Synodální církev jako učící se organizace
Při zkoumání různých dnešních praktických přístupů k vedení, řízení a rozvoji organizací často
narazíme na koncept, který si dnes nejen více a více získává svoji popularitu mezi praktiky
managementu, ale má také hlubokou souvislost s některými klíčovými aspekty a východisky
pojetí církve jako církve synodální: na koncept tzv. „učící se organizace“. V tomto článku
nejprve načrtnu základní dimenze synodality církve, poté nabídnu těmto dimenzím odpovídající
schéma vyjadřující dynamické procesy v každé „učící se organizaci“, dále představím několik
podnětů, jak je v rámci konceptu „učících se organizací“ pojímáno téma vedení, a nakonec se
pokusím navrhnout, co si z těchto podnětů můžeme vzít pro právě probíhající „synodální
proces“, na který celou katolickou církev nedávno pozval papež František.

Tři roviny synodality
V nejobecnějším smyslu se „synodalita“ („synodální dimenze“ či „synodální princip“) církve
chápe jako princip participace (spoluúčasti) všech členů církve na společné zodpovědnosti za
poslání církve jako celku či jejích místních komunit. Tento synodální princip lze také s Leo
Karrerem (Lexikon für Theologie und Kirche: Synodales Prinzip) definovat jako „vzájemnou
provázanost mnohosti charismat církevního života s úřady či službami a jejich odkázanost na
jednotu ve víře a modlitbě“ a lze v něm vidět praktický koncept, který „smyslu víry věřících
(sensus fidelium) garantuje komunikativní nástroj“. Podle Pavla Ambrose (Setkávejte se a nechte
se poslat) nám pak koncept synodality připomíná, že „církev je shromážděním (setkáním lidí
Ducha), které se vydává společně na cestu vždy znovu jako putující Boží lid“.
Již z těchto citací je jasné, že se do pojmu „synodalita“ promítají různé roviny. V návaznosti na
tři základní významové roviny řeckého slova „hodos“ je např. možné v pojmu „synodos“ či v
různých způsobech jeho použití spolu s Milošem Rabanem (Sněm české katolické církve)
rozlišovat tři vzájemně se doplňující roviny:
•

•

•

Rovina strukturní (hodos jako struktura: cesta, silnice, stezka) vyjadřuje systémovou
propojenost jednotlivých členů ve společenství (roli zde hraje strukturální podpora
vzájemných vztahů a podpora strukturovaného dialogu ve formě různých stanov,
jednacích řádů, ale i zvyklostí a zaběhlé praxe) a směřuje k funkčním „konzultativním
systémům“ (synodální „způsoby jednání“, na rozdíl od systémů „autoritativních“) na
různých sněmech, koncilech, synodách, fórech, konferencích apod. (synodální
„organizační struktury“).
Rovina efektivní (hodos jako činnost: chůze, jízda, pochod) vyjadřuje dynamický,
motivační či intencionální prvek charakterizující vlastní „sborové jednání“
shromážděného společenství (projevující se různými typickými formami jako jsou
informování, naslouchání, tázání, odpovídání, navrhování, potvrzování, připomínkování,
namítání, obhajování, diskutování, hodnocení, hlasování, rozhodování, usnášení,
vyhlašování, rozlišování apod.).
Rovina emotivní (hodos jako prostředí: způsob, prostředek) vytváří prostor pro setkání,
společenství, slavení či společný zážitek vyplňovaný emocionálními gesty (jako např.
gesty souhlasu, aklamacemi, modlitbami, odpuštěním, pozdravy, děkováním,
chvalozpěvem, humorem, potleskem, jásotem, tancem, přípitky, objetím apod.)
posilujícími vzájemnou důvěru, autentičnost a úctu a umožňujícími dosažení hlubších
vrstev konsenzu a zkušenosti jednoty v Duchu.

