
lekce 5
Vedoucí komunikují

Alanje vedoucím služby mužům ve sboru. Naplánoval si nový pro-
gram a je z něj zjevně nadšený. .

"To je naše příležitost udělat něco vynikajícího pro sbor," řekl ženě.
"Všichni muži v mé skupíně jsou dobrými křesťany a touží sloužit Pánu.
A také jsou to schopní muži! I přesto, že mají hodně povinností jinde,
jsou ochotni vynaložit na takovýto program svůj čas. Budu se snažit
udělat jim to co nejsnazší."

Bratr Andrš se ke skupině mužů připojil teprve nedávno. Než se
sem přestěhoval, byl aktivním služebníkem v jiném sboru. Těšil se, že
bude zastávat určité místo ve službě. Byl přesvědčen, že jeho zkuše-
nosti jsou cenné, a chtěJ pro Pána pracovat. Během diskuse, která se
rozproudila, povstal a odvážně pronesl: "To je program, který se mi
líbí. Nemusíte ho detailně rozpracovávat. Já svůj díl práce udělám."

"Ale to je moje odpovědnost," řekl Alan. "Jakmile dokončím plá-
ny, řeknu vám, co máte dělat."

Toho večera si bratr Andrš postěžoval ženě. "Ten Alan si myslí, že
všechno ví a zná. Zajímá se jenom o vlastní výkon a myslí si, že my
jsme neschopní. Říká, že všechno zařídí tak, aby nám to usnadnil. Myslí
si, že on je jediný, kdo je ochoten pracovat pro Pána."

Toho večera si také Alan postěžoval ženě. "Ten bratr Andrš si mys-
lí, že snědl všechnu moudrost. Chce předvádět své schopnosti. A o spo-
lupráci s ostatními nemá zájem."
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"Myslí si, že všechno

ví a zná ...

"Nemá zájem

spolupracovat ... "

Alan i bratr Andrš pro nás představují to, co může být největším
problémem v křesťanském vůdcovství. Slabou stránkou mnoha vedou-
cích bývá sdělování jejich skutečného myšlení těm, s nimiž spolupra-
cují. V této lekci se budeme učit takovým problémům porozumět a řešit
je.

Přehled lekce

Jozue - vedoucí s jasným poselstvím
Proces komunikace
Vedoucí překonávají bariéry

Cíle lekce

Po skončení této lekce byste měli být schopni:

• Definovat vůdcovské principy popsané v líčení příběhů o Jozuovi
a poznat a aplikovat tyto principy, definovat a ilustrovat pojem ko-
munikace.

• Vysvětlit principy komunikace, které jsou pro vůdcovství důležité.
• Naslouchat jako správní vedoucí a zajistit si zpětnou odezvu.
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Studijní aktivity

1) Přečtěte si knihu Jozue 1; 3,1-13; 4,1-8; 6,6-17; 18,1-8; 21,43-45
a kapitolu 22.
2) Prostudujte lekci a vypracujte studijní otázky jako obvykle.
3) Vypracujte samostatně hodnocený test na konci lekce a zkontrolujte
si odpovědi s těmi, které jsou uvedeny na konci učebnice.

Praktická část

JOZUE - VEDOUcí S JASNÝM POSELSTVíM

Úkoll: Odhalte příklady komunikace v knize Jozue a vyjmenujte sedm
zde zmíněných typů.

V životě a v práci Jozueho můžeme najít ilustraci téměř všech ty-
pických vlastností a chování, které se pojí s vůdcovstvím. Od Mojžíše
se nejprve učil následovat a později i vést a inspirovat druhé. Také měl
nějaké problémy s lidmi a několikrát chyboval, když hledal Boží vede-
ní. Pečlivě plánoval. Byl příkladem odvážného jednání. Pracoval i skr-
ze druhé, jako např. skrze zvědy a Rachab, aby tak dosáhl svých cílů.
Jozue je bezpochyby typickým vedoucím a v mnoha směrech i vzorem.
V této lekci však své studium zaměříme pouze na jednu vynikající Jo-
zueho vlastnost: Pochopil a s vynikajícím úspěchem využíval základní
principy komunikace. Byl to vůdce, který věděl jak komunikovat
s Bohem i s lidmi.

