odvahy, absolutní přitakání individuálními bytí a nejúspěšnější přizpůsobení tomu, co je univerzálně dané, při co 
největší svobodě vlastního rozhodování.“  
51 Teoretickými východisky pro tvorbu modelu jsou teorie systémů, teorie autopoiézy a synreference, kybernetika, poznatky kognitivních věd 

a psychologických disciplin (obecná psychologie, psychologie osobnosti, vývojová a sociální psychologie, vývojová psychologie atd.) 
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Kognitivní management se věnuje tomu, co ovlivňuje plynulost proměn, 

uskuteĉňování změn u lidí a lidských systémů. Za jádrová prostředí povaţuje organismus, 

mysl, myšlení a aspekty související s proměnou a změnou u systému a jeho prostředí.  

Analýza principů poţadavků prostředí „třetí vlny“ ukazuje, ţe právě přizpůsobivost 

změně, zvyšování úrovně vlastních potenciálů kvalitativní proměnou v procesu, schopnost být 

„jiný ve stejném“, dosahovat smyslu ĉi cíle „vlastní“ cestou, s minimálním energetickým 

výdejem, v kontextu vývoje aktuální situace, schopnost samostatně jednat i bez „spojení“       

a naplňovat přitom sdílené hodnoty, je jedním ze základních principů vyvíjejícího se umění 

managementu. 

Uţiteĉně zvládat změnu a úrovně zátěţe s ní související, ve vztahu k sobě a svému 

prostředí, plnit funkce a úkoly v různých, měnících se podmínkách, patří k základní 

kompetencím kaţdého systému. V kontextu managementu se tato kompetence rozšiřuje          

o schopnost úĉinně tuto kompetenci a potenciály s ní související rozvíjet u sebe a celého 

lidského systému. Tyto kompetence a schopnosti patří k základním zdrojům pro rozvoj kvalit 

toho, co souhrnně nazýváme potenciál systému, tedy toho co úzce souvisí s existencí, 

„přeţitím“ jakéhokoliv systému v proměňujícím se prostředí. 

Téma uţiteĉné práce se změnou v procesu přípravy profesionálních manaţerů se stává 

jedním z témat prioritních52. Prioritu z něj ĉiní zejména předpoklad zvyšování vlivu změny     

a zátěţe s ní související na kvalitu vztahů a výkonu funkcí lidmi a lidskými systémy, zejména 

vzhledem k: 

a) růstu komplexity, dynamiky, globálnosti situaĉně aktualizovaných vztahů a funkcí; 

b) asymetriĉnosti působení vztahů a kvalit zúĉastněných potenciálů; 

c) uţívání moderních KITS pro zvyšování kvality a efektivnosti vyuţití vlastních 

potenciálů systému a jeho prostředí, kupř. synchronizací funkcí nebo zesilování 

synergického, koherentního efektu (princip minimální změny, princip plné x prázdné 

apod.). 

 

Význam konceptu uţiteĉné změny roste specificky ve vztahu k rostoucí sloţitosti, 

komplexitě úkolů, plněných v technicky stále nároĉnějším a dynamicky se měnícím prostředí, 

kdy se zvyšuje význam úĉinků změny a zátěţe s ní související na kvalitu plnění úkolů lidmi    

a lidskými systémy. Zájem zkoumání a aplikace poznatků o proměně, změně a jejích 

aspektech ve vztahu k lidem a lidským systémům se v praxi obvykle orientuje na dvě oblasti: 

 změny v kvalitě vztahů a efektivnosti výkonu funkcí a ĉinností; 

 vyuţití změny a doprovodných aspektů zátěţe pro rozvoj a kultivaci kvalit vlastních 

potenciálů v následujících rámcích: 

a) Fyzický rámec (zahrnuje schopnosti a limity organismu pro proměnu a změnu). 

b) Psychický rámec (zahrnuje schopnosti a limity psychických funkcí pro proměnu          

a změnu zejména z hlediska kvality výkonu ĉinností a funkcí). 

c) Kognitivní rámec (zahrnuje mysl a procesy vytváření poznání, schopnost 

transformovat poznání, informace a znalosti
53

 do uţiteĉného rozhodnutí v rámci 

situaĉního kontextu a sdílených hodnot). 

d) Systémový (sociální) rámec (zahrnuje kvalitu vztahů, úroveň systémového sladění, 

procesů a procedur pro sdílení hodnot, významu a smyslu). 