Podobně i přípravný dokument právě probíhající synody o synodalitě ve svém čl. 27 také
rozlišuje tři roviny synodality, které nazývá rovina stylu (odpovídající výše uvedené „emotivní
rovině“ a tvořící duchovní SRDCE synodality), rovina procesů (odpovídající výše uvedené
„efektivní rovině“ a tvořící praktické DOVEDNOSTI synodality) a rovina struktur
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(odpovídající výše uvedené „strukturní“ rovině, poskytující synodalitě nezbytnou podpůrnou
KOSTRU). Článek 27 přípravného dokumentu pak uzavírá: „Tyto tři oblasti se z logického
hlediska od sebe navzájem liší, přesto však se prolínají a je třeba je věrně všechny udržovat. V
opačném případě bychom nevydávali dobré svědectví a věrohodnost církve by byla ohrožena.
Pokud synodální duch nepronikne do struktur a procesů, touhy a přání se zredukují na pouhá
slova. Procesy a události, které neprobíhají v určitém duchu, se stanou prázdnou formalitou.“
Pro další prohloubení synodality církve, která, jak rád zdůrazňuje papež František, je podstatnou
dimenzí církve, je proto zásadní, aby všechny tyto tři roviny nacházely během doprovázení
synodálního procesu odpovídající podporu. Osobně největší výzvu spatřuji v oné střední dimenzi
vyžadující trpělivé učení se novým praktickým dovednostem (začleňování, naslouchání, ujímání
se slova, věcná diskuze, hlubší dialog, osobní duchovní rozlišování, komunitní duchovní
rozlišování, metakomunikace, vyvozování praktických závěrů apod.). Podpůrné struktury lze
vytvořit poměrně rychle, hlubokou synodální konverzi osobních postojů naopak nelze uspěchat
a vyžaduje dlouhodobou trpělivost a naději, avšak to, co bude zapotřebí se cíleně začít co
nejdříve učit, je osvojování si výše zmíněných „synodálních“ dovedností.

Koncept učící se organizace
Když jsem se zamýšlel nad tím, který z manažerských konceptů nejvíce odpovídá obrazu
synodální církve a mohl by tak být pro počínající synodální cestu inspirativní, jednoznačně mě
tato reflexe vedla ke konceptu „učících se organizací“ v podání Petera Sengeho.
I zde se za totiž za klíčový prvek považuje důraz na vnitřní dynamiku organizace a vzájemnou
(obousměrnou) odkázanost a provázanost různých organizačních procesů probíhající jak uvnitř
organizace, tak také v interakci s vnějším prostředím. Hlubší proměna organizační kultury včetně
proměny vztahů a osobních postojů lidí v organizaci (v pastorační mluvě ji můžeme označit jako
„obnova“ a vztáhnout k „emotivní“ rovině synodality) může být někdy iniciována, podpořena či
usměrněna změnami strukturálními (ty pak můžeme pastoračně označit jako „reformu“
vztáhnout je k „strukturní“ rovině synodality). Ale platí i opačně: pokračující procesy hlubší
vztahové a duchovní proměny organizační kultury postupně zase zpět ovlivňují organizační
architekturu a organizační struktury, které se těmto vnitřním změnám musí přizpůsobovat, aby
zůstaly funkční a podpůrné a nestaly se svěrací kazajkou. Obě perspektivy, strukturálněorganizační reforma a vztahově-postojová obnova, se tedy potřebují a podmiňují navzájem. Pro
vytváření dostatečně tvůrčího, ale zároveň bezpečného prostoru pro vzájemnou interakci těchto
dvou rovin jsou pak ovšem také nezbytné také kvalitní komunikační procesy podpořené
konkrétními postupy, metodami a dovednostmi (což lze nakonec vztáhnout k oné výše zmíněné
prostřední, „funkční“ rovině synodality).
Výsledky organizace (pastoračně je můžeme nazvat např. „služba“) tedy potřebují být podpořeny
organizační architekturou a vhodnými organizačními strukturami a nestačí, aby se očekávaly jen
od hlubokých a dlouhodobých procesů proměny organizační kultury. Strukturální dimenze
organizace tvoří jakousi „převodovku“ mezi vnitřním a vnějším světem organizace a je důležité,
aby tato „převodovka“ odpovídala jak měnící se organizační kultuře, tak kulturnímu kontextu,
ve kterém organizace působí. Hluboká proměna organizační kultury je pak podle Sengeho
v dotyku s něčím, co nazývá „implikativním řádem“, tedy jakousi blíže nedefinovatelnou transdimenzí organizační kultury přesahující do univerzální duchovní sféry (u Sengeho zde lze vytušit
inspirace z trans-personální psychologie). Z pastoračního či teologického hlediska lze pak snad
tento „implikativní řád“ interpretovat jako oblast vše pronikajícího Ducha (což by pak
odpovídalo spirituálnímu rozměru „emotivní“ roviny synodality). Navíc je jasné, že všechny
procesy v organizaci jsou nakonec ve vzájemné interakci také s „vnějším organizačním
prostředím“, které je nejen organizací ovlivňováno, ale také organizaci nutně a podstatně
ovlivňuje.
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Výše naznačené provázanosti lze graficky vyjádřit pomocí schématu obsaženého v článku Peter
Senge, Moving Forward, v knize The Fifth Discipline Fieldbook, takto:
IMPLIKATIVNÍ

