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Co nás čeká

Teorie

• Rodinný a organizační (pracovní) systém

• Základní systemické principy 

• Rodinný podnik

• Fáze vývoje společností



Co nás čeká

- praxe

• Oblasti aplikace metody organizačních konstelací.

• Facilitátor

• Práce s insidery-členy týmu, zaměstnanci organizace.

• Zákazník

• Úskalí a rizika organizačních konstelací

• Zdroje informací, asociace, certifikace. 



Živý systém 

Živý systém je: 

• uzavřen - vymezen hranicemi, které jsou dány 

organizační strukturou,

• otevřen k výměně hmoty a energie se svým okolím,

• autonomně odpovědný za způsob využití zdrojů.



Rodinný x pracovní systém

Rodinný systém

Účel:

přežití, trvání

Vstup – výstup:

narozením

smrtí

Změna role:

neměnná

Důležitý princip:

příslušnost

Pracovní systém

úkol, idea zakladatele

smlouvou, jmenováním, zvolením

výpovědí, vypršením lhůty

povýšení, degradace, zrušení

vyváženost dávání a braní



Systemické principy

1. Princip rovnocennosti příslušnosti – je předpokladem existence systému
Definuje hranice systému – kdo k systému patří a kdo ne.



Systemické principy

2. a. Princip přímé časové následnosti – je předpokladem růstu systému
Umožňuje růst systému. Dříve zapojení ztrácí příchodem nových prostor.
Protiváhou je pak respekt – úcta. Dříve zapojení mají přednost před
novými.

b. Princip inverzní časové následnosti – je předpokladem reprodukce
systému
Nový systém je slabší a má slabší hranice – je nutné jej chránit. Nový
systém má přednost před starším systémem.



Systemické principy

3. Princip přednosti vyššího zapojení – je předpokladem imunizace

systému

• Imunita je možná jen je-li respektována míra zapojení. Není-li toto 

respektováno pak prvky bojují o přednost.  Uznání formou odměn, 

vyznamenání, zmíněním … Není-li toto uznáno, pak v případě krize má 

systém k dispozici méně stabilizujících sil.

• Aspekty:

• Systemická hierarchie – zabezpečuje synergii (dána předchozími

principy).

• Oficiální hierarchie – zabezpečuje vnější obraz, fenotyp (soubor všech 

pozorovatelných vlastností a znaků).

• Vnitřní vlivy – jejich zohlednění chrání před sabotáží.

• Vnější vlivy – jejich zohlednění umožňuje adaptaci systému na okolí.



4. Princip přednosti výkonu a schopností – je předpokladem individuace
systému
V organizacích nejvíce zohledňovaný princip. Přednost výkonu – zajišťuje
připravenost systému na výkon. Přednost schopností - zajišťuje systému
přístup ke zdrojům.

Systemické principy



Metaprincipy

• To, co je, musí být uznané – systémy jsou v ohrožení,

pokud je skutečnost popírána.

• Principy jsou hierarchické – systém, který bojuje o

svou existence, nemůže věnovat dostatečnou

pozornost růstu a rozvoji. Je-li ohrožen růst a rozvoj,

pak systém nemá dostatek sil (předpokladů) pro rozvoj

imunity.



Hierarchie systemických principů

Princip
přednosti
výkonu a 

schopností

Princip přednosti
vyššího zapojení

Princip přímé časové
následnosti

Princip rovnocennosti příslušnosti



A ještě …

• Organizace směřuje k naplnění svého osudu

• Co je dáno přesahuje to, co je přijato



Rodinný podnik

Co řídí tento podnik, rodinná dynamika nebo organizační dynamika?

• Loajalita vůči rodinné dynamice je silnější než zájmy podniku.

• Rodinné podniky preferují dlouhodobé přežití – to, že podnik 

existuje, je důležitější než to, jakým způsobem v existenci 

pokračuje.