Tuto lekci jsme začali líčením situace, která ilustruje neúspěšný
pokus vedoucího o správnou komunikaci. Alan věřil, že muži jsou schop-
ní, ale příliš zaneprázdnění. Byl ve své snaze pomoci jim upřímný. Bratr
Andrš měl zase skutečnou touhu pracovat pro Pána. Každý z nich však
jinak pochopil to, co se ten druhý snažil vyjádřít.

Skutečnost, že i mezi Božími dětmi může dojít k nedorozumění, je
nám objasněna v jedné z událostí v knize Jozue, Pamatujete si, že kme-
ny Rúben, Gád a polovina kmene Manases obdržely svůj podíl zaslíbe-
né země? Šly společně s ostatními Izraelity dobýt západní břeh Jordá-
nu. Když byly boje dobojovány, obdržely od Jozueho požehnání a byly
poslány zpět, aby se ujaly svého dědictví (Joz 22).
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"Když přišli ke Kruhům jordánským, které jsou ještě v zemi kena-
anské, zbudovali tam Rúbenovci, Gádovci a polovina kmene Manase-
sova nad Jordánem oltář, veliký, nápadný oltář." (Joz 22,10) To ostatní
kmeny tak rozhořčilo, že chtěly rozpoutat občanskou válku. Bylo do-
hodnuto, že kromě Šíla nebude na žádnémjiném místě vyzdvižen obět-
ní oltář Hospodinu. Účelem tohoto rozhodnutí byla snaha udržet uctí-
vání pravého Boha oddělené od všech pohanských oltářů, které mohly
být umístěny kdekoliv. Proto tedy Izraelité obvinili své bratry ze vzpoury
- z nedodržení dohody a z neposlušnosti Bohu.

Lidé z kmenů Rúben, Gád a Manases byli zděšeni. "Ne!" volali,
"vůbec jsme si nenaplánovali, že na tomto místě budeme obětovat.
Nerozumíte nám. My jen chceme, aby každý věděl, že i my patříme
k lidu, který uctívá pravého Boha v Šílu! Chceme uctívat Hospodina,
ne být neposlušní. Chceme, aby i budoucí generace věděly, že patříme
k Božímu lidu!"

Vidíte, jak ti, kteří ještě nedávno bojovali bok po boku, jsou nyní
připraveni bojovat jeden proti druhému? Jakmile však ostatní kmeny
porozuměly skutečnému významu oltáře, byly tím potěšeny. Všichni
se radovali. Tuto změnu způsobila komunikace.

1-3 Pokud jste si ještě nepřečetli 22. kapitolu knihy Jozue, udělejte to
nyní. Zvláště pozorně si pročtěte verše 11-24. Pak zakroužkujte písme-
na, která označují nejlepší zakončení následujících tvrzení.

1Když Izraelci slyšeli, že v Gilgálu byl vybudován oltář,
a) věděli, proč byl vybudován.
b) ptali se, proč byl vybudován.
c) představovali si, proč byl vybudován.

2 Izraelité se rozhořčili a rozhodli se bojovat proti svým bratřím,
a) protože tyto kmeny zhřešily.
b) protože si mysleli, že tyto kmeny zhřešily.
c) protože byli vždy připraveni předpokládat u činů druhých špatnou

motivaci.
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3 Zástupci Izraelitů přišli ke kmenům v Zajordání
a) a ptali se jich, proč vybudovaly oltář.

b) a požádali je, aby oltář zlikvidovaly.
c) a obvinili je ze vzpoury vůči Bohu.