POSTOJE A
PŘESVĚDČENÍ

Otevřenost
a citlivost

ŘÁD

Boží sféra

Sféra učení se
a hluboké změny

ZÁKLADNÍ PRINCIPY,
HODNOTY, VIZE

(organizační kultura;
pastorační obnova)

SFÉRA AKCE

Inovace
v infrastruktuře

(organizační
architektura;
reforma)

DOVEDNOSTI A
SCHOPNOSTI

TEORIE, METODY,
POMŮCKY, TEOLOGIE

VÝSLEDKY
SLUŽBA

ŠIRŠÍ SPOLEČNOST

(organizační prostředí)

Za klíčové dovednosti (nazývané „disciplíny“) uvnitř takto chápané vzájemně provázané „učící
se organizace“ pak Peter Senge považuje následujících pět dovedností:
1. osobní mistrovství (schopnost trvalého osobního růstu v oblasti postojů a dovedností;
v pastorační sféře oblast osobního povolání a jeho rozvoje na základě specifických darů
a spiritualit zakořeněných v hloubce vztahu s Kristem)
2. mentální modely (otevřenost mysli vůči měnícím se výzvám kontextu, ve kterém
žijeme, spojená se schopností kritické sebereflexe; v pastorační sféře v tom lze spatřovat
důraz na potřebu „změny smýšlení“)
3. sdílená vize (syntéza osobních „malých“ vizí jednotlivých členů dotvářejících společně
sdílenou „velkou“ vizi celé organizace; v pastorační sféře jde o společné vnímání cíle
naší cesty a společně hledání jejích konkrétních kroků)
4. týmové učení se (schopnost trvalého učení se na základě vzájemné závazné interakce a
respektu k týmovým rolím; v pastorační sféře jde o znovuobjevení radosti ze vzájemného
doplňování se v různosti charismat a z nich vyrůstajících služeb)
5. systémové myšlení (schopnost vnímat vzájemnou provázanost a vzájemné ovlivňování
se jednotlivých částí mezi sebou a jednotlivých částí s celkem; v pastorační sféře jde o
otevřenost vizi jednoty v rozmanitosti nesené principem vzájemné provázanosti celého
lidstva jakožto těla Kristova)
Zdá se tedy, že v synodálně chápané církvi budou tedy právě tyto dovednosti něčím, čím by se
měli vyznačovat především ti, kteří mají synodální procesy v církvi iniciovat, doprovázet či
uvnitř nich rozlišovat jejich směr ve světle evangelia. Proto bude vhodné se ve druhé části článku
na chvilku zastavit u pojetí vedení v kontextu konceptu učících se organizací.
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Vedoucí role v učící se organizaci
Dříve se v teorii i praxi managementu často zdůrazňovalo, že pro úspěch při prosazování změny
v nějaké organizaci stačí najít schopného manažera. Příklady úspěšných podnikových
transformací vedených pouze shora jsou však, tvrdí Peter Senge, velmi řídké. Tato idealizace
vůdčích osobností dle Sengeho vede k nekonečnému hledání stále nových a lepších lídrů a
odvrací od podstatných témat, kolem kterých se postupně vytváří funkční organizace jako celek.
Toto soustředění se na hierarchický „vrchol“ dokonce podle Sengeho vytváří bludný kruh
odsávající vůdčí kapacity a schopnost spoluzodpovědnosti z celé organizace, která se tak ještě
více utvrzuje ve své averzi k jakékoli změně.
Důsledkem jednostranného „řízení změny shora“ (tzv. „hrdinný manažer“ či „osvícený
autokrat“) je podle Sengeho často to, že se mnozí lidé pak v takovéto organizaci cítí ohroženi
