lekce 4

Vedoucí plánují a organizují

"Jsem zklamán výsledky našeho návštěvního programu za minulý
týden," řekl Vilém, když hovořil ke své pracovní skupině. Byl také
rozladěn tím, že bylo pří to mno pouze šest členů jeho skupiny. Tento
večer, po biblické hodině, je požádal, aby se pár minut zdrželi, aby
mohli prodiskutovat některé záležitosti ohledně svého programu. Někteří však měli jiný plán nebo se z nějakého důvodu nemohli zdržet.
Tomu rozuměl. ,Každý má nějaké osobní problémy,' pomyslel si, ,nesmím zapomínat také najejich potřeby a nesmím na ně být příliš náročný.'
"Protože pastor mne pověřil vedením služby navštěvování, cítím
velkou zodpovědnost," vysvětlil své skupině. "Všichni bychom se měli
postavit za našeho pastora a pomoci mu přinést této společnosti evangelium. Chtěl bych, abyste všichni projevili v práci pro Pána horlivost
a v příštím týdnu se zapojili do naší práce intenzivněji. Musíme naplnit
tuto budovu lidmi pro evangelizační shromáždění, která už brzy začnou."
.Jak jsme se domluvili, pokud jde o dopravu?" zeptal se Jan. "Jestli
si dobře vzpomínám, zmínil jsi se, že bychom měli vymyslet nějaký
způsob, jak pomoci těm, kteří bydlí příliš daleko, a byl by pro ně problém dojít pěšky. Navštívil jsem maminku s několika dětmi, kteří by na
shromáždění mohli přijít, ale nemají se sem jak dostat."
"Ano," připustil Vilém, "mysleli jsme na to. Podívám se, jak by se
to dalo řešit. Chce se ještě někdo na něco zeptat?"
"V mé skupince jsou dva mladí, kteří by se mnou šli rádi na návštěvu," řekla Marie, ,,Myslíš, že by bylo dobré, abych je s sebou vzala oba
najednou?"
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Cítím velkou zodpovědnost. "

"Ano," odpověděl Vilém, "bude to pro ně dobrá zkušenost."
"To si také myslím," odpověděla Marie, "ale ptala jsem se pastora
a ten mi řekl, že by bylo lepší, abych s sebou brala vždy jen jednoho
z nich."
"Ehm ... já nevím, možná v tomto případě ... "
Přehled lekce
David - schopný vedoucí
Vedoucí plánují a koordinují
Vedoucí organizuj í
Cíle lekce
Po ukončená této lekce byste měli být schopni:
• Popsat podle příběhů o Davidovi principy vůdcovství a tyto principy poznat a aplikovat.
• Poskytnout přehled plánů pro specifické projekty a připravit vhodné plánovací listy.
• Vysvětlit pojem organizace a popsat některé typy a principy organizace.
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Studijní činnost
1) Přečtěte si biblické příběhy o životě a práci Davida. Přemýšlejte
v termínech, které v tomto kursu probíráme, a snažte se najít příklady
vůdcovských vlastností a chování. Důležité biblické oddíly jsou:

IS 16,1-22; 17,21-58; 22-26; 30; 2S 5,1-7; 7,1-25; 1Pa 17-19; 22 až
29. To je poněkud dlouhý úkol. Většina tohoto vyprávění vám je pravděpodobně důvěrně známá. Avšak vaším úkolem je nyní přečíst tato
místa, abyste pohlíželi na Davida jako na vedoucího povolaného Bohem k uskutečnění Božích záměrů. Jestliže budete Davidův příběh pozorně sledovat, hodně se o vůdcovství naučíte.
2) Prostudujte praktickou část lekce a odpovězte na studijní otázky jako
obvykle.
3) Vypracujte samostatně hodnocený test na konci lekce a zkontrolujte
své odpovědi s těmi, které jsou uvedeny na konci učebnice. Znovu si
zopakujte každé téma, na které jste neodpověděli správně.
Praktická část lekce

