
Lidé, plány a cíle
Studie o křesťanském vůdcovství

Studijní zprávy a odpovědní listy



POKYNY

Když ukončíte studium některé části, vyplňte studijní zprávu a od-
povědní list za tuto část. Uvádíme pokyny jak vyznačit odpovědi na
otázky. Existuj í dva druhy otázek: Otázky typu PRAVD IVÉ-NEPRA V-
DIVÉ a otázky typu VÝBĚR Z VíCE MOŽNOSTÍ.

PŘÍKLAD OTÁZKY TYPU PRAVDIVÉ-NEPRAVDIVÉ

Následující tvrzení může být pravdivé nebo nepravdivé. Pokud je
pravdivé, označte odpověď A

nepravdivé, označte odpověď B.

1 Bible je Boží poselství pro nás.

Toto tvrzení je pravdivé, takže označíte odpověď A:

PŘÍKLAD OTÁZKY TYPU VÝBĚR Z VíCE MOŽNOSTÍ

Na následující otázku existujejedna nejlepší odpověď. Označte tu, kte-
rou vyberete.

2 Být znovuzrozen znamená
a) být mladý věkem.
b) přijmout Ježíše jako Spasitele.
c) zahájit nový rok.
d) najít si nový sbor.

Správná odpověď je b), takže označíte odpověď B:
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STUDIJNÍ ZPRÁVA ZA 1. ČÁST

Zodpovězte všechny otázky na odpovědním listu pro J. část. Podívejte
se na příklady v Pokynech, které vám vysvětlí jak označit odpovědi.

1. část: OTÁZKY TYPU PRAVDIVÉ-NEPRAVDIVÉ

Následující tvrzení je pravdivé, nebo nepravdivé. Pokud je
pravdivé, označte odpověď A.
nepravdivé, označte odpověď B.

1 Pečlivě jsem si přečetl(a) všechny lekce v 1. části.

2 Bůh má určitý zvláštní způsob, jak dosáhnout svých záměrů.

3 Velkým kladem vůdcovství je schopnost vidět v lidech správný po-
tenciál.

4 Josefova zkušenost ve vězení ukazuje, že správný vedoucí rozvíjí své
dovednosti odděleně od problémů druhých.

5 Teorie X je založena na velmi pozitivním pohledu na lidský potenciál
k dobrému.

6 Duchovní potřeby, ať již se vyskytnou kdekoliv, vyžadují tentýž druh
vůdcovství.

7 Pavel projevil zájem o rozvíjení vůdcovství tím, že vyhledával poten-
ciální vedoucí a pomáhal jim začít.

8 Lidé dosahují nejlepších výsledků, když je přesvědčíme, aby dělali
to, co si přejí jejich vedoucí.
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2. část: VÝBĚR Z VíCE MOŽNOSTÍ

Na danou otázku existuje jedna nejlepší odpověď. Označte na odpo-
vědním listu písmeno, které odpovídá vámi zvolené odpovědi.

9 Bible jasně dokazuje, že Bůh má plán. Díky tomu docházíme k závě-
ru,
a) že jeho záměry a způsoby jsou neměnné.
b) že již předem zná svůj záměr a také způsob, kterým ho dosáhne.
c) že je obětí svého záměru kvůli lidskému selhání.

10 Josef demonstroval dva principy efektivního vůdcovství v domě
královského úředníka tím,
a) že vyžadoval u všech podřízených úctu a poslušnost.
b) že usiloval udržet si své postavení a snažil se zničit opozici.
c) že toužil po popularitě a snažil se udělat každému radost.
d) že si získal úctu nadřízených a toužil činit Boží vůli.

11 Josefovy postoje jsou znamením takového postoje, který musí mít
správný vedoucí. Které tvrzení o těchto postojích je nepravdivé?
a) Nevyhledával pomstu ani se nechlubil svými úspěchy.
b) Viděl svou úlohu jako nástroje, který si Bůh použije, aby požehnal

druhým.
c) Připomněl svým bratrům proroctví, že nad nimi bude vládnout.

12 Jaké vůdcovské vlastnosti dokazuje Josefova víra v Boha během let
a jeho moudrá rada faraónovi o nutnosti přípravy Egypta na hladomor?
a) Trpělivost a moudrost.
b) Píle a řídící schopnosti.
c) Podřízení se Bohu a politickým zdrojům.