nebo manipulováni, a to i v případě, že principiálně by za nutností nějaké takové změny jinak
stáli. Navíc takováto změna, i když sebevíc „produktivní“ a seberychlejší, funguje, jen pokud je
na ní neustále tlačeno. Když tlak povolí, proces proměny se zastaví. Naopak změna nesená
postupně rostoucí schopností organizace se učit je změna „sebeprodukující“, „tvůrčí“,
pokračující i po skončení prvotních podnětů. Ve světle tohoto postřehu se pak může současný
přístup papeže Františka jevit jako velmi moudrý i z hlediska takto chápané teorie organizační
změny. Jeho důraz na „iniciaci procesů“ a varování před soustředěním se na „obsazování
prostor“ (či dosahování rychlých cílů) a na něj navazující vytváření prostoru pro „synodální
proces“, o kterém není přesně jasné, kam nás vlastně nakonec dovede, zcela odpovídá tomuto
důrazu konceptu „učících se organizací“ na organický přirozený růst „zdola“.
Senge však v této souvislosti také varuje před falešným dilematem, zda změna v organizaci má
probíhat „shora“, nebo „zdola“. Nejde zde podle něj o prosazení jakési „hierarchie naruby“ (jak
by se mohlo zdát z někdy prezentovaného obrazu synodální církve jako „obrácené pyramidy“).
Podle Sengeho jde o vzájemnou souhru různých typů „vedení“ v celé organizaci, a to především
mezi třemi typy „vedoucích“:
•
•
•

vedoucí první linie („local line leaders“)
neformální komunikátoři („internal network leaders“)
vrcholový management („executive leaders“)

Vedoucí první linie jsou lidé zodpovědní za výsledky a vybavení dostatečnou autoritou provést
změny v organizaci práce na své místní úrovni. Tito vedoucí jsou životně důležití, protože jen
oni (a ne vrcholový management) mohou podnikat smysluplné organizační experimenty, a tak
testovat nové nápady a přístupy v rámci „pilotních projektů“ či „biotopů změny“.
Neformální komunikátoři jsou naopak lidé zapojení v neformální síti vztahů, skrze které se
nové nápady a inovativní praktiky přirozeně šíří celou organizací. Mohou to být lidé pracující v
různých podpůrných sekcích organizace jako např. interní konzultanti nebo lidé v oddělení
vzdělávání či rozvoje. Mohou to ale být i lidé „v první linii“, pracující či doprovázející další při
práci přímo v terénu. Jejich silou je možnost pohybovat se plynule po celé organizaci, budovat
a posilovat širší sítě vztahů a informací, tvořit aliance s lidmi podobně smýšlejícími a pomáhat
vedoucím první linie (ať už přímou pomocí nebo tím, že jim zprostředkovávají kontakty s
dalšími, kdo sdílí podobné nadšení a od kterých se mohou učit). Tito lidé jsou přirození
„rozsévači“ nových myšlenek a praktik. Také mohou být důležitým zdrojem zpětné vazby pro
vrcholový management o konkrétních potřebách uvnitř organizace. Je vlastně určitým
paradoxem, že právě skutečnost, že tito lidé nepožívají výhod formální autority, je často činí
velmi efektivními.
Vrcholový management ovšem ani při tomto přístupu k vedení organizace neztrácí svoji
důležitost. Naopak dnes je, podle Sengeho, mnohem nezbytnější než kdy jindy, protože změny,
4