DAVID - KOMPETENTNÍ VŮDCE
Úkol 1: Poznejte v biblickém líčení důležitost způsobilosti v Davidových činech.
Ještě než budeme hovořit o Davidově postavení v Božím plánu pro
vedení jeho lidu, vraťme se zpět k našemu při běhu o Vilémovi. Opustili jsme ho ve velmi trapné situaci, že? Byl zahnán do pozice, kdy bud'
musí nesouhlasit s pastorem, nebo přehodnotit vlastní názor v přítomnosti těch, které chce vést a inspirovat. Co byste dělali vy? Vilém připustil, aby byl zapomenut hlavní předmět rozhovoru a byla položena
jiná otázka.
"A co literatura? Potřebujeme jí více. Požádal jsem sekretářku, zda
by mohla pro náš návštěvní program objednat vice výtisků, ale ona mi
odpověděla, že to není v její kompetenci."
"Další věc," přerušil Jakub, "tři z nás byli současně v jedné oblasti,
ale pochybuji, jestli byl také někdo v severní části města. Slyšel jsem,
že se tam přistěhovalo několik nových rodin, které bychom mohli pozvat k návštěvě shromáždění."
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"To je dobrý nápad." souhlasně se usmál Vilém a nadšeně řekl, "pojďme tam a zaměřme se na tuto oblast! Dejme se do práce! Příští neděli
můžeme mít shromáždění plné!"
"Amen! amen!" odpověděli členové výboru.
Tento krátký popis setkání členů návštěvní skupiny staví do centra
naší pozornosti několik důležitých vůdcovských principů. Které z nich
můžete vyjmenovat? Které správné vůdcovské vlastnosti vidíte u Viléma? Myslíte si, že svým postojem reprezentuje upřímného křesťana?
Je ochoten přijmout vedoucí pozici, a přesto být stále podřízen vedení
někoho jiného? Zdá se, že je nadšený? Má cíl nebo záměr, o jehož naplnění usiluje? Je ve svých postojích ohleduplný ke spolupracovníkům?
Proč tyto vlastnosti nedostačují, aby z něho učinily úspěšného vedoucího? Co je ještě potřeba, aby skupina v našem příběhu dosáhla
úspěchu? V líčení Davidova života najdeme odpověď na tuto i na mnohé jiné otázky.
Až dosud jsme kladli důraz na lidi - na ty, kteří vedou, a na ty, kteří
následují. Nyní, v druhé části, obrátíme svou pozornost více na úkoly:
na práci a na metody, které vůdcovství vyžaduje. Náš biblický příklad
David nepostrádá žádnou z vlastností, které jsou obvykle s vůdcovstvím spojovány. Nejpozoruhodnější však je účinný a logický způsob,
jakým dal dohromady své jmění a zdroje, jež přinesly neobyčejné ovoce.
Bible nás seznamuje s Davidem jako s celým mužem: pastýřem,
vojákem, básníkem, milovníkem, otcem a králem. Odvážný, provinilý,
litující, ten, jemuž bylo odpuštěno, a triumfující nám odhaluje rozmanitost i složitost lidské zkušenosti. To nám ukazuje nádhernou hloubku
Božího plánování. David se narodil v takovém prostředí a dostal takové základy, jaké byly nezbytné pro splnění úkolu, který před ním stál.
Tělesný rozvoj, odvaha a samostatnost v jednání přišly, když se staral
o ovce a chránil je před nebezpečím. Když chodíval sám se stádem,
naučil se myslet sám za sebe, používat počáteční
iniciativu
a představivost a vyjadřovat své pocity a myšlenky mocnými, inspirujícími slovy.
Víme, že začal život v nízkém postavení. Jeho povolání k vůdcovství přišlo, když ho prorok Samuel vybral na Boží příkaz a dal mu poznat jednoduchým, téměř tajným způsobem, že bude králem (lS 16, I
až 22). "A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i na-
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dále." Pak se vrátil zpět k ovcím, s divem, který uzamkl v srdci. Později, když se dostal do domácnosti krále Saula, byl jeho postoj postojem
pokorného služebníka.
Téměř se zdá, že jeho smělé prohlášení, že půjde a bude bojovat
s obrem Goliášem, kterého se všichni ostatní báli, stojí ve zvláštním
kontrastu k této jeho pokoře. Jeho prohlášení "mohu tento úkol splnit,"nezní nijak skromně. Jeho nejstarší bratr opovržlivě řekl Davidovi: "Jsi drzý!" (I S 17,28-32).
David brzy dokázal něco, co všichni dobří vedoucí znají: jednat
zároveň pokorně i odvážně není v protikladu. Často jdou tyto dvě vlastnosti společně, ruku v ruce, jako se tomu stalo toho dne, kdy David
zabil Goliáše.
David samozřejmě věděl, že nejedná ve vlastní síle. Duch Hospodinův na něm spočinul v moci, a proto mohl hovořit směle a s důvěrou.
Nespoléhal však na nadšená slova. Přičítal to skutečným úspěchům
a dovednostem, které mu Pán dovolil si osvojit. "Zabil jsem lva i medvěda," prohlašuje v I S 17,34-37.
Víme, že Bůh mohl způsobit Goliášovu smrt i bez kamene. Mohl
poslat kámen, který by přiletěl pomocí zázračné síly, i bez Davida a bez
praku. Jestliže však nastane potřeba činu, aby tak mohly být uskutečněny Boží záměry, zjišťujeme, že Bůh obvykle pracuje skrze lidi, u nichž
jsou rozvinuty příslušné vlastnosti. U Davida se již potřebné dovednosti rozvinuly. Používal přesvědčivá slova, aby přesvědčil druhé. Používal strategii. Používal sílu a zdatnost. Přestože věděl, že síla je od
Boha, nejednal neopatrně. Pracoval na daném úkolu tak, jak byl zvyklý. Všimněme si, že si nevzal jen tak ledajaký kamének. Vybral si pět
hladkých oblázků z potoka a strčil je do své pastýřské torby. V jeho
jednání byl určitý systém a řád.