                                                 
52 Specificky se tématu zvládání procesu proměny a změny věnuje např. krizový management nebo management změny. 
53 Explicitní znalost (explicit knowledge) – získané, formalizované znalosti. Ve znalostním managementu jsou za explicitní znalosti 

povaţován takové, které lze kodifikovat (uspořádávat, algoritmizovat) a předávat druhým. Tacitní znalost (tacit knowledge) - znalost 
neuvědomovaná, ,,skrytá", neverbalizovaná, o procesech, neformalizovaná, implicitní (souĉást mistrovství), podobně jako tacitní dovednost – 

blíţe viz. bratři Dreyfusové in fil. ĉasopis. Ve znalostním managementu se obvykle hovoří o „empirickém know-how“ zaloţeném na 

předtuše, intuici, instinktu osobní prozíravosti. V kognitivním managementu se jedná  nelineárně vytvářený a kultivovaný aspekt. 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/proces
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/implicitni
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e) Profesní rámec (zahrnuje profesní kognitivní modely a modely vztahů – organizaĉní 

modely, procesy a procedury související s vytvářením znalostních základů profese       

a dosahováním úrovní profesní vyzrálosti, kupř. mistrovství v umění managementu).  

 

Koncept užitečné změny je transdisciplinární, orientuje se na komplexní                    

a uvědomovaný seberozvoj jedince v procesu a prostředí, změnu v myšlení a jednání lidí  a 

lidských systémů. Změna v myšlení o změně a zátěţi spoĉívá rovněţ v tom, ţe je vnímáme 

jako zdroje pro rozvoj a kultivaci kvalit a potenciálů vztahů systému a prostředí. Smyslem 

konceptu je dosahování „stavu“, kdy jedinec (systém) trvale pracuje na svém rozvoji, „uĉí se  

s kaţdým krokem“, samostatně a uvědomovaně zhodnocuje zkušenost a znalosti, vytváří 

poznání, uţiteĉně se rozhoduje a efektivně jedná. Pracuje jak s kvantitou (kupř. prosté 

„zvyšování“ síly, odolnosti apod.) tak s kvalitou (kupř. práce s myslí). Vytváří systému 

(jedinci, týmu) moţnost, uţiteĉně se „proměňovat“ skrze trvalé, výběrové a uvědomované 

zpracovávání změny, uţiteĉných zkušeností. Preferuje pragmatismus v „zapomenutí54“ po 

dosaţení úĉelu. V tomto směru klade přiměřený důraz na minulé a „vlastní“, tedy 

neanalyzuje, „nepitvá“ minulost, neimplementuje55 cizorodé projekty a modely, orientuje se na 

přítomnost a moţné budoucí.  

Jako transdisciplinární prostředí se koncept uţiteĉné změny inspiruje systémovými     

a organismickými přístupy, teorií a praxí bojových umění a sportů, ĉerpá z poznatků 

psychologie, kognitivní vědy, neurofyziologie, anatomie apod., jakoţ i komplexních 

psychofyzických systémů. V tomto kontextu aplikuje uţiteĉné postupy kupř. psychologie 

sportu ĉi tzv. vnějších stylů bojového umění. Principiálně však následuje vnitřní styly, ve 

smyslu preference a kultivace mysli a myšlení jedince jako zásadní priority a výhody pro 

přeţití a rozvoj jedince (systému). Uţiteĉnou změnou nazýváme takovou, která zachovává     

a rozvíjí charakteristiky, funkce, vztahy, transformuje kvality a potenciály systému a jeho 

prostředí.  