kterým jsou organizace vystaveny, jsou dlouhodobé, hluboké a zasahující běžně zaběhnutou
praxi. Role vrcholového managementu je komplikovaná tím, že tito lidé jsou často vzdáleni od
základních aktivit své organizace. Mají celkovou zodpovědnost za výkon organizace, ale
zároveň i menší možnost přímo ovlivňovat konkrétní pracovní procesy. Tito lidé jsou však pro
proces hluboké změny životně důležití tím, že mohou a mají v organizaci vytvářet prostředí,
které by umožňovalo trvalou inovaci a prohlubování znalostí. Toho dosahují mnoha způsoby:
investováním do infrastruktur zaměřených na učení se, podporou spolupracovníků, výzkumem
a průzkumem situace a v posledku „vedením pomocí vlastního příkladu“ a tím stavěním nových
neformálních norem chování uvnitř svých vlastních týmů. Stávají se mentory, kouči, designéry,
učiteli a správci širší vize.

Inspirace pro synodální proces
V rámci doprovázení procesu synodální proměny v konkrétní diecézi si lze za výše zmíněné
vedoucí první linie dosadit pastorační pracovníky v jednotlivých farnostech (především faráře,
stálé jáhny ve vedoucích pastoračních či diakonických rolích, ředitele či ředitelky místních
Charit, lidi pověřené vedením malých společenství či oblastí kategoriální pastorace, další členy
pastoračních týmů zodpovědné za určité výseče pastorace apod.) a za vrcholový management
vedení diecéze (především biskupa a generálního vikáře). Často zde však doposud chybí právě
oni neformální komunikátoři, tedy ti, kdo jsou „zapojení v neformální síti vztahů, skrze které
se nové nápady a inovativní praktiky přirozeně šíří celou organizací“. Možná, že právě
probíhající synodální proces může vytvořit prostor pro jejich probuzení, iniciaci ke službě a
hledání cest, na kterých bude možné se na takovýto typ služby v církvi připravit. Nejspíše tím
způsobem přípravy takovýchto lidí nebude nějaké životu vzdálené školící centrum, ale spíše síť
podpůrných vztahů, pastoračního doprovázení, vytváření situací pro učení se „po cestě“.
Takovíto neformální komunikátoři mohou vyrůstat např. nejen na úkolu doprovázet synodní
skupinky a zprostředkovávat zpětnou vazbu farnosti a diecézi, ale také přímo v těchto
skupinkách a v dalších oblastech lokálního vlivu.
Při procesu iniciujícím či doprovázejícím synodální způsob života a služby církve je pak také
třeba trvalý dialog a spolupráce mezi všemi uvedenými „typy” vedoucích. Všichni oni výše
zmínění „vedoucí první linie“, a to nejen faráři, ale i všichni jakkoli zodpovědní za nějaký
sebemenší celek či službu (třeba vlastní rodinu, společenství, Charitu, projekt apod.), jsou
životně důležití pro zkoušení nových přístupů přímo v terénu a pro dodávání konkrétní, ze
specifických podmínek té které farnosti, toho kterého společenství či té které služby vyrůstající
zpětné vazby (v rámci synodního procesu tedy za iniciaci, podporu a doprovázení synodních
skupinek, ale i neformálních prostorů synodálního dialogu). Diecézní vedení coby „vrcholový
management“ se pak nemůže zříci úkolu ukazovat společný směr, zvát zástupce Božího lidu ke
společnému dotváření (a tím také hlubšímu přivlastňování si) sdílené pastorační vize diecéze,
nastavovat základní struktury synodálního procesu a pro tento proces vytvářet dostatečně
svobodný a neuspěchaný prostor k růstu. Tyto úkoly zcela jistě budou přesahovat časový
horizont „diecézní fáze synodálního procesu“. Proto bude i nadále klíčové investovat svůj osobní
čas a diecézní finance do infrastruktur zaměřených na podporu procesů týmového učení se,
utváření sdílené vize v menších pastoračních celcích, farnostech či komunitách, či do rozvoje
schopnosti vnímat a žít jednotu v rozmanitosti.
V neposlední řadě je zde třeba zdůraznit důležitost „vedení pomocí vlastního příkladu“, tj.
důležitost vykonávání své vlastní pastýřské služby synodálním způsobem. A to nejen vytvářením
prostoru pro službu synodálních organismů jako jsou diecézní a farní pastorační rady, ale
především schopností osobního i komunitního naslouchání svým nejbližším spolupracovníkům
a celému presbyteriu a sboru jáhnů. A to nejen naslouchání jednosměrnému (vyslechnout si
s otevřenou myslí a srdcem názory druhých), ale především společným učením se témuž, k čemu
jsou vedené synodní skupinky: společnému duchovnímu rozlišování. Právě biskupové (a ve
5

