
Odpovědi na samostatně hodnocené
testy

lekce 1

1 c) že Bůh má daný způsob, jak
naplnit svůj záměr.

2 b) skrze lidi, které vybírá, řídí
a zmocňuje k uskutečnění
svých záměrů.

3 a) že zná již předem své záměry
a způsob jak je uskutečnit.

4 d) Očekávání, které mají různé
kultury od schopných lidí
a společenské požadavky
ukazují na potřebnost vůd-
covství.

5 b) že křesťanští vedoucí jsou
podřízeni jiným vedoucím
a všichni společně následují
Krista.

6 a) respekt k autoritě a poddanost
Boží vůli.

7 c) a zájem o druhé.
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8 c) Soucit, pochopení své role
v Božím plánu, odpuštění
a láska.

9 d) Trpělivosti a moudrosti.

10 c) Připomněl bratřím své mla-
dické sny a proroctví.

II Citová stálost.

12 Schopnost sdílet vedení.

13 Empatie (vcítění se).

14 Zásadovost a spolehlivost.

15 Dosažení cílů.

16 Členství ve skupině.

17 Způsobilost.



lekce 2

1 d) že bude s ním, aby mu pomá-
hal uskutečnit velký záměr
na zemi.

2 c) Odmítl (zpočátku) Boží žá-
dost o pomoc, protože byl
příliš skromný.

3 a) lidé zapomenou na počáteční
nadšeni, kritizují a obviňují
ho.

4 b) by mělo být sdíleno s dalšími
vedoucími.

5 b) vedoucích na střední úrovni
řízení, kteří jdou do boje, a ti-
chých následovníků, kteří
podporuji vedoucí.

6 d) s druhými důvěrně sdílet vizi
a pomáhat j im k uskutečněni
cílů.

7 c) Mojžíš vydrží a potřeby lidí
budou uspokojeny.

8 a) v Božim lidu dobrý potenci-
áJ.

9 b) Bůh činí zodpovědnými za
svůj lid vedoucí; ti musejí být
závislí na Bohu a tuto zod-
povědnost přijmout.

10 d) "Od svého lidu očekávej víc.
Jsou nepřebernou studnicí
možností!"

11d) na názorech nebo předpokla-
dech, které má o lidech.

12 c) Lidé jsou v podstatě důvě-
ryhodni a dobří.

13 b) vysoké očekávání.

14 Měli byste zakroužkovat odpo-
vědi b) a c). Vaše hodnocení
se od mého může lišit. Pan Liš-
ka riskuje, že lidé budou mít
pocit, že je nebere příliš váž-
ně, že je příliš panovačný, že
jim nedůvěřuje a že to je jeho
práce, nikoli Boží dílo. Risku-
je, že ztratí jejich podporu a že
nedosáhne svých cílů. Jeho
skupině zůstane v podstatě
málo, co může dělat. Navíc by
nemusel být schopen vydržet
emocionální nebo fyzické na-
pětí.

15 Měli byste zakroužkovat pís-
mena a) ad). Znovu by se vaše
hodnocení mohlo lišit od
mého. Pravděpodobně jste si
však všimli, že pan Miškovský
by měl vidět svou vizi v celé
její šíři. Když bude dosaženo
cílů, jeho skupina předvede
svou skutečnou vitalitu a růst.
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Ve vztazích uvnitř skupiny by
měla být zjevná důvěra. Jistě
se projeví i nové vůdcovské ta-
lenty. Pan Miškovský nebude
přepracovaný a každý bude
smysluplně zaměstnán plně-
ním úkolů a bude se snažit do-
sáhnout splnění institucionál-
ních cílů.

16 autokratický styl

17 demokratický styl

18 teorii X, autokratickému stylu

19 teorií Y

20 uznání.

lekce 3

1 b) aby pomohl rozvíjet schop-
nosti druhých.

2 c) různé potřeby v církvi vyža-
dují různé druhy vůdcovství.

3 b) ve vyučených vedoucích, kte-
ří mohou znásobit úspěšnost
svého učitele.

4 a) Vedoucí osobně vydává po-
kyny a radí, dává příležitost
pozorovat velkého učitele,
dává příležitost aplikovat na-
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učené do praxe, hodnotí vý-
sledky, přiděluje úkoly.

5 b) že byl pohotový k potenciál-
ním vedoucím a pomáhal
osobám, které měly Boží po-
volání, začít.

6 d) Vedoucí získává z "povolá-
ní" právo vést, kdežto ze
svého rozvoje získává do-
vednosti pro úspěšné vede-
ní.

7 c) že zajistí jak místo, tak pro-
středí, ve kterém vůdcovské
schopnosti budou moci být
rozvíjeny a aplikovány pod
vedením a dozorem zkuše-
ných vedoucích.