• V případě nesrovnalostí bude mít přednost rodinná dynamika před 

logikou organizace. Musíme tedy být srozuměni nejen s osudem 

podniku, ale také s osudem rodiny.

• Skutečná pracovní struktura rodinného podniku nekoresponduje 

dost často s tím, co je ohledně hierarchie a struktury napsáno na 

papíře.





Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3 Fáze 4 Fáze 5

Zaměření

managementu

Výroba

a

prodej

Efektivnost

operací

Expanze

na trhu

Konsolidace

organizace

Řešení problémů

a inovace

Organizační 

struktura
Neformální

Centralizovaná

a

funkční

Decentralizovan

á

a

geografická

Spec. admin.

útvary a

výrobní skupiny

Matice týmů

Styl řízení

vrcholovým

managemente

m

Individualistický

a

podnikatelský

Direktivní
Delegování

pravomocí
„Hlídací psi“

Účast na 

řešení

problémů

Systém

kontroly

Kontrola

podle výsledků

trhu

Standardy

a

nákladová stř.

Hlášení

a

zisková střed.

Plány

a

investiční 

střediska

Společné

stanovování

cílů

Na co je 

kladen důraz 

při 

odměňování

managementu

Vlastnictví

Plat

a

cílové prémie

Individuální

bonusy

Podíly na zisku

předkup. Právo

na akcie

Týmové prémie

Charakteristické rysy pěti základních fází vývoje společnosti



Co nás čeká

- praxe

• Oblasti aplikace metody organizačních konstelací.

• Facilitátor

• Práce s insidery-členy týmu, zaměstnanci organizace.

• Zákazník

• Úskalí a rizika organizačních konstelací

• Zdroje informací, asociace, certifikace. 



Oblasti aplikací systemických konstelací

Pro týmy, skupiny a organizace:

• Tvorba a ověřování strategií

• Verifikace koherence struktur společnosti 

• Řešení konfliktů

• Integrace po sloučení či převzetí 

• Zlepšení kooperace

• Značkové a produktové posuzování 

• Příprava vyjednávání 

• Mobilizace zdrojů

• Podpora rozhodovacích procesů

• Realizace změn

• Testování a podpora inovačních procesů

• Supervizní nástroj pro konzultanty 



Oblasti aplikací systemických konstelací

Pro zaměstnance (individuální aspekty):

• Rozhodování odejít/zůstat v organizaci

• Analýza pozice v komplexních vztazích 

• Rozpoznání vzorců chování

• Hledání možných směrů rozvoje

• Možnost testování změn vzorců chování

• Změny vnitřních obrazů (interpretací) daných situací

• Zvýšení sebevědomí

• Zpřístupnění vnitřních zdrojů

• Hledání rovnováhy mezi privátním a profesionálním životem





Facilitátor (infosyon)

• Myšlení v systémově-konstruktivistickém přístupu

• Teoretické a praktické znalosti práce v organizaci 

a s organizacemi

• Hluboké znalosti teoretických a metodických základů konstelační 

práce

• Přístup zaměřený na procesy, následování jevů procesu

• Silné jemné smyslové vnímání a intuice



Facilitátor (infosyon)

• Vypracování jasné smlouvy, odpovídající příprava a implementace 

v daném prostředí

• Být schopen smysluplně a užitečně interpretovat proces 

konstelace podle smlouvy a cílů klienta

• Osobní integrita a autonomie; postoj „nestrannosti“ a respektu

• Schopnost oddělit se od vlastních záměrů a vizí

• Jasnost vůči klientovi ohledně možností a omezení konstelací



Práce s týmy

Lingg: 

„Přímá práce s týmy vyžaduje soustředěnou pozornost a velkou 

zkušenost“



Práce s týmy –

předpoklady a vlivy

• Kdo práci zadává

• Dohoda o hranicích a jejich ošetření

• Duch týmu

• Rezistence k metodě – skepse

• Rezistence ke změně

• Vykročení z rolí

• Vnější intervence

• Hry



Práce s týmy

• Užití manažerských konstelací vyžaduje speciální jazyk, který 

respektuje systemickou metodologii a současně je přístupný 

manažerskému myšlení. Je důležitá volba správných slov (a 

argumentů) při  vedení týmu před, během i po konstelaci. 