Otázky pro zamyšlení a vlastní analýzu. Přečtěte si Ž 144,1. Rozpoznali jste v tomto verši fakt, že David se cítil kompetentní, a přesto si
nepřisvojil žádnou osobní slávu? Jak se stal kompetentním? Jaké schopnosti a dovednosti máte? Vede Pán vaše ruce? Dal schopnosti vašim
prstům? Cítíte, že schopnosti, které jste u sebe rozvinuli, mohou být
použity pro nějaký zvláštní úkol při práci pro Pána?
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Stal se jejich vedoucím
Po svém dramatickém vítězství měl David příležitost přijmout poctu a slávu. Najednou se mu naskytla příležitost ovládat tisíce lidí. Jeho
pokora a cit se projevují ve skutečnosti, že této příležitosti nevyužil.
Ochotně přijímal příkazy od krále Saula. Sám se zařadil do organizační
struktury. Podřizoval se jako voják a postupoval hodnostně nahoru podle
svých dovedností a úspěšných dobyvatelských výbojů. Přijímal úkoly,
které byly nezbytné v národním hnutí, aby tak byly splněny společné
cíle.
Mnoho stránek Starého zákona je věnováno výčtu Davidových činů.
Jsou to historické záznamy, ale poskytují četné podrobnosti Davidových vůdcovských metod. Tři nejdůležitější principy, které způsobily
jeho úspěch, jsou:
1) Neustále hledal Boží vůli.
2) Při jednání s nadřízenými i s podřízenými byl poctivý a taktní.
3) Poznal, že vedoucí musí mít vynikající vlastnosti a musí být způsobilý, za což vzdával chválu Pánu.
Víme, že David nakonec obdržel královskou korunu, která mu byla
zaslíbena. Jako král Judy a později i celého Izraele byl schopen si podmanit okolní nepřátele. Proto se zúčastnil mnoha bitev, které vedl
s odvahou a dovedností.
Poté, co bylo upevněno jeho království, bylo Davidovou velkou touhou vybudovat dům pro truhlu smlouvy - Boží chrám. Pán mu však
zjevil, že nebude mít tu výsadu přímo se účastnit stavby chrámu. Jeho
úkolem bylo zajistit plány a přípravu materiálu (IPa 22,1-4). Záznam
těchto činností je jedinečným modelem pro organizační procesy a struktury.
David činil rozsáhlé přípravy
V tomto okamžiku v historického záznamu vidíme, že David věřil,
že jeho smělé činy mají ještě další hlavní cíl a to ten, že mu umožnily
nashromáždit materiál pro stavbu chrámu (IPa 22,14). Při četbě knih
Paralipomenon si uvědomujeme vzrušující příběh Božího jednání s Iid-
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stvem. Předmětem není oslava formálního uctívání ani zázraků, ale plánování, organizace, popis práce a budování fondů!
David najal kameníky a další dělníky. Zajistil kámen, železo, bronz
a dřevo pro stavbu. Najal odborníky - stavbyvedoucí, úředníky, znalce,
vrátné a hudebníky. Úkoly byly jasné. Plány byly vypracovány do všech
podrobností a byly výsledkem mnohé předchozí práce a modliteb. David řekl svému synu Šalomounovi:
"Kéž ti Hospodin dá prozíravost a rozumnost ... pro Hospodinův
dům jsem s velkým úsilím připravil ... S tebou bude při díle mnoho
dělníků." (IPa 22,12-15)
Předal Šalomounovi plány chrámu, budov, skladů, vnitřních místností a nádvoří. Předal mu rozpis veškerých služeb v chrámu a seznam
předmětů, které měly být používány při bohoslužbách, jak mu to Duch
položil na mysl (IPa 28,11-12).
"To vše bylo zapsáno rukou Hospodinovou," říká David, "abych
mohl prozíravě připravit plán veškerého díla." (I Pa 28,19). Během let,
kdy získával zkušenosti a procházel různými okolnostmi, se pevně držel svého cíle. Plánoval se stejným cílem a se stejnou jistotou, jako
tehdy, když zamířil prak a zasekl oblázek Goliášovi mezi oči. Vyznal
své pády a činil pokání ze svých hříchů. Důvěřoval Pánu ve svých schopnostech a poznal, že Bůh dal určité schopnosti i mnoha jiným. Přijal
svou roli bez nelibosti jako jeden z vůdců v Božím sledu.
Pak přišel čas vyvrcholení, kdy se David rozhodl vyzvat dělníky
a oficiálně předat zodpovědnost Šalomounovi. Můžeme si představit tu
scénu, když svolal do Jeruzaléma velké shromáždění. Tam před úředníky a pomocníky všech hodností otevřeně shrnul své předchozí aktivity i plány do budoucna. Nic nezůstalo zapomenuto. Když shromáždění
skončilo, ti, které David oslovil jako "bratry", znali své povinnosti.
Znali své vztahy k druhým. Věděli, jaké zdroje jsou k dispozici a také
něco o ceně a obětech, které byly přineseny.
Bez vychloubání, ale v rámci předání informací David vysvětlil své
pocity a činy. A potom učinil konkrétní závazek, řka: "A jelikož mám
v domě svého Boha zalíbení, přidávám pro dům svého Boha i ze svého
vlastního jmění zlato a stříbro." (1Pa 29,3)
Z této pozice osobní angažovanosti mohl vyzvat i ostatní, aby ho
následovali v posvěcení sebe samých pro práci pro Pána, ve službě
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a v dávání. Samozřejmě, že lidé na toto velkolepé gesto vůdce odpověděli. Dobrovolně dávali sebe i svůj majetek Pánu.
David se modlil a vedl lid v uctívání. .Dobrořečte Hospodinu, svému Bohu!" povzbuzoval je nadšeně. A všichni chválili Hospodina
(lPa 29,10-20).
Vraťme se na počátek této lekce a znovu se podívejme na Viléma
a jeho skupinu.
1 Vyjmenujte aspoň tři případy, kdy Vilém následoval Davidův příklad.