Smysl a efekt konceptu směřuje na pozadí procesu proměny a ĉiní samotný princip 

tvořivého měnění a přizpůsobení se, změnou vlastního myšlení a jednání méně bolestným, 

příjemným a výţivným
56

. To co nazýváme bolestí, provázející změnu, je nám všem známý 

fenomén z běţného ţivota. Bolest, která předchází vyvrcholení procesu změny, proměnu, 

katastrofu, například při řešení problémů. Je přítomna v oblasti bifurkace, provází okamţik 

přechodu systému do jiného, kvalitativně odlišného rovnováţného stavu (např. adrenalinové 

sporty, tvorba a realizace projektu, sex apod.)  

 

                                                 
54 Pro přiblíţení vztahu mezi „skuteĉností“, poznávajícím myšlením a jazykem, slovy a přiblíţení paradoxu mezi „dopředným“ a „zvratným 

(reflektujícícím)“ pohybem , směrování mysli na rozdíl od na minulost orientovaného myšlení, předkládáme závěr 26 kapitoly Mistra 

Zhuanga, kde se na s. 346, v podkapitole 13, konstatuje: 
Důvod ĉeřenu je v rybě; chytneš rybu a zapomeneš na ĉeřen. 

Důvod oka je v králíkovi; chytneš králíka a zapomeneš na oko. 

Důvod slova je v myšlence; vyjádříš myšlenku a zapomeneš na slovo. 
Kde najdu koneĉně ĉlověka, který zapomněl slova, a budu s ním koneĉně mluvit? 

Blíţe viz. Oldřich král: Mistr Zhuang, Maxima, Praha, 2006.  
55 Implementace (uskuteĉnění, naplnění, realizace). Aplikace principu autorství poznání. Princip autorství poznávání, poznání v sobě nese 
nejen odpovědnost a kompetenci, ale odvahu k tvorbě a k autorství, schopnost být sám sebou (uvědomovaně a reflektovaně), vyrovnat se s 

„nejistotou“. Jedním z aspektů je získání náhledu na uţívané kognitivní modely a na modely uţiteĉné praxe v mém prostředí. Zhodnocení 

jejich potenciálu spoĉívá v jejich transformaci, nikoliv prosté, lineární implementaci. 

Vystoupit, vyzrát jako autor znamená i dát se všanc a ustát to. Ostatní zaĉnou rozlišovat a hodnotit /+/ a /-/ (jak je zvykem a také co uţ mají 

jiného dělat.). Podle koho ţijeme ţivot? Viz poznámka o cyklech podle expertů. Ţijeme ţivot podle odborníků nebo podle sebe. Jsme 
skuteĉně jeho autorem? Autorem v kaţdém okamţiku. S tématem autorství souvisí témata osamostatnění se a odvahy. 
56 Ilustrativními se jeví poznámky G. Batesona o efektu dvojné vazby při tréninku delfína. V obvyklých lineárních, mechanistických ĉi 

behaviorálně orientovaných přístupech trenérka podporuje odměnou ţádoucí chování delfína. V tomto případě však trenérka i odměna mění 
svou funkci a význam, je na delfínovi aby se vypořádal se změnou, trenérka i odměna se zaměřuje na hlubší procesy a kvalitu, myšlení a 

tvořivé přizpůsobení se změně, schopnost „rozbít“ nauĉený rituál, model. Trenérka také předem „neví“, jaké „nové“ chování delfín předvede. 

Ví vlastně jen, které chování předvést nemá – tedy zná to známé a změna je plně v kompetenci delfína. Není trénováno tzv. správné a dobré, 
vhodné, ale je trénován vztah k proměně e změně explicitně se projevující v jednání jedince – cokoliv jiného je“dobré“, „správné“, implicitně 

se formující v kvalitě mysli – tacitní dovednosti, tvořivosti a odvaze k jinému - novému. Oceněním jiného, resp. nového chování je 

„trénována“ poţadovaná kvalita - způsob vztahování se k vnějšímu, tedy mysl a  myšlení. 
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Základní úrovně konceptu užitečné změny 

 

V konceptu rozlišujeme tři základní úrovně: 

První úroveň zahrnuje běţné postupy v souĉasnosti známé a uţívané pro adaptaci      

a aklimatizaci, doplněné o vybrané postupy zaměřené na sebepoznání a seberozvoj (základní 

adaptace, identifikace copingových strategií a kognitivních stylů, reflexe a proaktivita). 