větších farnostech i faráři) se na této cestě mají stávat mentory, kouči, designéry, učiteli a správci
širší vize a odnaučovat se být jak „autoritativními klerikály“, tak i „osvícenými autokraty“.
Konečně bude na synodální cestě nezbytné podpořit také iniciativu těch, které Senge nazývá
„neformální komunikátoři“. To by měli být jak dobrovolníci a „prostí věřící“ zapojení do
různých neformálních sítí vztahů, tak také profesionální pastorační pracovníci (z jakékoli úrovně
řízení či pracující přímo v terénu), formálně jmenovaní pastorační poradci, průvodci, supervizoři
či školitelé. V rámci současného synodálního procesu by pak bylo vhodné intenzivně hledat
způsoby podpory pro diecézní i farní synodní koordinátory, stejně jako pro věřící, kteří se ujmou
doprovázení synodních skupinek a moderování procesů společného rozlišování. Za pět měsíců
se toho moc nestihne, lze však „iniciovat procesy“, které pak budou pokračovat.

Závěrečné povzbuzení
V tomto světle se tedy nakonec zdá, že není třeba přemýšlet, zda proces synodální proměny
církve jako celku či diecéze a farností má začít „shora“ či „zdola“. Začít může odkudkoli. Nějaký
čas se může klubat v nějakém odlehlém koutu diecéze ve synodálním stylu života a služby
některé z komunit či farností (tj. „zdola”) a postupně odtud inspirovat širší celek Božího lidu.
Nebo může být iniciován naopak přímo v centru, např. v dobré a inspirující práci diecézní
pastorační rady či synodálně-naslouchajícím a rozlišujícím stylu komunikace biskupa s kněžími,
jáhny a dalšími diecézními spolupracovníky (tj. „shora”) a postupně tak inspirovat ty, kteří jsou
takto vedeni, řízeni či doprovázeni. V každém případě jsou pro proces „synodální konverze“
církve klíčoví také oni „neformální komunikátoři”, podporující proces změny jakoby „z boku”
(třeba i s podporou nějakého diecézí zřízeného „centra pastorační podpory“, řeholní komunity či
církevního hnutí). Časem se do tohoto procesu zapojí alespoň někteří z každého z výše
zmíněných druhů vůdčích osobností, kteří pak mezi sebou budou zůstávat v trvalém dialogu a
budou tak v diecézi vytvářet atmosféru podporující všech pět „synodálních disciplín“: osobní
zralost, změnu zaběhlých způsobů myšlení, hledání nových cest, společné učení se a jednotu
v rozmanitosti. Jako „lidé cesty“, zakořeněni v Kristu – Cestě, tak budou konečně opravdu sdílet
„radost a naději, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí“
(Gaudium et spes, čl. 1).
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