8 d) a v životě druhých a rozvíjet
své vlastní dary a pomáhat
druhým rozvíjet jejich dary.

9 e) Odpovědi a), b), a c) přesně
vyjadřují tyto rozdíly.

lOb) Příliš nefungovaly.

11 d) který je založen na péči
o lidi.

12 e) "Uchraňte lidi před napětím
rozhodování a před problé-
my."



13 b) Poznat skutečnost, že roz-
voj druhých zvyšuje naši
vlastní efektivitu.

14 a) když pomáhá druhým a ob-
klopuje se schopnými spo-
lupracovníky.

15 d) sdílet se s cíli a s činěním
rozhodnutí, abychom moh-
li čestně říci: "To je naše
práce."

lekce 4

1 Nepravdivé. (Bůh ví vše o na-
šich schopnostech a o naší lid-
ské přirozenosti ještě dříve, než
jsme vůbec měli příležitost je
demonstrovat. Avšak naše život-
ní zkušenosti nám poskytují
cenné a praktické znalosti pro-
středí, což je velkým přínosem
pro pozdější zkušenosti vůdce.)

2 Pravdivé.

3 Nepravdivé.

4 Pravdivé.

5 Nepravdivé.

6 Nepravdivé. (Bez správného
plánování a organizace stupeň
provádění často selže.)

7 Pravdivé.

8 Pravdivé.

9 Nepravdivé. (Dobrý vedoucí
normálně přemýšlí o daném
úkolu v etapě plánování. Pak
začíná s uskutečňováním plá-
nu.)

10 Nepravdivé. (Plánování je pod-
statné pro každý projekt bez
ohledu na náklady a počet zú-
častněných. Udává směr a cíl
vynaloženému úsilí. Před za-
početím jakékoliv práce je ne-
zbytné spočítat náklady.)

11 Nepravdivé. (Plánování je jak
promýšlení, tak psaní a je to
proces, který obvykle vyžadu-
je plán ve formě písemného
dokumentu.)

12 Nepravdivé.

13 Pravdivé.

14 Pravdivé.

15 Nepravdivé. (Takové přípravy
jistě pomohou celkově, ale
žádné plány nejsou "dokona-
lé" a nemohou zaručit úspěch.)

16 Pravdivé.
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17 Pravdivé.

18 Pravdivé.

19 Nepravdivé. (Měl by odkázat
dotyčnou osobu na svého bez-
prostředního nadřízeného
nebo tohoto vůdce pozvat, aby
se účastnil rozhovoru.)

20 Pravdivé.

lekce 5

1 c) Vyžadoval poslušnost a ape-
loval na paměť generace, kte-
rá selhala: napomenutí.

2 d) záznamy, které sdělují zod-
povědnosti a privilegia du-
chovního života.

3 a) symbolické komunikace.

4 b) porozuměl významu poselství
přesně tak, jak bylo zamýšle-
no vysílající osobou.

5 c) nerozumějí slovům stejně.

6 d) komunikace nebyla úspěšná.

7 c) který je vnímán příjemcem.

8 b) že vše, co řeknou, jejich po-
sluchači pochopí.
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9 d) jestliže jsme porozuměli po-
selství a uložili jsme si je do
paměti.

10 c) Zpětná vazba dává vedoucí-
mu možnost posuzovat reak-
ce na stanovenou taktiku.

11 a 7) osobnost
b 6) věk a pohlaví
cl)jazyk
d 4) předsudky
e 3) zvyky
f 5) společenské postavení
g 2) symboly

12 a 2) Poznejte své posluchače.
b 4) Používejte správné vyja-

dřování.
c 5) Povzbuzujte k reakci.
d 3) Jednejte s úctou se svými

posluchači.
e I) Poznejte svůj materiál.

13 Pravdivé.

14 Pravdivé.

15 Pravdivé.

16 Pravdivé.

17 Nepravdivé.



lekce 6

1 Pravdivé.

2 Nepravdivé.

3 Pravdivé.

4 Pravdivé.

5 Nepravdivé. (V jeho skutcích
vidíme projev velmi pečlivé or-
ganizace. Nic nebylo ponechá-
no náhodě.)

6 Pravdivé.

7 Pravdivé.

8 Pravdivé.

9 Nepravdivé. (Je možné, že ně-
kdo daný problém správně neu-
rčí, nevybere správné řešení
nebo správně neřídí danou čin-
nost.)

10 Nepravdivé. (Členové musejí
odcházet s vědomím, že vědí,
jaké specifické kroky se mají
učinit. Vedoucí pak musí da-
nou činnost realizovat a pečli-
vě ji kontrolovat.)