4 Co měli Izraelité udělat, aby předešli nedorozumění?

5 Co měly udělat kmeny Rúben, Gád a polovina kmene Manases, aby
předešly nedorozumění?

Tento příběh má velký význam, protože nám pomáhá pochopit, proč
lidé potřebují vůdce, jakým byl Jozue. Hospodin věděl, že je velmi
potřebné, aby pro každý krok jejich cesty byly vydány jasné pokyny
a zabezpečeno moudré vedení. Zde, na počátku nového života v nezná-
mých podmínkách, bylo třeba silného vůdce, který by naslouchal Pánu
a přinášel porozumění lidu.

Jozue byl vychován Mojžíšem ve vynikajícího generála. A co je
ještě důležitější, byl vyučen ve známosti a v následování Božího slova.
Jeho povolání k vůdcovství přišlo s Božím rozkazem a zaslíbením: "Ty
rozdělíš tomuto lidu zemi v dědictví ... Jen bud' rozhodný a velmi udatný
... Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou." (Joz 1,6-9)

Od této chvíle se u Jozueho projevovala velká schopnost komuni-
kovat s lidem, který vedl, a zároveň hluboké porozumění důležitosti
různých druhů komunikačních dovedností. V knize Jozue nalézáme
sedm různých typů komunikace. Nechejte si Bibli otevřenou, abyste se
mohli vždy podívat na jednotlivé příklady, když o každém z nich bude-
me krátce hovořit. Možná si je budete chtít v Bibli označit pro budoucí
použití.
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Pokyny
Jozue 2,1; 3,2-4, 9; 8,3-8

Správci procházeli táborem a vysvětlovali lidem, co přesně mají
učinit. Jozue si chtěl být jist, že každý správně uslyší a pochopí plány,
které byly vytvořeny pro různé situace při pochodu a dobývání. Každé-
mu kmenu byly tyto zvláštní pokyny opakovány. Jednotlivcům i skupi-
nám byly uloženy speciální úkoly. Všem, kteří dostali určitou zodpo-
vědnost, byla každá akce vysvětlena. "Přistupte sem a slyšte slova
Hospodina, svého Boha," říká Jozue (Joz 3,9). Jediná drobnost nebyla
přehlédnuta. Každý dostal informaci potřebnou k vykonání jeho úkolu.

Výsledky těchto pečlivých instrukcí jsou zřejmé při vyslání dvou
zvědů k Rachab, při překročení Jordánu, při pádu Jericha i při všech
dalších úspěšných válečných taženích. Lidé až na několik málo výji-
mek "učinili, jak Jozue přikázal" (Joz 4,8). Protože věděli, co se od
nich očekává, byli schopni konat s důvěrou a ve vzájemné spolupráci.

Slovo povzbuzení
Jozue 3,5; 10,24-25; 23,5

Jozue řekl mužům: "Přistupte a stoupněte svýma nohama na šíje
těmto králům! ... Nebojte se a neděste, buďte rozhodní a udatní, neboť
právě tak naloží Hospodin se všemi vašimi nepřáteli, proti nimž boju-
jete." (Joz 10,24-25) Jozue sdílel chvíle vítězství se svými následovní-
ky a povzbuzoval je. Pomáhal jim vidět, že každý triumf je více než jen
dokončený úkol. Byl to také příslib do budoucna. Byl to důkaz Božího
požehnání, o němž mohli věřit, že bude pokračovat. Tímto způsobem
byli lidé posilováni ve víře a ve svém nadšení pro své poslání.

Příkazy a nařízení
Jozue 6,16

Jozue jako vojenský vůdce považoval za nezbytné vydávat mnoho
přímých rozkazů a nařízení. V našem příkladu (pád Jericha) můžeme
vidět, že jsou chvíle, kdy vedoucí musí požadovat naprostou posluš-
nost. Jozue pro nás představuje příklad vedoucího, který se svými ná-
sledovníky jedná pozorně a s respektem. Lidé ho naopak začnou brzy
respektovat a důvěřovat mu. Pak, když vyvstane potřeba poslušnosti,
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budou ochotni na ni odpovědět. To je lekce, kterou se všichni vedoucí,
zvláště ti, kteří pracují s velmi mladými lidmi, potřebují naučit.