Druhá úroveň zahrnuje specifické postupy orientované na práci s myslí, jazykem, 

specifická psychofyzické cviĉení, pro vytváření a kultivaci individuálních modelů 

seberozvoje apod. (samostatné, tvořivé, proaktivní, kritické myšlení, poznávání, rozhodování 

a jednání). 

Třetí úroveň zahrnuje individuální tvořivé praktikování vlastního „modelu“ 

(individuaci v pojetí C. G. Junga).  

 

 

Principy a metody užívané v prostředí kognitivního managementu 
 

Princip proměny a změny 

 

Proměna jako vyjádření ţité skuteĉnosti. Nikoliv koncept, filosofická kategorie, model 

„rozumění“
57

, pojem, vysvětlování světa, ale způsob uvědomované a zevnitř (osobně, 

intimně) řízené (na základě vytvořeného poznání) existence ve světě. Změna jako 

identifikované rozlišení kvalitativních stavů „systému“. Změna je umoţněna zvratným 

pohybem mysli. Směr změny není ani jen horizontální nebo vertikální (typický směr pro 

hierarchické systémy – změna jde od managementu nebo změna jde od koncových funkcí, 

pozic – zdola nahoru). S procesem proměny a změny úzce souvisí práce se strachem ze 

změny, osamění, jakoţ i práce s minimální změnou
58

, přiĉemţ minimální změna v myšlení 

(například dílĉího osobního konstruktu
59

) a v jednání jedince (systému) můţe být dostateĉným 

působitelem na vývoj a kvalitu vztahů a funkcí v celém systému a v prostředí, jako celku 

vztahů.  

Inspirativním se v tomto smyslu jeví teorie kognitivního kontinua předloţená K. R. 

Hammondem
60

. Výsledky bádání, poznatky z hlediska vytváření úsudků jak z hlediska změny 

vztahů v „řešícím“ ĉi poznávajícím, usuzujícím týmu, tak z hlediska vlivu strukturních vzorců  

a funkĉních vztahů statických a dynamických úloh na preferenci analytických nebo 

intuitivních charakteristik modu poznávání (kognitivního modelu), uţiteĉně doplňují přístup 

kognitivního managementu z hlediska vytváření a kultivace vztahů jedince (systému, 

organismu) v daném lidském systému a prostředí.  

V rámci principu se pracuje se, jádry změny, jádry užitečné deviace, centry, která 

generují odchylky a „zárodky“ kvalitativní změny, která prorůstá, šíří se  „původním“ 

systémem, organismem. Z hlediska managementu změny se pak nejedná o „plošnou“, 

„frontální“ implementaci například organizaĉní změny. Mění se např. dílĉí chování (princip 

minimální změny) jádrového vztaţného systému, kvalita vztahu, funkce nebo dílĉího 

systému
61

. U jader a center spolupůsobí principy synergie, synchronicity, gravitace 

(přitaţlivost) deviace a změny.  

                                                 
57 O. Král, Ĉínská filosofie, s. 303: „Víme-li, ţe prázdnota je Qi, tedy bytí a nebytí, skrytost a zřejmost, podstata i proměna, pak jsou 

přirozenost a úděl ĉlověka nedělitelné. Tak hluboce pochopil proměnlivé dění ten, kdo v soustředění i rozptýlení, v odcházení i přicházení, 

v tvaru i netvaru dovede vysledovat kořeny, z nichţ to vše pochází.“ 
58 Minimální změna s maximálním efektem., práce s minimem minima a maximem minima.  
59 Blíţe viz. Teorie  osobních konstruktů G. Kellyho, in. Lindzay: Psychológia osobnosti (s. 233 – 241). 
60 Blíţe viz L. Kostroň: Psychologie vytváření úsudků, s. 47. 
61 Aplikace kupříkladu v krizovém managementu nebo managementu změny. Změnu nelze dosáhnout bez: 

a) změny v centru pro změnu (vztahy, kognitivní modely, procesy rozhodování apod.) 