13 Mojžíš se naučil principu práce s nedokonalými lidmi:
a) Dosažení cílů s pomocí neschopných lidí dokazuje velké vůdcov-

ství.
b) Lidé jsou zdrojem možností, které mohou být rozvíjeny.
c) Lidé budou selhávat, ale to ještě neznamená, že musejí být nutně

neúspěšní.
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14 Když si žízniví Izraelci stěžovali na Mojžíše, řekl: "Což mám činiti
s tím lidem?" Bůh odpověděl tím, že mu řekl,
a) aby předvedl zázrak, a tak zapůsobil na lidi svou autoritou.
b) aby sdílel své zkušenosti ve službě s některými staršími.
c) aby prošel sám hodinou zkoušky dokud nenajde řešení.

15 Vydaní vedoucí jsou závislí na spolupráci s druhými, kteří jsou čas-
to méně vydaní. Proto musí rozvíjet vztah vůdcovské lásky,
a) který je zmocňuje přijmout nižší normy výkonu.
b) který přehlíží nedostatek vydanosti a lidskou slabost.
c) který se s důvěrou podělí s druhými o břímě služby a pomůže jim

dosáhnout cílů.

16 Odborné studie vůdcovství naznačují, že jak se chováme jakožto
vedoucí, je přímým důsledkem toho,
a) jak chápeme požadavky vůdcovství.
b) jaké se domníváme, že jsou předpoklady společnosti.
c) jaké si myslíme, že naši následovníci udělají pokroky.
d) co si myslíme o lidech.

17 Vůdci, kteří touží po dlouhodobé efektivitě,
a) musejí sami sebe plně vydat rozvoji druhých.
b) musejí rozvíjet sami sebe a obdarování druhých.
c) musejí vydat sami sebe rozvoji vlastní služby.

18 Starší vedoucí a církev mohou rozeznat povolání Boží v životě mla-
dých vedoucích nejlépe tím,
a) že jim dají příležitost učit se pod dohledem a sloužit.
b) že jim dají příležitost být postaveni stranou a vyzdvihováni jako

privilegované osoby.
c) že pro ně zajistí možnost projít formální výukou.

19 Když se vedoucí obklopí způsobilými pracovníky a pomáhá dru-
hým v jejich rozvoji,
a) oslabuje vlastní pozici.
b) může vyvinout silný soběstředný kult.
c) zvyšuje vlastní vliv a efektivitu.
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20 Nejlepší taktikou jak si zabezpečit podporu druhých pro své cíle,
a) je činit všechna rozhodnutí a stanovovat cíle, protože my jsme ve-

doucí.
b) je sdílet s druhými rozhodování a stanovování cílů, protože to jsou

"naše cíle".
c) je říci jim, že je máme rádi, a potom je požádat, aby nám pomohli.

Konec požadavků pro I. část. Řiďte se pokyny na odpovědním listu
a odešlete jej svému instruktorovi Jej nebo národní kanceláři. Poté
začněte studovat 2. část.
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STUDIJNÍ ZPRÁVA ZA 2. ČÁST

Zodpovězte všechny otázky na odpovědním listu pro 2. část. Podívejte
se na příklady v Pokynech, které vám vysvětlí jak označit odpovědi.

1. část: OTÁZKY TYPU PRAVDIVÉ-NEPRAVDIVÉ

Následující tvrzení je pravdivé, nebo nepravdivé. Pokud je
pravdivé, označte odpověď A.
nepravdivé, označte odpověď B.

1 Pečlivě jsem si přečetl(a) všechny lekce 2. části.

2 Na příkladu Davida se učíme, že cesta k vůdcovství je snadná, jestli-
že člověk je skutečně povolán Bohem.

3 Téměř každý úkol se dělá dvakrát: jednou mentálně, podruhé praktic-
ky.

4 Zpětná vazba je většinou k užitku příjemci zprávy.

5 Naslouchání je relativně jednoduchý proces, který nevyžaduje velké
schopnosti.

6 Záměrem procesu komunikace je, aby přijímající osoba porozuměla
významu, který má na mysli vysílající osoba.

7 Způsobilí a zkušení křesťané by měli být povzbuzováni, aby na sebe
vzali větší zodpovědnost při činění rozhodnutí.

8 Nehemjášův zájem o Jeruzalém jakož i výčitky, kterými trpěl, pře-
tvořily jeho povolání Bohem v čin.
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2. část: VÝBĚR Z VíCE MOŽNOSTÍ

Existuje jedna nejlepší odpověď na danou otázku. Označte na odpo-
vědním listu písmeno, které odpovídá vámi zvolené odpovědi.

9 Tři z následujících tvrzení jsou principy, které vyplývají z Davido-
vých vůdcovských metod. Které tvrzení z nich nevyplývá?
a) Neustále hledal Boží vůli.
b) Poznal potřebu výjimečnosti a způsobilosti.
c) Přijal úkoly, které mu pomohly dosáhnout cílů.
d) Byl loajální a taktní ve vztazích s druhými.