11 Pravdivé.

12 Nepravdivé. (Hlavním rozdí-
lem je skutečnost, že rozhod-
nutí jsou požadována v mno-
ha rutinních situacích, aby byla
udržena plynulost práce.)

13 Pravdivé.

14 Pravdivé.

15 Nepravdivé. (Skupinové zapo-
jení se liší podle okol~ostí:
Avšak čím větší je skupinová
pravomoc, tím vyšší stupeň
odpovědnosti je dán.)

16 Nepravdivé.

17 Nepravdivé.

18 Pravdivé.

19 Nepravdivé.

20 Nepravdivé. (Tyto prvky popi-
sují sociální dimenzi.)

21 Pravdivé.

22 Nepravdivé. (Většina skupin se
dohodne na některých základ-
ních pravidlech pro rozhodo-
vání, když se formálně orga-
nizují. V tomto počátečním
bodu obvykle prodiskutují po-
stup a přijatelné prostředky
rozhodování. Jestliže později
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dospějí k závěru, že buď jejich
postup, nebo metoda rozhodo-
vání není odpovídající, existují
prostředky pro změnu. Velká
většina skupin dobře funguje
při používání pravidla většiny.
Křesťanská dobrota a moudré
vůdcovství činí mnoho pro za-
jištění, že pokud je toto pravi-
dlo používáno nestranně, je to
ku prospěchu všech).

23 Nepravdivé.

24 Pravdivé.

25 Nepravdivé.

lekce 7

1 c) vzešlý z nutnosti uspokojit
potřebu.

2 b) Vedouci musejí být ochotni
přijmout zodpovědnost, ať to
stojí, co to stojí.

3 d) Aby vedoucí jednal odvážně
a rozhodně, musí vždy jed-
nat rychle.

4 a) institucionální cíl.

5 d) operační.

6 c) Stanovení cílů je velmi snad-
né.
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7 a) že pomáhá dokončit práci
a ovlivňuje lidské postoje.

8 b) zodpovědnost.

9 c) realistické myšlení.

10 b) vyhýbá se zodpovědnosti
a dovoluje svým následov-
níkům činit totéž.

11 a 4) Vedoucí jsou často osamě-
lí.

bl) Vedoucí jsou služebníci,
nikoli páni.

c 3) Vedoucí jsou kritizováni
a obviňováni.

d 5) Vedoucí trpí stresem.

e 2) Vedoucí musejí pracovat
více než ti, které vedou.

lekce 8

1d) Musíme si dávat pozor na pří-
lišnou sebedůvěru.

2 b) mají být používány, aby po-
mohly druhým.

3 b) osobní pokoru.

4 a) že lidé podřízeni péči vedou-
cího jsou Božím lidem.



5 d) musí si být neustále vědom
konečného cíle.

6 b) Je to systematické sledování
toho, co se děje v organizaci.

7 d) jak souvisejí navzájem i s cel-
kem.

8 a) vstup, proces, výstup.

9 d) Potřeby lidí mohou být opo-
míjeny, protože vedoucí se
o ně nestarají.

10 a) Určit konečný cíl a stanovit
operační cíle, které jsou pro
dosažení tohoto konečného
cíle nezbytné.

11 a 4) cíle
b 2) vztahy
c 6) vyhodnocování
d 1) nejvyšší cíl
e 5) úkoly
f 3) potřeby

lekce 9

1a) Pavel využil každou příleži-
tost, aby kázal proti lidské-
mu hříchu, předsudkům
a duchovní slepotě.

2 b) Nabídl praktickou radu, za-
choval chladnou hlavu
i v době nebezpečí, projevil

zájem o potřeby spolucestu-
jících a povzbuzoval je k re-
alizaci společného cíle.

3 d) Duchem pomazané a vedené
vůdcovství.

4 c) politický zmatek a nábožen-
ské předsudky.

5 d) svého srovnání s jinými.

6 b) snažil se povzbuzovat je či
motivovat, aby neustále měli
na zřeteli konečný cíl a na-
dále pomáhali lidem.

7 a) Křesťanští pracovníci jsou
nedostatečně motivováni
a jsou přepracovaní.

8 c) proces v pozadí jednotlivý
jednání či chování, která
můžeme vidět: dychtivost
a zájem něco udělat, něco
splnit.

9 b) je teorie potřeby.

10 d) je teorie odměny a trestu.

11 a) je teorie cíle.

12 c) je teorie vnímání.

13 b) je povolnost.
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14 d) nazýváme ztotožnění.

15 d) osvojením.

16 a 5) moc
b 2) přílišná sebedůvěra
c I) pýcha (ego)
d 3) popularita a chvála
e 4) žárlivost
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