Informace (vyučování)
Jozue 24,1-13

Jozue připomínal lidem jejich vítězství i cíle. Jako moudrý vedoucí
věděl, že je jeho povinností neustále je informovat a udržovat v jejich
povědomí důležitá fakta, která ovlivňují jejich práci jako práci celku.
Těm, kdo pracují pro Pána, musejí být základní pravdy a biblické vy-
učování neustále obnovovány. Jozue neřekl: "Odteď už to musí vědět
každý." Trpělivě znovu a znovu opakoval Boží slovo.

Přesvědčování (napomínání)
Jozue 23,6-16; 24,14-24

Většina komunikace v křesťanské službě se uskutečňuje napomíná-
ním nebo kázáním. Zdá se, že někteří vedoucí jsou přesvědčeni, že veš-
kerá komunikace je pouze tohoto druhu. Neustále lidi vybízejí k nějaké
činnosti a pokoušejí se je přesvědčit, aby dělali to, co si přejí oni.jejich
vedoucí. Pokud se přesvědčování příliš často používá pouze takto, pak
ztrácí na účinnosti. Jozue je nám příkladem správného přesvědčování.
Pán ho vedl, aby k lidem hovořil v souvislosti s jejich závazky do bu-
doucna. Povšimněte si čtyř hlavních prvků v Jozuově projevu. Veškerá
úspěšná přesvědčovací komunikace se řídí tímto vzorem:

1) Působí na myšlení. "Všechno se vám uskutečnilo ... A tak se i sta-
ne ... " (Joz 23,14-16.)
2) Varuje. "Jestliže přestoupíte smlouvu Hospodina ... , vzplane proti
vám Hospodinův hněv." (Joz 23,16)
3) Povzbuzuje. "A tak buďte zcela rozhodní." (Joz 23,6)
4) Dává příležitost k odpovědi. "Vyvolte si dnes, komu chcete sloužit."
(Joz 24,15)

Záznamy
Jozue 12-20

Komunikace se může dít jak ústní, tak písemnou formou. Jozue před-
stavil jednu ze základních povinností vedoucích - zanechat kvalitní
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záznamy a psané dokumenty o tom, co se stalo. Tímto způsobem byly
výsledky jeho úsilí přesně zaznamenány. Možná někoho vyplňování
formulářů a psaní záznamů nebaví, ale všichni dobří vedoucí se jistě
shodnou na tom, že taková práce je nezbytná. Oč méně bychom rozu-
měli Bohu a jeho lidu, kdyby jím vyvolení vedoucí nepořizovali pečli-
vé záznamy!

Komunikace skrze symboly
Jozue 4,1-9

"Co znamenají tyto kameny?" Komunikace je procesem předávání
významu od jedné osoby ke druhé. Toho se dosahuje nejen mluveným
nebo psaným slovem, ale také různými symboly. Jozue použil hroma-
du kamenů, aby sdělil velmi důležité posel ství. Symbolická komunika-
ce používaná dnes v našich sborech zahrnuje uspořádání zařízení, jako
např. stolu Páně, a oděv, který na sebe berou Boží služebníci. Pokleká-
ní, tleskání a zvedání rukou - to vše je také symbolická komunikace.
Dobrý vedoucí se učí, že lidé chápou i význam jeho fyzického projevu
a výrazu obličeje, ať již tak činí záměrně nebo ne. Proto je důležité
pochopit jak úspěšně komunikovat používáním symbolů stejně jako
využitím slov.

6 Pokuste se vyjmenovat zpaměti sedm druhů komunikace, pro kte-
ré můžeme v knize Jozue nalézt příklady. Pak přiřaďte každý druh ko-
munikace (vpravo) k příkladu, který ji ilustruje (vlevo).