10 Hlavní překážky efektivního plánování mohou být překonány tím,
že se budeme modlit, zachováme si pružný postoj ke změnám
a) a budeme vyvíjet množství hlavních plánů místo jediného.
b) a budeme trvat na tom, aby plány byly jednoduché, ale nikoli detail-

ní.
c) a budeme efektivně komunikovat.
d) a vytvoříme náhradní plán, pokud hlavní plán skončí neúspěchem.

II Když člověk s nějakým problémem obejde svého bezprostředního
nadřízeného a jde přímo za nejvyšším vedoucím, ten by v ideálním
případě měl
a) vyřešit problém sám.
b) zprávu o problému odmítnout vyslechnout.
c) o tom referovat podřízenému vedoucímu nebo jej přizvat k rozhovo-

ru.

12 Koordinace, která pracuje na plánu, zahrnuje vše následující kromě
jednoho. Který prvek nezahrnuje?
a) Spojit co nejefektivnějším způsobem všechny složky dohromady.
b) Přimět následovníky, aby s plánem souhlasili.
c) Dopravit lidi a materiál na správné místo a ve správný čas.
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13 Jozue jako politický, vojenský a duchovní vedoucí měl informovat,
povzbuzovat, poskytovat duchovní vysvětlení
a) a také vydávat pevné příkazy, které vyžadovaly naprostou posluš-

nost.
b) a také zajistit prostor pro diskusi o své vůdcovské strategii.
c) a také zabezpečit, aby jednoty nebylo dosaženo pouze za cenu uni-

formity.
d) a také pamatovat na to, že nepopulární vůdcovské jednání by jej

mohlo zruinovat.

14 Proces naslouchání může být považován za dokončený,
a) když poselství bylo vyslechnuto.
b) když poselství bylo zapamatováno - uloženo v paměti dotyčného

člověka.
c) když poselství bylo vyslechnuto a byla mu věnována pozornost.

15 Překážky, které ruší úspěšnou komunikaci, můžeme nejlépe vyjádřit
a) jako postoje, které rozdělují lidi.
b) jako předsudky, které lidi zaslepují.
c) jako to, co brání příjemci pochopit význam vysílané zprávy tak, jak

jej měl vysílající na mysli.

16 Poselství může být vysláno a přijato jedině tehdy, když vysílající
i příjemce
a) cítí stejnou sympatii k předmětu poselství.
b) sdílejí základní pole zkušeností.
c) mají podobné ideály, předsudky a světonázor.

17 Nehemjáš motivoval obyvatele Jeruzaléma, aby povstali a znovu
vybudovali rozbořené hradby
a) tím, že jim ukázal, že jeho cíl je jejich cílem.
b) tím, že jim představil své břímě.
c) tím, že je přesvědčovalo Boží podstatě svého povolání.
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18 Skupinová dynamika spočívá na následujících předpokladech kro-
mě jednoho. Na kterém nespočívá?
a) Lidé se navzájem potřebují a pracují lépe, když jsou ve skupině.
b) Lidé se při práci navzájem ovlivňují.
c) Kvalita skupinové práce je nadřazena práci individuální.
d) Skupina ke svému fungování potřebuje méně vůdcovství.

19 Prvním stupněm třístupňového procesu řešení problémů
a) je analýza podmínek.
b) je rozhodnutí, zda je akce potřebná.
c) je definování problému.
d) je stanovení problému.

20 Rozhodnutí pomocí konsensu eliminuje možnost, že jedna strana
prohrává
a) a umožňuje skutečnou jednotu v předmětu, který byl předložen.
b) a umožňuje diskusi o předmětu pro ty, kterých se to týká.
c) a umožňuje hlubokou loajalitu k zájmům skupiny.

Konec požadavků pro 2. část. Řiďte se pokyny na odpovědním listu
a odešlete jej svému instruktorovi JCJ nebo národní kanceláři. Poté
začněte studovat 3. část.
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STUDIJNÍ ZPRÁVA ZA 3. ČÁST

Zodpovězte všechny otázky na odpovědním listu pro 3. část. Podívejte
se na příklady v Pokynech, které vám vysvětlí jak označit odpovědi.

1. část: OTÁZKY TYPU PRAVDIVÉ-NEPRAVDIVÉ

Následující tvrzení je pravdivé, nebo nepravdivé. Pokud je
pravdivé, označte odpověď A.
nepravdivé, označte odpověď B.