2 Vyjmenujte nejméně tři případy, kdy se Vilémovi nepodařilo řídit se
Davidovým příkladem.

3 Davidovo smělé prohlášení, že bude bojovat proti obru Goliášovi,
naznačuje,
a) že byl ješitný.
b) že chtěl vyniknout před svými bratry.
c) že byl rozeným vedoucím.
d) že důvěřoval Pánu, že si ho může použít.

99

4 David vyprávěl své zkušenosti se lvem a medvědem,
a) aby podepřel své postavení fakty.
b) aby ukázal, že má větší víru než jeho bratři.
c) aby dokázal, že byl vybrán, aby se stal králem.
d) aby předvedl svou tělesnou sílu.
5 David si pečlivě vybral pět oblázků. Zdá se, že toto chování nasvědčuje tomu,
a) že neměl dostatek důvěry.
b) že byl vycvičený a způsobilý.
c) že chtěl veřejně předvést své schopnosti.
d) že odmítl Saulovu zbroj.
VEDOUCÍ PLÁNUJÍ A KOORDINUJÍ
Plánovat znamená přemýšlet a psát
Úkol 2: Rozeznejte záměry,které se skrývají za plánem.
Téměř každý úkol, který je dobře splněn, je realizován dvakrát.
Nejprve je vykonán duševně, v mysli těch, kteří stojí v roli vůdců. Tento proces promýšleni toho, co má být uděláno, nazýváme plánováním.
Každý více či méně vědomě plánuje. Dokázat si představit a vyobrazit něco ještě než to skutečně existuje nebo než to skutečně realizujeme, to je jednou z podstatných lidských vlastností. Pokoušíme se předem určit nebo vypracovat určitý způsob jednání, přemýšlíme, co
bychom za různých okolností udělali. Vedoucí museji rozvíjet tuto
schopnost více než druzí.
V mnoha studiích na téma vůdcovských funkcí se výraz plánování
nachází na prvním místě. Vedoucí musejí plánovat, a čím lépe to dokáží, tím pravděpodobnější bude jejich úspěch. Pojďme se tedy podívat,
co proces plánování zahrnuje.
1) Analýza a prognostika. Vedoucí pečlivě zjišťují, jaké jsou výchozí podmínky, a poté předem určují nebo odhadují, jakje třeba v budoucnu postupovat.
2) Stanovení záměrů a cílů. Vedoucí mají jasnou představu o důvodech, které stojí za jednotlivými úkony. Vědí, jaký je záměr každého
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úkolu a jaký výsledek nebo závěr je očekáván. Tyto očekávané výsledky nazýváme průběžnými nebo dílčími cíli. Každý dobrý plán zahrnuje
stanovení cílů. Podrobněji se touto problematikou budeme zabývat později.
3) Náčrt průběhu činností. V odborných pojmech vůdcovských funkcí se tato činnost nazývá programováni. Zahrnuje vytvoření seznamu
jednotlivých kroků a obsahuje pořadí daných činností uspořádaných
tak, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků nebo cílů.
4) Vypracování časového rozvrhu. Vytvoření časového rozvrhu neboli kalendáře je základní částí jak stanovení cílů, tak programování.
Bez konkrétní časové osnovy se stává stanovování cílů a programování
neplodným.
5) Stanoveni navrhovaných metod a postupů. Plán musí být praktický a proveditelný. Proto musí vedoucí být schopni stanovit předem,
které metody jsou vhodné pro použití v každém kroku programů, jež
navrhují.
6) Finanční náklady. Ve studiích o vůdcovských funkcích se nazývají sestavení rozpočtu. Většina plánů vyžaduje, aby byla věnována
určitá pozornost vynaloženým nákladům, tomu, jak budou peníze získány, rozděleny ajak bude provedeno vyúčtování. Dokonce i ti vedoucí, kteří nejsou zodpovědní za formální sestavení rozpočtu, musejí tyto
záležitosti brát v úvahu, pokud chtějí vytvořit praktický a reálný plán.
7) Výběr pracovníků. Vedoucí předem rozhodují, kolik lidí bude
potřeba k provozování programu nebo projektu, a jaké vlastnosti nebo
dovednosti by dotyční pracovníci měli mít. Výběr správných lidí pro
specifické úkoly je neobyčejně důležitou součástí plánování.
8) Shoda s postupy a normami. Každý plán je vytvářen v rámci
určitého postupu. To znamená, že jsou stanoveny hodnoty a kritéria,
které řídí každou činnost uvnitř organizace. Křesťanští vedoucí jsou
samozřejmě vedeni biblickými principy a také zásadami stanovenými
vedením sboru a církve.
Mnozí vedoucí jsou přesvědčeni, že je užitečné vyjádřit plánovací
proces formou otázek. Odpovědi na tyto otázky odkryjí nejpodstatnější
skutečnosti plánu:
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I) Proč by měla být vykonána tato činnost? To vede k promyšlené analýze současné situace.
2) Čeho má být dosaženo? Otázka vede ke stanovení záměrů, cílů.
3) Jak bude práce zrealizována? Otázka vede k vytvoření přehledu postupu práce.
4) Kdy a za jak dlouho bude celá věc zrealizována? Otázka vede
k vytvoření časového rozpisu.
5) Jaký je nejvhodnější způsob realizace daného záměru? Otázka vede
k přemýšlení o specifických metodách.
6) Jaké prostředky je nutné použít k realizaci daného záměru? Otázka
vede k sestavení rozpočtu a ke zvažování potřebných prostředků a materiálu.
7) Kdo bude na daném záměru pracovat? Otázka vede k výběru osob
a k jejich pověření zvláštními úkoly podle schopností a darů, které tito
lidé mají.
8) Podle jakých norem a směrnic budeme postupovat a jaké politiky se
budeme držet? Otázka vede ke zvažování existujících norem a současné politiky a ke sladění plánu a způsobu jeho dosažení s danými hodnotami.
Druhy plánů:
Mnozí vedoucí používají tři úrovně plánů:
I) Všeobecný plán pro určitý časový úsek, jako je např. roční plán
a organizační schéma.
2) Plány pro zvláštní aktivity, které se periodicky opakují, jako např.
plány pro setkání výborů a výukové programy pro pracovníky.
3) Plány pro individuální projekty, jako např. zvláštní konference či
speciální denní programy.
Jak jsme již řekli, plánování je jak promýšlení, tak písemné provádění. Plánování jako proces obvykle vyžaduje plán, což je psaný dokument. Kompetentní vedoucí používají k vytvoření jak dlouhodobých,
tak denních plánů několik základních pomůcek.
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Nástroje plánování
1. Přehled denních aktivit a úkolů. Každý vedoucí si musí vést seznam plánů, včetně povinností na každý den. Může k tomu používat
i obyčejný arch papíru nebo list ze sešitu stejně jako speciální formulář, ať již zakoupený, nebo vytvořený. Zahrnuje následující položky:
domluvené schůzky
úlohy, které mají být splněny
úkoly, které je třeba udělat
korespondence k vyřízení

plánované telefonní hovory
přijaté telefonní hovory
potřebný materiál
finanční či výdajové záznamy