· ... a "Vyvolte si dnes, komu chcete slou- 1) pokyny
žit ... Já a můj dům budeme sloužit 2) slovo povzbuzení
Hospodinu." (Joz 24,15) 3) příkazy a nařízení

· ... b ,,[Jozue) napsal v přítomnosti Izra- 4) informace (vyučování)
elců na kamenech opis Mojžíšova 5) přesvědčování
zákona." (Joz 8,32) 6) záznamy a zprávy

· ... c "Přistupte sem a slyšte slova Hos- 7) symboly
podina, svého Boha." (Joz 3,9)

· .•. rl "Každý si vyzvedne na rameno je-
den kámen ... To bude mezi vámi
na znamení." (Joz 4,5-6)
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· ... e .Nebojte se a neděste, buďte roz-
hodní a udatní." (Joz 10,25)

· ... f "Toto praví Hospodin, Bůh Izra-
ele ... " (Joz 24,2)

· ... g "Jenom se mějte na pozoru před
tím, co je klaté, abyste nebyli vy-
hubeni." (Joz 6,18)

PROCES KOMUNIKACE

Vedoucí rozeznávají překážky

Úkol 2: Popište proces komunikace a překážky, které v komunikaci
brání.

Nyní, když jsme se zabývali několika druhy komunikace, jsme
schopni proces komunikace analyzovat. Začněme se seznamem částí
neboli jednotlivých složek, kterých jsme si všimli. Za prvé, je zde zdroj
materiálu, který má být sdělen nebo osoba, která si přeje komunikovat.
Osoba, která je zdrojem, má určitý záměr nebo úmysl. Může to být
myšlenka, pocit nebo určitá informace. Na druhé straně je příjemce,
jemuž je poselství určeno. Příjemcem není prázdná nádoba, ale osoba
s určitým způsobem vnímání, který jistě bude mít určitý vliv na to, co je
přijímáno. Předávající osoba musí zvolit metodu nebo metody, jako
např. jazyk a další symboly, kterými vyjádří svůj úmysl. Výsledkem
komunikačního procesu má být výsledek, kdy příjemce přesně pochopí
poselství tak, jak je má předávající osoba na mysli.

Většina z nás si nikdy neuvědomila, jak obtížné je tohoto cíle do-
sáhnout. Mezi úmyslem, který je sdělován, a úmyslem, který je přijí-
mán, je řada překážek. Jedním ze způsobů, jak porozumět procesu ko-
munikace, je být si vědom těchto překážek. Pak uvidíme, jak dobří
vedoucí úspěšně komunikují a překonávají tyto překážky. Následuje
stručný popis sedmi překážek, které nejčastěji způsobují problémy.

I) Vyjadřování. Některé výrazy mají více významů. Některé výrazy
mají odlišný význam v různých zeměpisných polohách. Mnoho biblic-
kých výrazů má zvláštní nebo přenesený význam. Pamatujete si, jaký
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měl problém Nikodém s výrazem znovu se narodit (J 3, l-12)? Komu-
nikace není uspokojivá, dokud ten, kdo mluví (ten, kdo je zdrojem),
a příjemce neporozumějí slovům stejným způsobem.

2) Symboly. Mnohé z toho, co sdělujeme, není vůbec vyřčeno. Je-
den pastor vyprávěl, že poprvé byl povzbuzen k tomu, aby se připojil
ke skupince, kde byla vyučována Bible, způsobem, jakým učitelka dr-
žela svou Bibli v ruce. .Poznal jsem, že svou Bibli miluje," řekl,,,a chtěl
jsem zjistit, proč je jí tak vzácná. Držela ji něžně a s láskou obracela
listy." To byla pozitivní symbolická komunikace. Překážky v komuni-
kaci vyvstanou, jestliže symboly (gesta, pohyby, výraz obličeje, tón
hlasu) nekorespondují s mluveným poselstvím. Představme si napří-
klad člověka, který prohlásí: "Miluji Bibli," a pak ji nedbale odhodí
a někde zapomene. Co bude sděleno -láska nebo neúcta?

3) Zvyky. Každá skupina lidí vyvíjí určité způsoby chování, které
nazýváme zvyky. Někdy je tento způsob chování přijímán tak totálně,
že lidé věří, že to je jediný správný způsob. V některých kulturách se
například očekává, že když se potkají ženy, podají si ruku, jinde se
navzájem políbí na tvář. Pokud tyto zvyky nejsou mluvčímu dostateč-
ně známy, komunikace je neúspěšná, a někdy může dojít až k bolestné-
mu nedorozumění.