b) stabilita můţe navodit změnu a naopak. 
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Deviace, odchylka, změna vţdy přitahuje „pozornost“, fascinuje, umoţňuje rozlišení, 

souĉasně je provázena „strachem“ z jiného, neznámého, nového. Obvyklá práce s odchylkou 

v mechanistickém kontextu je redukce, zamítnutí apod.. Smyslem práce manaţera pak můţe 

být citlivost a bdělá pozornost k deviacím tak, aby došlo ke zhodnocení potenciálu 

„rozlišení“, tedy „zpřístupnit“ smysl a význam odchylky a změny pro ostatní a celek ve 

vztahu k přeţití a efektivnosti „výkonu“ funkcí. Profesní umění manaţera zahrnuje citlivost 

na výskyt jader změn, jakoţ i kvality a charakteristiky zakladatele a kultivátora jader uţiteĉné 

deviace. 

 

Princip osamotnění a autorství 

 

Osamostatnění, osamocení podobně jako autorství úzce souvisí s kvalitou ţivota. „Jak si 

uţít osamocení?“. „Lze být osamostatněný, osamocený a nebýt osamělý?“ 

Práce s těmito principy umoţňuje být tvůrcem, autorem významů, smyslu a vztahů, ne 

vztahy konzumovat a nebo je úĉelově (manipulativně, neautenticky) vytvářet. V takto 

vytvářených vztazích chybí základní kvalitativní, obsahový aspekt – důvěryhodnost a důvěra. 

Nelze v tom spoĉinout, oddat se a důvěřovat. Je to jako divadlo, nekoneĉný seriál nevlastních 

rolí. Implicitně je přítomen strach z toho, co bude potom aţ skonĉí představení. 

Paradox principu osamostatnění spoĉívá v tom, ţe řeší osobní (biologickou) zralost 

v prostředí sociálně vztaţného rámce a jeho modelech poznávání, vytváření a organizace 

vztahů. Tedy osamostatnění paradoxně znamená na jedné straně vystoupit, „oddělit“ se 

například od rodiny a na straně druhé „vstoupit“ do nového vztaţného rámce, který 

samostatnost a svobodu s ní související specificky omezuje a vymezuje (vlastní rodina, firma, 

spoleĉnost apod.).  

Princip autorství, autorizace poznávání a poznání v sobě nese nejen odpovědnost       

a kompetenci, ale odvahu k tvorbě a k autorství, schopnost uvědomovaně a reflektovaně být 

sám sebou, vyrovnat se s „nejistotou“. Vystoupit, vyzrát jako autor znamená i dát se všanc a 

ustát to. Princip autorství vyţaduje odpověď na otázky typu: „Podle koho ţijeme ţivot?“, 

„Ţijeme ţivot podle odborníků nebo podle sebe?“, „Jsme skuteĉně jeho autorem? Autorem 

v kaţdém okamţiku?“ Vrcholem aplikace principu autorství je paradoxně neautorství, 

projevující se ve schopnosti „zapomenout“ autorství. Vztah k vytvořenému omezuje další 

tvořivost, upoutává a vyĉerpává. 

S osamostatněním a autorstvím souvisí i osamělost jako aktualizovaný průseĉík vztahů, 

principiální aspekt jedineĉnosti individuální existence. Lze i jinak: „Nelze nebýt osamělí, 

neboť jsme jedineĉní“. Osamělost se vytváří ve vztazích, ve kterých lze být reaktivně, 

neuvědomovaně, „závisle“ anebo existovat proaktivně, uvědomovaně, reflektovaně                 

a „nezávisle“. 