V dodatku učebnice najdete návrhy některých takových formulářů.
2. Kalendář. Každý vedoucí potřebuje dva kalendáře. Jeden v podobě velké podložky, na niž je možno psát poznámky ke každému datu.
Ten je pro dlouhodobé plánování. Takový kalendář může být vyroben
z jakéhokoliv papíru, pokud ty, které jsou na trhu, z nějakého důvodu
nevyhovují. Druhý kalendář je malý - kapesní, aby mohl být vždy po
ruce. Do něj by měly být zaznamenávány pro rychlou orientaci všechny důležité údaje z velkého kalendáře.
3. Malý zápisník. Malý kalendář může být součástí přenosného zápisníku. Dobrý vedoucí je vždy připraven dělat si poznámky ohledně
programu, který ho v daný den čeká, a zapisovat si nápady, které mu
přijdou na mysl. Zápisník je také využíván pro zaznamenávání jmen,
telefonních čísel a adres, které nechceme zapomenout.
4. Plánovací listy. Plány všech hlavních projektů by měly být podrobně rozepsány. Většina vedoucích si vytváří vlastní pracovní plánovací listy podle svých potřeb. Formuláře by měly obsahovat následující údaje:
datum
jméno vedoucího
jména ostatních zainteresovaných osob vytvářejících daný plán
název projektu s jeho popisem a se stanovením dílčích cílů
seznam náležitých úkolů, které mají být splněny
seznam osob ustanovených k práci na jednotlivých úkolech
rozpis materiálu a vybavení potřebného pro splnění daného úkolu
datum pro splnění zadaných úloh
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6 Přečtěte si znovu oddíl o nástrojích plánování, který jste právě dokončili. Prostudujte si navrhované formuláře v dodatku. Přemýšlejte
o skutečné nebo imaginární situaci, při které byste byli zodpovědní za
vytvoření plánu. Navrhněte použitelný pracovní rozpis nebo si pořiďte
kopii námi navrženého a přiměřeně jej vyplňte. Je to praktické cvičení
pro váš vlastní užitek. Toto není test.
Koordínace
Koordinace je práce podle plánu. Poté, co je plán vyhotoven, se
stává naším dalším úkolem sestavit všechny složky co nejefektivnějším způsobem. Koordinace je proces, kdy vidíme, že správní lidé jsou
na správných místech ve správném čase se správným materiálem a že
vědí, jak mají spolupracovat, aby úkol byl splněn.
Podívejte se zpět na otázky, které jsme vám položili, abychom vám
pomohli v procesu plánování. Které složky nebo prvky jsou těmito otázkami navrhovány?

7 Přiřaďte každé otázce (vlevo) navrhovanou plánovací složku (vpravo).
· ... a Kdo bude tuto práci dělat?
· ... b Co je k této práci třeba?
· ... c Čeho má být dosaženo?
....

I)
2)
3)
4)
5)
6)

čas
místo
lidé
metody
materiál
cíle

d Kdy a zajak dlouho bude práce udělána?

· ... e Jak bude práce zrealizována?
· ... f Kde bude práce realizována?
Otázky k zamyšlení. Vraťme se zpět k biblickému líčení Davidovy
vůdcovské role. Byl dobrým koordinátorem? Bral v úvahu všechny plánovací složky? Když vezmeme v úvahu jeho plány a přípravy k vybu-
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dování chrámu, můžeme odpovědět na každou z otázek, které jsme zde
uvedli?
8 Které z následujících tvrzení nejlépe uvádí záměry plánování?
a) Plánování obecně je aktivitou, jíž stanovujeme své cíle.
b) Plánováním se pokoušíme ospravedlnit svůj způsob jednání.
c) Plánováním se pokoušíme předpovědět svůj způsob jednání a odpovědět na různé okolnosti, které mohou vyvstat během našeho úsilí
dosáhnout daného cíle.
d) Plánování je v podstatě pokusem určit, jak se každý jednotlivec hodí
do daného složení a jaké jsou jeho povinnosti.
Problémy a překážky
Úkol3: Uveďte tři překážky, které se vyskytují při plánováni v křesťanské službě.
Někdy slýcháme, jak vedoucí říkají: "Co se děje? Všechno jsem
naplánoval, a teď ... "
"Moji pracovníci se nedrží pokynů."
"Můj nadřízený změnil názor."
"Můj spolupracovník onemocněl."
"Situace se vyvíjí úplně jinak, než jsem předpokládal."
Pravděpodobně jsme již zažili nebo zažijeme takovéto frustrující
zkušenosti. Pečlivě jsme vytvořili plány a teď vidíme, že jsou odsunuty
stranou. A pak vidíme někoho, kdo jak se zdá nemá vůbec žádný plán,
jak si užívá slávy za úspěch v daném projektu. Nenechejme se tím odradit ani nedovolme, aby nás to vedlo k podcenění potřeby plánování.
Buďme si však vědomi toho, že plánování samo o sobě ještě úspěch
nepřinese. To je jedním z důvodů, proč někteří o plánování nestojí.
Jsou zde ještě další dvě překážky, které je třeba mít na zřeteli. Jednou z nich je skutečnost, že v křesťanské službě může někdo obvinit
vedoucího ze sklonu řídit se raději vlastními programy než ochotou
nechat se vést Duchem svatým. Naše biblické studium nám samozřejmě ukazuje, že Duch svatý nás vede jak v etapě plánování, tak v etapě
činnosti samotné. Proto se příliš nenechejme ovlivňovat lidmi, kteří
kritizují plánování a činnost v církvi.
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Pravděpodobně největší překážkou pro dobré plánování je skutečnost, že vyžaduje mnoho času a tvrdé práce. Promýšlení a písemné zpracování jsou dvě z nejobtížnějších lidských činností. Vyzkoušejte si, oč
je snadnější stát před posluchači a vydávat svědectví, než si sednout
a předem je písemně zpracovat. Víme, že Pán je mocen nás vést při
psaní stejně jako při projevu samotném, proto je nelogické tvrdit, že
hovoříme v moci Ducha svatého, když to činíme bezprostředně ve shromáždění, ale že nekonáme pod jeho mocí, když si předem zapisujeme
své plány! Aby vedouci mohl být úspěšnější, musí být toto nedorozumění překonáno. Vedení Duchem svatým je nezbytné stejně jako čas
a tvrdá práce.
9 Uveďte tři překážky, které se vyskytují při plánování v křesťanské
službě.