4) Předsudky. Nemůžeme úspěšně komunikovat s těmi, které neu-
znáváme za rovnocenné protějšky před tváří Boží. V Bibli máme něko-
lik zmínek o předsudcích, které se staly překážkou komunikace. Proto-
že Izraelité obecně považovali Samařany a vlastně všechny pohany za
méněcennější než sama sebe, ani evangelium Ježíše Krista nemohlo
být vhodně sdělováno. Proto Pán mluvil ve vidění k Petrovi a vedl ho
k překonání překážky ve formě předsudků (Sk 10).

5) Společenské postavení. Většina lidí považuje za obtížné komuni-
kovat s těmi, kteří jsou ve společnosti postaveni níže nebo výše než oni
sami. Obvykle je snadnější pro dva farmáře, aby hovořili spolu, než
aby farmář hovořil s námezdním zemědělským dělníkem. Existují bo-
hatí křesťané, kteří nikdy nebudou svědčit svému služebnictvu. Jsou
křesťanští služebníci, kteří by nikdy nesvědčili svým zaměstnavate-
lům. Odevzdání se Pánu a soucit se ztracenými jsou neúčinné kvůli
komunikačním bariérám, které v těchto případech existují. Základní
dovedností, které se musíme učit, abychom byli úspěšnými vedoucími,
je, jak komunikovat s jednotlivci v různém sociálním postavení. Prv-
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ním krokem vůbec je tyto překážky si uvědomit a upřímně toužit po
jejich překonání.

D

VYSÍLAJÍCÍ OSOBA METODA
ZÁMĚR NEBO ÚMYSL JAZYK,

SYMBOLY
6) Věk a pohlaví. S postavením také úzce souvisí věk a pohlaví

těch, kteří se o komunikaci pokoušejí. Starší vedoucí mohou považovat
za zvláště obtížné přiblížit se mladým. Jejich systém hodnot a zájmy se
mohou velmi lišit. Vedoucí například oznámí, že mladí, kteří se účast-
nili práce na určitém projektu, budou za odměnu pozváni na večeři do
jeho domu. Na ty to však neudělá žádný dojem. Dali by přednost pikni-
ku u jezera. Vedoucího jejich reakce uvede do rozpaků a rozzlobí. Pro-
jekt se nezdařil.

Vztahy mezi muži a ženami na celém světě byly proměněny moder-
ním pojetím rovnoprávnosti žen. Citliví křesťané nebudou tuto skuteč-
nost ignorovat. Budou o ní přemýšlet, modlit se a pokusí se porozumět
hodnotám a potřebám obou pohlaví a všech věkových skupin. Je to
obtížný úkol, avšak křesťanští vedoucí mají výhodu vědomí, že v Bo-
žím plánu stvoření má své místo i postavení každý.

7) Osobnost. Každá skupina se skládá z jedinečných jednotlivců.
Hlavním úkolem vedoucího je zabezpečit porozumění a spolupráci, aby
byly přijaty cíle skupiny a mohlo jich být dosaženo. Aby se tak mohlo
stát, vedoucí musí komunikovat s jednotlivci. Nesmí udělat tu chybu,
aby se spolehnul na domněnku, že poselství, které vysílá, bude přijato
každým jednotlivcem v dané skupině stejně. Musí si být vědom toho,
že konečným výsledkem procesu komunikace není ani tak význam za-
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mýšlený odesílatelem, ale spíše význam, který pochopí každý z pří-
jemců.

7 Na základě toho, co jste se naučili v této lekci, definujte vlastními
slovy výraz komunikace.

8 Na základě toho, co jste se naučili v této lekci, definujte vlastními
slovy výraz překážky v komunikaci.

9 Zamyslete se nad nějakou situací z vlastní zkušenosti, kdy došlo
k nedorozumění kvůli překážkám v komunikaci.

Význam vnímání

Úkol3: Vysvětlete význam vnímání v procesu komunikace.