 

 

Metoda reflexe 

 

Metoda reflexe je v souĉasnosti uţívána a kultivována například v prostředí 

systemiky. Profesionála, manaţera pro prostředí „třetí“ vlny nelze uvaţovat lineárně 

mechanisticky, jako „stroj“, „robota“, „Golema“ na výkon ĉinností ĉi funkcí. Právě mysl, 

myšlení, poznávání a rozhodování „oţivuje“ systém, organismus, chcete-li mechanismus, 

mysl vytváří kvalitu síly, uvědomovaných potenciálů lidí a lidských systémů v prostředí třetí 

                                                                                                                                                         
c) Energetická nároĉnost plošné změny nebo ĉasová nároĉnost při riziku nízké efektivnosti „změnou“ postiţeného systému. 

d) Systémy mají tendenci spět k „rovnováţnému“ stavu. To je běţné nicméně v přírodě nepřirozené. Jinak řeĉeno kognitivní energie 

systému je odĉerpávána do prostředí pro systém neuţiteĉných nebo neznámých. Systém vyţivuje jiná prostředí a „zatuhává“. 



 15 

vlny. Jednou z uţiteĉných metod pro kultivaci mysli, myšlení a procesu poznávání je 

metoda reflexe, která umoţňuje tuto kvalitu dosahovat.  

Téma reflexe z hlediska procesu poznávání je diskutováno zejména v prostředí 

filosofie a psychologie, kde je obvykle chápána jako proces uvědomování. Filosofické 

přístupy reflexi ve vztahu k uvědomování si a poznávání, se různí. A. Mokřejš v knize 

Hermeneutické pojetí zkušenosti, na s. 6 konstatuje, ţe: „Ne náhodou se jedním z centrálních 

úkolů hermeneutiky při zajišťování vlastní pozice stává kritika filosofie reflexe jako pouze 

iluzivně dosahované identity zkušenosti a skuteĉnosti. Hermeneutika zřejmě nemůţe obejít 

problém vědomí a reflexe jako jeho nutné komponenty, pokouší se však prolomit strukturu 

formální argumentace filosofie reflexe, protoţe ta neposkytuje ţádnou pozici, jeţ by uţ 

nebyla vtaţena do pohybu reflexe vědomí přistupujícího k sobě samému. V tomto smyslu se 

hermeneutika vrací k Platónově poznatku, ţe formální vyvratitelnost teze bezpodmíneĉně 

nemusí vyluĉovat její pravdivost. Uvědomuje si totiţ, ţe horizont skuteĉnosti, která omezuje 

všemoc reflexe a rozrušuje její formálně rozvíjenou argumentaci, musí být 

respektován…..
62

“. Vzhledem k tomu, ţe naše myšlení a poznávání, na uvědomované rovině 

se formuje v jazyce, pojmech, lze jazyk vnímat jako základní prostředí pro kultivaci myšlení 

a poznávání a reflexi jako metodu práce s jazykem. V tomto směru je z hlediska aplikace 

metody reflexe přínosem analytická, postanalytické filosofie a filosofie jazyka.  

Pro aplikaci metody reflexe při práci s myslí a zkušeností, je nutné vedle 

filosofických zdrojů ĉerpat ze zdrojů které tvoří kognitivní věda (kupř. práce s kognitivními 

modely, metaforami a kategoriemi) nebo psychologie. Rámec doporuĉujeme dále rozšířit     

i takové zdroje tvořené ĉínskou filosofií, například Mistr Zhuang nebo Wumenguan (Ohrada 

bez dveří) v překladu O. Krále. 

Směry kultivace mysli, rozvoje myšlení a poznávání se orientují na vnitřní, osobní 

prostředí a na vnější prostředí. Základem obou směrů je vţdy vnitřní a individuální práce 

reflektujícího ať jiţ v procesu formě meditace nebo rozhovoru při sdílení, komunikování 

významů.  

Reflexí v psychologii bývá obvykle rozuměna duševní (mentální) aktivita, specifický 

proces orientovaný na dílĉí obsahy vědomí. C. G. Jung zastával názor, ţe bohatství               

a esenciální charakter lidské psýché je urĉován reflexí. Podle něj: „Reflexe je kulturní 

instinkt par excellence a jeho síla se projevuje v síle kultury udrţet si své místo po boku 

nezkrotné přírody.“ O reflexi uvaţuje také jako o kulturním instinktu působícím v pozadí 

náboţenství a hledání smyslu bytí, ţivota. Citujeme úryvkem C. G. Junga: Ĉlověk a duše, 