Dále jsou uvedeny některé návrhy, které by vám měly pomoci vyhnout se překážkám a úspěšně plánovat:
I) Podřiďme své plánování vedení Ducha svatého. Učiňme je předmětem upřímné modlitby.
2) Mějme neustále na vědomí, že všechny plány musejí být pružné.
To je jedna z největších výzev vůdcovství - udržet plány jak specifické, tak pružné.
3) Neočekávejme, že se všechny plány uskuteční. Moudrý vedoucí
ví, že vytvoření plánu ho činí způsobilejším k dosažení cílů, i když
někdy musí být od původního plánu upuštěno. Ve většině případů se
ten, kdo má plán, cítí zodpovědnější a je schopen si získat respekt
a spolupráci druhých, když se situace změní. Pokud je to možné, problémům předcházejme. Promýšlejme dopředu a pokoušejme se představit si, jaké změny mohou v dané situaci nastat a jak je na ně možné
reagovat.
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4. Rozčleňme hlavní úkol či záměr do menších dílčích cílů, které
nám pomohou dosáhnout konečného cíle. Například, pokud naším hlavním cílem je zajistit stravování pro regionální konferenci, může být
dílčími cíli zajištění skladovacích prostoru a výběr jídel. Plány pro dosažení jednotlivých dílčích cílů mohou být dostatečně pružné a změny
v nich mohou být prováděny tak, aniž by byl ohrožen celkový plán.
Konečné a dílčí cíle budeme probírat v jiné lekci.
5. Ověřme si, zda plány jsou srozumitelné a přijatelné pro každého,
kdo je zainteresován na jejich uskutečnění. Vzpomeňme si, jak David
vysvětloval své plány a dal lidem příležitost vyjádřit své osobní závazky. Vysvětleme spolupracovníkům, co je naším záměrem a proč je ta
která část našeho plánu důležitá. Ujistěme je, že si vážíme jejich přínosu pro danou věc. Stejně jako David se s nimi spojme v modlitbě a chvále
a podřiďme své plány vedení Ducha svatého.
VEDOUCÍ ORGANIZUJÍ
Úko14: Seznamte se s různými typy organizace a načrtněte si organizační schéma.
Řekli jsme si, že pojem plán zahrnuje jak proces plánování, tak
psaný dokument nebo náčrt řízení činnosti. Pojem organizace také zahrnuje dvě hlavní myšlenky. První je proces zapojení lidí do odpovídajících vztahů pro dobře fungující výkon. Druhou je organizační struktura nebo formální plán, které lidem ukazují, jaké pracovní vztahy mají
mít k druhým.
Typy organizace

Existuje několik možných typů formálních organizačních struktur.
Nejbližší a nejznámější nám pravděpodobně bude přímá liniová organizační struktura.
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PŘÍMÁ LINIOVÁ ORGANIZAČNÍ

STRUKTURA

VÝKONNÝ VEDOUCÍ
(pastor, předseda)

ZÁSTUPCE VEDOUcíHO
(druhý pastor, zástupce předsedy)

VEDOucí NA
STŘEDNÍM STUPNI
ŘÍZENí
(diakon,
vedoucí práce
s dětmi ... )

VEDOUCÍ NA
STŘEDNÍM STUPNI
ŘÍZENÍ
(vedoucí mládeže
nebo chval)

Malé sbory možná nemají vedoucí na středním stupni řízení, nebo
tito vedoucí podléhají přímo pastorovi.
Nejextrémnějším příkladem tohoto typu je armáda, vojenská organizace. Základním rysem tohoto typu organizace je skutečnost, že výkonný vedoucí má řídící pravomoc a činnost je řízena skrze linii zástupců a vedoucích na středním stupni řízení. Každý má nad sebou
přímého nadřízeného vedoucího. Pracovníci komunikují v linii skrze
své nadřízené a nechodí přímo za výkonným vedoucím.
Další typ organizační struktury se nazývá liniově-štábní. Tento typ
je využíván ve většině velkých moderních organizací. V čele stojí generální ředitel, který využívá štáb odborných poradců. Ti poskytují rady
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nebo návody výkonnému řediteli, který pak dohlíží na vedoucí na středním stupni řízení, stejně jako v přímé liniové organizační struktuře.
LINIOVĚ ŠTÁBNÍ ORGANIZAČNÍ

STRUKTURA

PASTOR
MLÁDEŽE

PASTOR

VEDOUCÍ
CHVAL

LAICKÝ
VEDOUCÍ

LAICKÝ
VEDOUCÍ

LAICKÝ
VEDOUCÍ

Třetí typ organizační struktury nazýváme funkcionální. V oblasti
obchodu a různých společností to znamená, že pracovník může pracovat pro více různých nadřízených pracovníků podle typu práce (nebo
funkce), kterou zastává. Vedoucí se zaměřují spíše na splnění úkolu
než na lidi.
Ve většině křesťanských činností existuje kombinace těchto typů
organizační struktury. Pastor je výkonným vedoucím. Může mít zástupce
jako např. druhého pastora. Jsou zde vedoucí na středním stupni řízení
jako např. vedoucí práce s dětmi nebo vedoucí chval. V přímé liniové
organizační struktuře bude pracovník, jako např. člen pěveckého sboru, podřízen dirigentovi. Dirigent je podřízen vedoucímu chval; vedoucí chval spadá pod druhého pastora. Ve sborech bývá tento druh přímé
liniové organizační struktury používán jen zřídka. Obvykle všichni vedoucí mají přímou vazbu na pastora, takže vzorovým modelem je spíše
liniově-štábní organizační struktura. Kromě toho, protože sborová práce zahrnuje rozmanité úkoly, jednotliví vedoucí budují funkční vztahy
mezi sebou i s dalším pracovníky.
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Vztahy pastora v církevní organizaci jsou skutečně díky různorodosti úkolů a funkcí značně komplikované. Pastor je duchovní hlavou daného sboru. Je výkonným vedoucím v organizační struktuře a proto je
i nadřízeným ve vztahu k ostatním vedoucím ve sboru. Je také poradcem a učitelem pro jednotlivé členy svého stádce. Aby bylo možno zachovat efektivní organizační účinnost, musejí být správně pochopeny
rozdílné role pastora.
VZTAHY PASTORA
VÝKONNÝ VEDOUCÍ - ADMTNISTRÁ TOR (SPRÁVCE)
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PRACOVNÍCI