Řekli jsme si, že vnímání příjemce určuje význam poselství. Jinými
slovy, poselství ve skutečnosti znamená to, co si příjemce myslí, že
znamená. Proto musíme vědět něco o tom, jak člověk vnímá, abychom
s ním mohli komunikovat.

Způsob, jakým člověk vnímá, je částečně výsledkem faktorů, které
jsme zmínili již dříve, jako např. věk, pohlaví, postavení a zvyky. Dal-
šími dvěma významnými faktory jsou rysy osobnosti a oblast zkuše-
ností. Odborníci v oblasti komunikace používají klasifikaci typů osob-
nosti vypracovanou Carlem Jungem, aby vysvětlili, jaké jsou výsledky
rozdílných interpretací jedné a téže zprávy. Podle této klasifikace se
vyskytují čtyři typy osobnosti, a to:
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1) Přemýšliví lidé, kteří si přejí, aby vedoucí vše důkladně vysvětlil
a pozorně sledují všechna fakta a logiku.

2) Citoví lidé, kteří potřebují emocionální inspiraci a povzbuzení.
3) Senzitivní lidé, kteří potřebují ukázky a příklady.
4) Intuitivní lidé, rychlí k závěrům a hledající skryté významy.

Vedoucí, kteří pochopí, že tyto čtyři typy osobnosti mohou být re-
prezentovány i v jejich skupině, budou schopni přinést vyvážené po-
selství. Pochopí, proč někteří v jejich skupině odpovídají dvakrát tak
častěji než druzí. Budou schopni přiblížit se k jednotlivcům mnohem
vhodnějším způsobem a přizpůsobit úkol potřebám a zájmům pracov-
níků. Budou schopni nabídnout výuku a vedení účinnějším způsobem.
Protože pochopí, že takovéto chování je typické, nebudou se cítit osob-
ně dotčeni nebo rozhněváni, když se někomu nepodaří poselství po-
chopit.

Jiným způsobem klasifikace typů osobnosti jsou stupně vyjádřené
závislosti nebo nezávislosti. Závislý typ (někdy zvaný též vnímavý typ)
potřebuje obdržet od vedoucího detailní pokyny. Nezávislý typ (někdy
zvaný asertivní typ) potřebuje příležitost pro vyjádření vlastních myš-
lenek. Potřebuje, aby mu vedoucí poskytl obecnější návrhy a ponechal
mu prostor k tvůrčímu projevu. Ví-li vedoucí, kdo k jakému typu patří,
a dokáže-li k takovým osobám přistupovat odpovídajícím způsobem,
je to jeho nesporná výhoda.

Veškeré vnímání závisí na oblasti zkušeností, a veškerá komunika-
ce je závislá na společné oblasti zkušeností. To znamená, že poselství
může být vysláno a přijato jedině tehdy, pokud vysílající osoba i pří-
jemce sdílejí v základě stejné zkušenosti, jako např. jazyk. Navíc, ke
společně sdílené zkušenosti skupiny má každá osoba specifický soubor
vlastních zkušeností, které způsobují, že myslí a cítí určitým způso-
bem. Mezi tyto zkušenosti mohou patřit dramatické zkušenosti, jako
například aktivní účast ve válce nebo těžké životní situace (ztráta ně-
koho blízkého, nemoc) nebo zkušenosti ze zaměstnání, z manželství
apod. Vnímání některých věcí může být v důsledku získaných zkuše-
ností až dramaticky pozměněno. Proto čím větší množství sdílených
zkušeností existuje, tím lepší základnu pro komunikaci to představuje.
Veškerá komunikace musí začínat v oblasti sdílených zkušeností a všech-
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na poselství od vysílající osoby musejí procházet oblastí zkušeností
příjemce. Můžeme si to ilustrovat na následujícím obrázku:

KOMUNIKAČNÍ PROCES
PŘEKÁŽKY

Komunikace je úspěšná, jestliže existuje společná zkušenost a jsou-Ii
překonány komunikační bariéry.