str. 39: „Reflexe je výhradou lidské svobody proti nutnosti přírodní zákonitosti. Jak 

naznačuje slovo „reflexio“, totiž „ohyb zpět, jde u reflexe o duchovní akt v opačném smyslu, 

než je u přírodního průběhu. Jde totiž o zastavení, sebeuvědomění, o utvoření obrazu,          

o zaujetí vnitřního postoje a vypořádání se s tím, co nazíráme. Reflexi bychom tedy měli 

chápat jako akt uvědomování.“  

Aplikovat metodu reflexe, reflektovat znamená uţívat schopnost naší mysli zaměřit 

se zpět na sebe samu, „ustálit se“, „zastavit se“, utvořit „obraz“. V kontextu rozvoje lidí, 

seberozvoje, řešení problémů, sdílení a komunikování, rozhodování, ale i vedení a řízení lidí 

a lidských systémů, praktikování metody reflexe umoţňuje pohybovat se v různých 

úrovních: 

1. přemýšlím o mém myšlení; 

2. přemýšlím o mém přemýšlení o mém myšlení; 

                                                 
62 Antonín Mokřejš pak pokraĉuje: „Pozornost zasluhuje jiţ zmíněná negativita zkušenosti ve vlastním slova smyslu. Právě ona totiţ otvírá 

výhled na dialektický ráz skuteĉnosti. Zkušenost, jiţ proděláváme, nám říká, ţe jsme jistou věc doposud správně neviděli a nyní víme lépe, 

jak to s ní stojí. Tato negativita však má zvláštní produktivní smysl, tzn. není to jednoduše klam, který byl prohlédnut. Jedná se o mnohem 
hlouběji zasahující vědění, vţdyť zde se dovídáme cosi nového nejenom o věci, nýbrţ i o svém dřívějším – jak se ukázalo – domnělém 

vědění, a o podmínkách, v jakých jsme je získali. V jistém směru se takto proměňuje celé naše dosavadní vědění a mění se jeho celkový 

kontext, a právě tuto změnu oznaĉujeme jako zkušenost. 
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3. přemýšlím jak myslí o mém myšlení; 

4. „bezvztaţná“ mysl (uvolněná mysl, resp. trvalá rekonstrukce „autentického“ 

kognitivního modelu/ů). 

 

Praktikování uvědomovaného uţívání metody reflexe, umoţňuje například vytvořit 

náhled na „sebe“ v procesu poznávání, zaujmout vnitřní pozici, postoj, mentálně 

„vystoupit“, vynořit se ze situaĉního, systémového a lineárního (reaktivního) kontextu         

a uţiteĉně pracovat se  tím, co proţíváme, zakoušíme (zkušenost), nazíráme a tím, jak to 

nazíráme. Aplikaĉní potenciál metody reflexe se vyuţívá se například v procesech: 

1. kultivace mysli, jasného, kritického a tvořivého myšlení; 

2. formace a transformace kognitivních modelů, fluktuace na kognitivním kontinuu63; 

3. komplexní rozvoj individuální a profesních kompetencí; 

4. individuální a týmové řešení problémů, vĉetně nerozhodnutelných, paradoxních 

situací; 

5. rozvoje dovedností pro sdílení (komunikování) významu, smyslu a hodnot ve 

vztazích; 

6. rozvoje kompetencí pro synergický, znalostní, krizový management nebo 

management změny. 

 

 

Metoda zakázky 

 

Metoda je převzata a upravena ze systemiky. Její aplikace v kognitivním 

managementu vychází ze zásad pragmatismu a inspiruje se aspekty teoretických modelů       

K. Lewina a G. A. Kellyho. Zakázku vnímáme jako osobní konstrukt
64

, uvědomovanou (nebo 

neuvědomovanou) výslednici vztahů jedince a prostředí, která se trvale vyvíjí v procesu 

rozlišování. Vytváří se na „rozhraní“, rozmezí systému a prostředí, výslednou podobu získává 

jakoryze individuální varianta poznání a znalosti.  