JEDNOTLIVCI

DUCHOVNÍ HLAVA UČITEL RÁDCE
Jako duchovní hlava, učitel a poradce má pastor vztahy přímo ke
každému jednotlivému členu svého sboru. Avšakjako výkonný vedoucí nebo administrátor v organizaci musí většinu práce s lidmi vykonávat skrze ostatní vedoucí, jimž deleguje zodpovědnost a autoritu.
Tato kombinace vztahů může vyústit do vysoce efektivní sborové
práce. Na druhé straně může přinést některé problémy, zvláště pro vedoucí na středním stupni řízení, kteří se ve své pozici mohou cítit nejistě nebo nejsou pro své postavení způsobilí. Pamatujete si ještě, co se
přihodilo Vilémovi v naší ilustraci? Jedna spolupracovnice se zeptala
najeho názor. Poté, co jí odpověděl, řekla, že od pastora dostala rozdílnou odpověď. Nejenže ho přivedla do rozpaků jako vedoucího na středním stupni řízení, ale mohla by způsobit ztrátu respektu, který potřebuje, aby mohly být dokončeny vytyčené cíle.
Vilém se zachoval správně, když odmítl učinit spornou otázku předmětem diskuse. Mohl však této situaci předejít, kdyby si s pastorem
jasně vymezili kompetence ohledně úkolů a vztahů. Pastor a vedoucí na
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na středním stupni řízení by se měli často setkávat ke společným modlitbám a poradám. Měli by se dohodnout na zodpovědnostech za konkrétní práci nebo její jednotlivé části. Jestliže pracovník přijde k pastorovi s otázkou týkající se záležitosti, která byla delegována jinému
vedoucímu, pastor by mu měl bud' doporučit, aby šel za oním vedoucím, nebo přizvat k rozhovoru i tohoto vedoucího. Vedoucí by se nikdy
neměl pokoušet sám řešit záležitost, která spadá do kompetence pastora nebo jiného vedoucího.
Toto je moudrá a úspěšná organizace práce a všem zúčastněným
stranám usnadňuje jejich úkol. Pastor může důvěřovat svým pomocníkům, že vykonají svou část práce. Pracovníci mají dobrý pocit, protože
vědí, jak zapadají do struktury ajak se mají zachovat, pokud budou mít
otázky.
VY A ORGANIZACE
Úkol 5: Vyberte tvrzení. které vysvětluje vztah vedoucího k organizaci.
Většina vedoucích má k organizaci dvojí vztah. Nejprve musejí sami
vědět, jak zapadají do již existující organizace. Za druhé, musejí znát,
jak vybudovat a udržovat organizaci v oblasti, za kterou jsou osobně
zodpovědní. Jak jsme již viděli, úspěšné vedení závisí na vlastnostech
vedoucího a na struktuře, ve které pracuje. Dobrý vedoucí může být
handicapován špatnou organizační strukturou. Dobrá organizace může
být handicapována špatným vedením. Pro dokončení úkolů a dosažení
cílů v křesťanské službě je třeba obojí.
Proto tedy, když zaujmeme vedoucí pozici, je třeba si ověřit, že
jsme porozuměli organizační struktuře. Pokud existuje organizační schéma, prostudujme si ho. Požádejme nadřízené, aby nám podrobně vysvětlili naši pozici. Ověřme si, že je nám zcela jasné, co se od nás očekává. Můžeme dostat náplň práce (což je seznam minima našich
základních povinností) písemně, avšak důležité je, abychom to my
i ostatní, kterých se to týká, jasně pochopili. Pokud máme být nadřízeni
ostatním, pak by mělo dojít k setkání, kde bude naše postavení všem
vysvětleno.

III

Jak organizovat
Pokud začínáme s organizací něčeho nového nebo něco obnovujeme, máme velkou zodpovědnost. Zde vám předkládáme některé návrhy, které by vám měly pomoci:
I) Proveďme analýzu úkolu - souhrn všech úkolů nebo práce, která
nám byla svěřena a kterou je třeba vykonat, aby bylo dosaženo konečného cíle.
2) Určeme, kolik osob nebo pracovních operací bude třeba k dokončení zadané práce. Vytvořme seznam konkrétních úkolů pro každého pracovníka nebo operaci.
3) Vypracujme schéma, kde bude znázorněno, jak spolu navzájem souvisejí jednotlivé operace a jaký mají vztah k nám i k jednotlivým pracovníkům.
4) Určeme lidi na jednotlivá pracovní místa a učiňme je zodpovědnými
za splnění úkolu. (Než budeme mít kvalifikované osoby, nedelegujme
místa, u nichž se předpokládá, že budou obsazena dlouhodobě jedním
člověkem. Je lepší nechat pracovní místo neobsazené a počkat, až se
vyškolí nový člověk.)
5) Zajistěme bezprostřední informace pro ty, kdo s námi budou spolupracovat, a ověřme si, zda mají potřebnou pomoc a znalosti. Pokusme
se poskytnout každému stejné informace ve stejnou dobu a dejme lidem prostor pro kladení otázek.
6) Mějme konečný plán, který umožní vykazovat výsledky. To znamená, že každý musí vědět, co se od něho očekává, jaké jsou podmínky
a omezení. Používejme plánovací otázky: Kdy? Kde? Jak? Určeme,
jak pracovníci mají zaznamenávat a hlásit výsledky své práce. Stanovme časový limit. Vysvětleme důležité metody organizace, které mohou
určitým způsobem ovlivnit práci. Do původního plánu zahrňme způsob hodnocení nebo posuzování výsledků, abychom se my i druzí mohli poučit ze zkušeností a neustále se zlepšovat.
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10 Načrtněte organizační schéma, o němž si myslíte, že představuje
organizační strukturu, která je vám nejbližší.

11 Přiřaďte typ organizační struktury (vpravo) jejímu správnému popisu (vlevo).
· ... a Výkonný vedoucí má jako poradní orgán specializovanou
skupinu poradců. Je nadřízen
vedoucím na středním stupni řízení, kteří jsou ve styku s jednotlivci, jež pod ně spadají.
· ... b Výkonný vedoucí má pravomoc
kontroly a dohledu. Každý člověk je přímo podřízený tomu,
kdo stojí služebně nad ním. Pracovníci komunikují pouze skrze své nadřízené.
· ..• c Výkonný vedoucí je hlavou organizace. Je nadřízen ostatním
vedoucím. Je také přímo zodpovědný každému jednotlivci své
organizace.