1 Pečlivě jsem si přečetl(a) všechny lekce ve 3. části.

2 Konečný cíl - vidět svůj lid zachráněný -, na jehož dosažení praco-
vala Ester, je nazýván institucionálním cílem.

3 Tváří v tvář rozhodnému okamžiku Ester prokázala, že vedoucí musí
zůstat sám.

4 Aby Ester dosáhla konečného cíle, musela uvést do chodu podcíle,
které nazýváme operačními cíli.

5 Pravděpodobně nejvíce opomíjenou částí systému křesťanské práce
je stanovení potřeb.

6 Mnozí křesťanští vedoucí mají malý problém při určování rozdílu
mezi cíli a aktivitami.

7 Pavel věděl, že lidé mohou trpět syndromem vyhoření i tehdy, když
pracují dobře.

8 Nejvyšší odpovědí na vůdcovství, která se objeví, když pracovník
upřímně prohlašuje cíle svého vedoucího za své, je poddanost.
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2. část - VÝBĚR Z VÍCE MOŽNOSTÍ

Existuje jedna nejlepší odpověď na danou otázku. Označte na odpo-
vědním listu písmeno, které odpovídá vámi zvolené odpovědi.

9 Který vůdcovský princip ilustruje Esteřina odpověď: ,.Mám-li zahy-
nout, zahynu," na výzvu k uskutečnění vůdcovského úkolu?
a) Dobrý vedoucí musí být snadno schopen se nechat vyburcovat cito-

vým apelem.
b) Vedoucí reálně přijímá vůči svému úkolu negativní postoj.
c) Pokud dojde k selhání, dobří vedoucí to vidí pouze jako svou chybu.
d) Vedoucí musejí být ochotni vzít na sebe zodpovědnost ať to stojí

cokoliv.

10 Jedním z nejvýznamnějších faktů, pokud jde o dobré cíle je,
a) že působí, že vedoucí fungují mechanickým způsobem.
b) že umožňuji Pánu mnohem lépe pracovat v církevních programech.
c) že lidé pracují lépe a jsou šťastnější, když mají jasně stanovené cíle.
d) že pokud lidé, mají jasně stanovený cíl, přestávají mít problémy.

II Když lidé přemýšlejí ve výrazech skutečného záměru církve a jsou
jasně stanoveny cíle,
a) začnou být ochotni činit závazky a přebírat zodpovědnost.
b) začnou být ochotni ztotožnit se citově s uvedeným úkolem.
c) začnou být ochotni spolupracovat, je-li to pro ně výhodné.
d) začnou být ochotni morálně a finančně podporovat službu ve sboru.

12 Odborníci, kteří se důkladně zabývají studiem principů vůdcovství,
říkají, že jediným způsobem, jak prožít úspěšný a plodný život,
a) je zjištění, že někteří mohou být úspěšní, zatímco druzí ne.
b) je pochopit, že štěstí nebo šance jsou klíčem k úspěchu.
c) je připustit fakta a práci, kterou s tím máme: postavit se tváří v tvář

realitě.
d) je zjištění, že co má být, bude. Nikdo nemůže změnit osud.
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13 Osobní zkušenosti vedoucího jsou určeny zejména
a) jako postupné kroky jeho vzdělání.
b) k pomoci druhým.
c) k otestování jeho vůdcovské hodnoty.
d) jako zdroj jeho směrnic pro řešení problémů.

14 Všechna následující tvrzení kromě jediného popisují křesťanský
organizační systém. Které jej nepopisuje?
a) Každá aktivita vyžaduje, aby něco začalo (vstup).
b) Každý proces je znovu zhodnocován pracovníkem (zpětná vazba).
c) Aktivita začíná nějakou operací (proces).
d) Něco je výsledkem dané operace (výstup).

15 Výraz vedeni prostřednictvim cilů znamená
a) určit cíle a pracovat tak, aby jich mohlo být dosaženo.
b) stanovit cíle, jichž chceme dosáhnout.
c) vykonat aktivity a očekávat dosažení cíle.
d) určit prioritu cílů, jichž bychom chtěli dosáhnout.

16 Mnohé organizace a zvláště církve velmi pečlivě předkládají nápa-
dy a plány, ale dělají tu chybu,
a) že plánují nesprávné aktivity právě pro svou skupinu.
b) že kopírují postupy od ostatních organizaci, o nichž však nejsou do-

statečně informovaní.
c) že se jim dostatečně nedaří dát včas na vědomí, jaká akce sc očeká-

vá.
d) že se pokoušejí sjednotit práci s Duchem.

17 Lidé podávají lepší výkony, když jsou cíle specifikovány, pochope-
ny a přijaty
a) podle teorie cílů.
b) podle teorie potřeb.
c) podle teorie vnímání.
d) podle teorie odměny a trestu.
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