 

Práce se zakázkou se orientuje na: 

a) Sebeuvědomování ve smyslu zvědomování osobních konstruktů a kognitivních 

modelů, jejich vynořování při formulování zakázky. 

b) Práce na konstruktech – zakázka a naplňování zakázky (k ĉemu je mi to uţiteĉné). 

Nejde tedy v zásadě jen o formulaci cílů ĉi stanovování priorit ale o zvědomování si 

vazeb, významů, hodnot a smyslu. 

c) Uĉení se jedince, se orientuje na uvědomované a reflektované zhodnocování 

zkušenosti, distribuované znalosti do vytváření poznání (osobních konstruktů              

a kognitivních modelů ve vztahu k sobě, profesnímu prostředí, prostředí výkonu 

ĉinnosti, ke změně apod.). 

 

Jedinec pak kultivuje uţiteĉné vztaţné a zvědomuje si aspekty vztahů různých aspektů 

(regionů) v kontextu přítomného a budoucího. Minulé je uţiteĉné, nicméně roli hraje 

zaměření na přítomnost ve vztahu k budoucímu moţnému (myšlenému) a poznávanému 

tvaru. V centru je orientace na trvalé a bdělé „rekonstruování“, kdy se ĉlověk „přizpůsobuje“ 

změnám skrze vlastní „proměnu“.  

 

                                                 
63 Dle Hammonda kognitivní kontinuum tvoří: „...tři formy kognice (intuice, kvaziracionalita, analýza), jako způsoby fungování kognice ...“, 

Blíţe viz. HAMMOND, K. R.: „Usuzování ve stresu“, Brno, 2000, s. 91, překlad L. Kostroň, M. Šipula., nebo KOSTROŇ, L.: Psychologie 
vytváření úsudku, s. 47. 
64 Osobní konstrukt je výsledkem ale i důsledkem rozlišování, poznávání - blíţe viz Hall, C. S., Lindzey, G.: Psychológia osobnosti (úvod do 

teórií osobnosti), s. 214 – 244. 
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Závěrem o umění managementu a skryté znalosti 
 

Kognitivní management se snaţí komplexněji uchopit to, co někdy bývá nazýváno 

skrytou (tacitní) znalostí a úzce souvisí s profesionalitou, mistrovstvím v profesi, 

managementem jako uměním.  

Ve skryté znalosti je obsaţena kvalita, které se úĉinná (power) znalost charakteristická 

pro první trend nedokáţe zmocnit. To odlišuje umění managementu od věd o managementu    

a experta na management, bojové umění od bojového sportu. Rozdíl mezi řemeslnou 

expertností a uměním je v kvalitě, umění je kvalitou vyššího řádu.  

Výsledkem spolupráce v prostředí kognitivního managementu není, mentálně 

„ukázněný“, oborově a úĉelově zaměřený jedinec, profesionál, ale kvalita, kterou se snaţíme 

vyjádřit pojmy profesionál, mistr nebo kognitivní manaţer. Jako takový, můţe být sice méně 

disciplinovanější, spolehlivější, kontrolovatelnější, ale disponuje „šikovností“, skrytou 

znalostí, jasně, kriticky a proaktivně myslí, umí pracovat s „intuicí“, proměnou a změnou, je 

loajální v plném a původním slova smyslu a „hodí“ se pro mnohé. To je o umění, prostě stane 

se to. Nicméně nezbytnými a nutnými podmínkami pro tuto komplexní „událost“, stav             

i proces, jsou vytrvalost, sebeukázněnost, trvalé doplňování znalostní a poznatků, 

uvědomované praktikování. Východní přístupy hovoří o principech, zásadách a cestě, ne        

o cíli. 

Transdisciplinární prostředí kognitivního managementu vytváříme mimo jiné proto, ţe 

jsme toho názoru, ţe není moţné vytvořit vědu o těchto dovednostech, protoţe se jedná o jiný 

druh schopností a úĉinná znalost je nedokáţe ovládat. Toho si je vědom například Foucault, 

kdyţ hovoří o přehlíţené znalosti, znalosti, kterou mají rozptýlené marginální skupiny.  
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