1) přímá liniová organizační
struktura
2) liniově-štábní organizační
struktura
3) vztahy pastora

12 Ve svém vztahu k organizaci musí vedoucí rozumět tomu,
a) jak "zapadá" do organizační struktury.
b) co se od něj očekává.
c) jak "zapadá" do struktury ajakje třeba stanovit dohled a pokračovat
v organizační struktuře v oblasti jeho autority.
d) jaké jsou hranice jeho autority a jaký je proces, kterým stanovuje
dohled.
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Samostatně hodnocený test
PRAVDlVÉ - NEPRA VDlVÉ. Napište P do vymezeného prostoru před
každé pravdivé tvrzení. Napište N před každé nepravdivé tvrzení.
· ...

1 Ve Davidově zkušenosti můžeme vidět, že povolání od Boha
obvykle přichází poté, co potenciální vedoucí předvedl své přirozené schopnosti a dovednosti.

· ... 2 Pokora a odvaha jsou příznivé vlastnosti. Odvaha přichází, protože věrný Bůh je zdrojem lidské síly; pokora přichází, protože
veškerá sláva patří jemu.
· ... 3 Slavné vítězství nad Goliášem udělalo z Davida vedoucího. Pak
již mu nic nebránilo zabývat se pouze vlastními cíli.
· ... 4 Tři základní principy, které vyplývají z Davidových vůdcovských
metod, jsou: 1) Neustále hledat Boží vůli. 2) Být věrný a ohleduplný v jednání jak s nadřízenými, tak s podřízenými. 3) Usilovat o dokonalost a způsobilost, vzdávaje chválu Bohu.
· ... S Protože Davidovi nebylo dopřáno vybudovat chrám, byl vyzván,
aby připravil vše pro jeho vybudování. Toto rozdělení zodpovědnosti demonstruje Davidovu nezpůsobilost jako stavbaře.
· ... 6 Předběžné plánování a organizování jsou součásti "promýšlecí"
etapy vůdcovství. Avšak skutečně důležitou součástí je uskutečnění plánů, což je "prováděcí" etapa.
· ... 7 Z Davidova příkladu přípravy se můžeme naučit, že každý vedoucí je pouze jedním z řady vedoucích: jeden připravuje, druhý
staví, avšak dokončení úkolu umožňuje sám Bůh.
· ... 8 David v přípravě na stavbu chrámu demonstroval některé principy dobrého vůdcovství: důsledné plánování, náležité instrukce
těm, kdo byli do této práce zapojeni, a dostatečné zajištění materiálu pro dokončení daného úkolu.
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· ... 9 Pouze ty úkoly, které jsou charakteristické "slabým plánováním",
jsou dělány dvakrát.
· ... 10 Plánování je vyčerpávající

proces, který vyžaduje čas, energii
a náklady, proto je neodmyslitelné pouze u velkých zakázek,
které vyžadují velké finanční náklady a větší počet lidí.

· ... 11 Plánování je v podstatě přemýšlení neboli duševní proces.
· ... 12PouŽívání plánování je zárukou jistého úspěchu.
· ... l3V křesťanské službě se na "plánování" pohlíží jako na překážku, protože někteří obviňují vedoucího ze sklonu vytvářet si vlastní program místo spoléhání na Ducha svatého.
· ... 14Písmo nám ukazuje, že Duch svatý posvěcuje etapu plánování
stejně jako to činí v etapě provádění úkolu.
· ... 15Plány, jsou-li pružné, se opírají o modlitbu, jsou připraveny na
možnost nečekaných událostí a pokud jim každý porozumí
a přijímá je, jsou zárukou úspěchu.
• ••• 160rganizace zahrnuje zapojení lidí do vztahů pro dobře fungující práci na úkolu a struktura nebo plán ukazují, jak je očekáváno, že budou mít vztah jeden s druhým.
· ... 17Linie autority v organizačni struktuře musí být respektována,
pokud mají být naplněny potřeby lidí a postavení vedoucích má
být respektováno.
• ... 18Je třeba, aby mezi členy vedoucí skupiny ajejich vedoucím probíhala častá komunikace, aby tak byly eliminovány potenciální
konflikty mezi nimi i v jejich vztazích k druhým.
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....

19 Pokud ten, kdo je podřízen vedoucímu na středním stupni řízení,
jde přímo k nejvyššímu vedoucímu, tento vedoucí by měl řešit
celou záležitost, aniž by ji konzultoval s vedoucím na středním
stupni řízení, který je za daného jednotlivce zodpovědný .

. . . .20K uskutečnění daných úkolů a dosažení cílů v křesťanské službě je třeba jak dobrá organizace, tak dobré vůdcovství.
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Odpovědi na studijní otázky
7 a 3) lidé
b 5) materiál
c 6) cíle
d 1) čas
e 4) metody
f2) místo
1 Navrhované odpovědi: Chtěl vytvořit plán pro Boží práci, žádal po
lidech, aby se této práci oddali, žádal lidi, aby pracovali a hovořil
o této práci s nadšením.
8 c) Plánováním se pokoušíme předpovědět svůj způsob jednání a odpovědět na různé okolnosti, které mohou vyvstat během našeho
úsilí dosáhnout daného cíle.
2 Měli byste si poznamenat toto: Neměl předem připravený plán, nepředložil jasné instrukce, nezajistil materiál.
9 Tři překážky pro plánování v křesťanské službě jsou: I) Plány vždycky nefungují 2) lidé křesťany za plánování kritizují a 3) plánování
vyžaduje čas a tvrdou práci.
3 d) že důvěřoval Pánu, že si ho může použít.

10 Vaše odpověď.
4 a) aby podepřel své postavení fakty.
11 a 2) liniově-štábní organizační struktura
b I) lřímá liniová organizační struktura
c 3) vztahy pastora
5 b) že byl vycvičený a způsobilý.
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12 c) jak "zapadá" do struktury a jak je třeba stanovit dohled a pokračovat v organizační struktuře v oblasti jeho autority.
6 Vaše odpověď.
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