• Požívat slova zástupců.

• Soustředit se na rovinu úkolu – řešení více než na rovinu 

mezilidských vztahů (v případě, kdy je mezilidská problematika 

klíčová pro realizaci řešení, je vhodné řešit mimo tým),

• Zástupci v manažerských konstelacích jsou schopni najít svou 

počáteční pozici sami (v relaci k ostatním prvkům), bez zavádění 

facilitátorem či členem týmu. Srovnání pozic – modelů.



Práce s týmy

• Při řešení prezentované problematiky je vhodnější stavět více 

abstraktní (obecné) elementy než zástupce určitých osob,

• Musí-li být stavěna osoba, pak raději je prezentovat 

prostřednictvím její role, ne jmenně vč. označení prvku „Focus“

• Facilitátor může minimalizovat trvání konstelace – do 10 minut a 

to tak, aby definovala vstupní parametry či odraziště pro 

konzultační techniku, která by mohla být pro tým uchopitelnější.

• Jeden z cílů tohoto postupu je zamezení změny strukturální 

úrovně konstelační práce.



Práce s týmy

• Problematika změny strukturální úrovně:

− lidé „plují“ mezi různými systemickými realitami 

− abstraktní prvky a jejich strukturální změna

− definování hranic, ritualizace.

• Projev rezistence - někdy je členům týmu vlastnější role, která je 

částí problému více než role, která je částí řešení.

• Úkolem středního manažmentu je zvládnout nejasnost v řídících 

principech.



Práce s týmy

O´Donoghue:

„Často je naše personální identita, naplněná komplexitou duše 

a barvami ducha,  zakrnělá v pracovní identitě. Stáváme se vězni své 

role. To limituje a zeslabuje náš život“ 

Čím výše se osoba v řídící hierarchii nachází a střetává se 

s rozhodovací problematikou lídra, tím více je jeho reakce či způsob 

řešení svázán a určen ne s touto rolí ,nýbrž rezonuje s rolí (vzorcem) 

utvořenou hlouběji ve struktuře osobnosti – nejčastěji původní 

rodinou.



Zákazník

1. Zákazník je mimo systém

2. Zákazník je na hranici systému

3. Zákazník je uvnitř hranice systému

4. Zákazník je částí organizačního systému



The International Forum for System Constellations in 

Organisations (infosyon) e. V.

• Mezinárodní síť členů, kteří pracují s metodou organizačních 

konstelací, vyvíjejí tuto metodu, nebo ji trénují

• Standardy kvality a certifikace pro facilitátory a výcviky

• Mezinárodní a lokální akce - mezinárodní konference, regionální 

peer skupiny … 

• Výzkum a vývoj – platforma pro výzkumníky, zákazníky, 

konzultanty

www.infosyon.com



Literatura - zdroje

• Rosselet C., Senoner G. – Enacting Solutions, 2010

• Stam J.J. – Wings for Change, 2017

• Whittington J. – Systemic Coaching & Constellations, 2012

• Francis, Tyrone - Mastering Management Constellations, 2006

• Francis, Tyrone - The Challenges of Organisational Constellations, 

2006

• Horn, Klaus P.; Brick, Regine – Invisible Dynamics, CARL-AUER 2005

• Lingg, Henriette Katharina - Management Constellations, THE 

KNOWING FIELD 2006

• NOWHERE Foundation - A brief overview of Organisational

Constellatins, NOWHERE 2004

• Regojo, Cecilio Fernandez - Systemic Consulting, 2007

• Stam, Jan Jacob - How consience works in work and organizations, 

2004


