ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SPIRÁLNÍ DYNAMICE
PŘÍKLADY A OBLASTI APLIKACE
Úvod
Jednotliví lidé myslí zcela rozdílným způsobem. Sourozenci, manželé, zaměstnavatelé, zaměstnanci i celé
společnosti, účastníci obchodních jednání i další kategorie mohou mít zcela rozdílný pohled na svět a
systém hodnot, které vyznávají. Blízkost vyplývající z příbuzenských vztahů, pracovního zaměření či
místa bydliště ještě neznamená blízkost psychologickou.
Kolegové, pracující na podobných pozicích, ve stejných organizacích, mívají i přes nejlepší úmysly,
velmi rozdílné pojetí vize, poslání a účelu organizace.
Státy s naprosto rozdílnými politickými systémy, které společně sdílí naši planetu, často používají stejná
rčení o míru, prosperitě a svobodě. Jak je to možné?
Na tuto a další otázky odpovídá disciplina, kterou nazýváme Spirální dynamika (SDi).
Co to je Spirální dynamika?
• SDi je aplikace data-psychologicky založeného modelu
• SDi je mapa vzniku charakteru lidské povahy – model několika podrobně popsaných 'úrovní
psychologické existence'
• SDi je názor a způsob myšlení - o tom kdo jsme, o lidské přirozenosti a jejím vývoji, který
nabízí možnost zmapovat rozdíly ve vedení, učení, řízení, sociálních strukturách, ekonomických
systémech - a prakticky všech dalších oblastech lidské působnosti. Pomocí SDi můžeme výše
uvedené procesy nejen mapovat, ale také aktivně a mnohem efektivněji s nimi pracovat.
• SDi je inspirace a nástroj pro efektivnější práci s lidmi na základě jiného přístupu k lidské
rozmanitosti
Čím se Spirální dynamika zabývá?
• vznikem a charakteristikami jednotlivých úrovní hodnotových systémů - vMEMů
• zkoumáním vlivu rozdílu našich hodnot a hlubších hodnotových systémů na chování (jednotlivců,
institucí a organizací, národů…)
• schopností komunikace a spolupráce mezi jednotlivými skupinami
• důvody vzniku konfliktů a nedorozumění a možnostmi jejich konstruktivního řešení
Proč Spirální dynamika?
•

•

"Spirála" - teorie SDi vychází z práce Dr. Clare W. Gravese, který zachycuje vývoj utváření
rozmanitých lidských světonázorů a jednotlivé faktory lidského vývoje obecně. Graves tento
vývoj znázornil pomocí dvojité spirály zachycující rozložení jednotlivých stupňů, kdy nižší
vývojové etapy tvoří základ a součást stupňů vyšších.
„Dynamika“ – vlivu životních podmínek na rozvoj a změny v procesu lidského vývoje. Graves
tento systém charakterizuje jako systém bio-psycho-sociálních faktorů.

Jaký je tedy význam SDi?
Spirální dynamika nám poskytuje nástroje použitelné při analyzování různých situací a pomáhá navrhovat
odpovídající integrovaná řešení v nejrůznějších oblastech pracovního i osobního života.

Teorie MEME
S teorií MEMů pracoval anglický biolog Richard Dawkins v knize The Selfish Gene (1976).
MEME (vyslovuje / mi:m /) je charakterizován jako suma jednotek nebo prvků kulturních názorů,
symbolů nebo postupů, přenášených z jedné „paměti“ do druhé prostřednictvím řeči, gest, rituálů nebo
jiných napodobitelných jevů. MEME je kulturní analogií genů, které jsou samostatně replikovatelné a
reagují na vliv okolního prostředí.
Don E. Beck a Christopher C. Cowan - VMEME – (V – value MEME)
Na tuto práci navázali Don E. Beck a Christopher C. Cowan v knize, Spiral Dynamics - Mastering
Values Leadership and Change. V této knize autoři zavádí nový pojem VMEME, pod kterým rozumíme
hodnotovou charakteristiku jednotlivého vývojového stupně.
Přehled jednotlivých VMEMEtických úrovní je uveden v tabulce:

Vybrané otázky pro pět oblastí využití SPIRÁLNÍ DYNAMIKY (SDi)
Příklady oblastí a otázek, na které získáte během programu odpovědi:

I. Čtení v systému vMEMů – identifikovat „orientační body“
•
•
•
•

Jak se orientovat v současném lokálním i světovém dění?
Jak porozumět potřebám jednotlivců i celých skupin ve firmách a ve společnosti?
V jakých podmínkách se pohybujeme, jaký je jejich vliv na chování jednotlivců, skupin?
…

II. Komunikace s využitím vMEMů
•
•
•
•
•

Proč (také) vznikají v našich týmech (společenstvích, komunitách) konflikty, jak jim předcházet,
případně jak je řešit?
Jak přizpůsobit „jazyk“ při komunikaci s partnerem na odpovídající Memetické úrovni?
Jak nastavit komunikační strategie pro jednotlivé Memetické úrovně v závislosti na oblasti našeho
působení? (HR, management, marketing …).
Jak optimálně komunikovat nastávající změny?
…

III. Organizování prostřednictvím vMEMů
•
•
•
•

Jaká jsou optimální organizační schémata pro jednotlivé Memetické úrovně?
Jak nastavit organizační strukturu s ohledem na potřebu výkonu a optimální přizpůsobení
potřebám zúčastněných?
Jakou organizaci chceme budovat, v jaké chceme pracovat?
…

IV. Řízení prostřednictvím vMEMů
•
•
•

Jak mám, jako manažer optimálně řídit své podřízené i sám sebe?
Jak optimálně motivovat své podřízené i sám sebe?
…

V. Příprava na změnu v prostředí vMEMů
•
•
•
•
•

Jak navrhovat změny v organizacích, společnosti, tak aby měly co největší perspektivu úspěchu?
Jaké můžeme očekávat reakce na změnu?
Jak ji co nejlépe komunikovat pro jednotlivé skupiny účastníků?
Jak co nejlépe vést jednotlivé skupiny /týmy při vlastní realizaci změny?
…

VI. Nástroje a výstupy se kterými můžeme v rámci SDi pracovat

Výstupy systému OnlinePeopleSCAN ©
Individuální zprávy:
ACCEPTANCE
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[1] Sharply Accepts – In this first case, the
person assigns a large number of
ACCEPTANCE points to ER statements
while assigning that Value System only a
few REJECTION points. In such a case
(and it is a common occurrence), there is a
strong affirmation that the way of thinking is
typical of the person and, most probably,
appropriate in their world. When someone
identifies much with a way of thinking, there
is often relatively little negative energy
attached to it. This is a zone of comfort,
probably stability, and congruence.

V

Grafický výstup – rozložení jednotlivých úrovní MEMů
Různé rozložení memetických úrovní je příčinou různého způsobu chování , spokojenosti s aktuální
situací i systému hodnot.
Na obrázku je dokumentován výstup PeopleOnlineSCANU a příklad interpretace.

Výstup ve formě tabulky
lze použít jako další zdroj pro interpretaci. Kromě dalších údajů umožňuje identifikaci rozložení podílu
jednotlivých memetických úrovní, stabilitu, preferovaný styl organizační struktury a způsob myšlení.

Týmová zpráva:
Kromě dalších údajů umožňuje identifikaci rozložení podílu jednotlivých memetických úrovní týmu,
stabilitu, styl organizační struktury.

Identifikace stavu změnového procesu
Umožnuje identifikovat fázi probíhajících změn i způsob a charakter jejich průběhu, který může být
plynulý nebo „revoluční“ v případě komplikací a bariér .

.