10 Ředitel křesťanského vzdělávání vede schůzku učitelů. Říká: "Po-
třebujeme zvláštní místnost pro nejmenší děti. V modlitebně je jedna
místnost, kterou bychom po náležitých úpravách mohli používat."

"Ano," říká sestra X, která byla zdravotní sestrou, "potřebujeme
bezpečné postýlky a spoustu povlečení, abychom to tam dokázali udr-
žet v čistotě."

"Ano," říká sestra Y, která má pět dětí, "ale nejdřív je tam potřeba
houpací křeslo pro maminky a nějaké hračky."

Které z následujících tvrzení je ilustrováno tímto rozhovorem?
a) Vedoucí nevyslal jasné poselství.
b) Zdravotní sestra je asertivním typem osobnosti.
c) Oblast zkušeností ovlivňuje vnímání.
d) Matka je přemýšlivý člověk.

11 Vraťme se k ilustraci, jíž jsme zahájili tuto lekci. Pokud byste měli
klasifikovat pana Andrše podle Jungova rozdělení, nazvali byste jej
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Kdybyste jej měli klasifikovat jako závislý či nezávislý typ, řekli byste
o něm, žeje

.............................. , typ.

VEDOUCÍ PŘEKONÁVAJÍ PŘEKÁŽKY V KOMUNIKACI

Úkol 4: Vysvětlete, jak mohou vedoucí dosáhnout uspokojující úrovně
komunikace mezi sebou a těmi, které vedou.

V této chvíli již víme dost, abychom dokázali předejít největším
chybám, kterých se vedoucí ve své snaze komunikovat dopouštějí. Touto
chybou je přesvědčení, že ať řeknou cokoliv, posluchači to pochopí.
Nyníjsme si vědomi skutečnosti, že komunikace je komplikovaný pro-
ces. Naším dalším krokem je osvojení si toho, co můžeme učinit, aby-
chom se ujistili, že přijímající osoba vnímá naše poselství tak, jakjsme
ho mínili. Učíme se překonávat překážky v komunikaci tím, že z nich
děláme vstupy. Následují některé praktické návrhy:

I) Ujasněme si, co chceme říci. Zjistěme, jak dobře jsme schopni
danou věci sdělit sami sobě. Zapišme si nebo hlasitě vyjádřeme, co
přesně máme na mysli, než veřejně vyjádříme svou myšlenku nebo
důležité oznámení. Ať je předmětem naší komunikace jasný, precizně
promyšlený cíl, nikoli jen nejasný, mlhavý nápad. Osvojme si návyk
dělat si poznámky a vytvářet přehledy.

2) Snažme se co možno nejvíce dozvědět o těch, s nimiž chceme
komunikovat. Z předcházejícího vidíme, že vedoucí nebude nikdy scho-
pen vyslat poselství, kterému by každý z příjemců porozuměl stejnou
měrou. Avšak ti vedoucí, kteří pochopili principy vnímání, osobnostní
typy a oblast zkušeností, mívají velmi dobré výsledky. Čím více známe
lidi, tím větší oblast zkušeností s nimi sdílíme a tím pravděpodobněji
s nimi budeme komunikovat odpovídajícím způsobem.

3) Projevujme lidem skutečný respekt rovným dílem (k jejich da-
rům, talentům a zájmům). Poskytněme jim důvod věřit, že co říkáme,
je stejně tak důležité pro ně jako pro nás.

4) Používejme správné a přesné vyjadřování. Hovořme poctivě
a otevřeně, nikoli zastřeně, jako bychom si chtěli ponechat nějakou
důležitou informaci, kterou jim nemůžeme říci, pro sebe. Kdykoliv je
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to možné, používejme přesné výrazy. To znamená, vyhýbejme se pou-
žívání výrazů, jako např. "hodně", ,jenom trochu", "málo času" apod.
Pokud se vyskytne nějaký problém, hovořme o něm otevřeně se zainte-
resovanými stranami. Nikdy za sebou nezanechávejme nejasný dojem,
že někdo nejmenovaný udělal chybu. To vytváří prostor pro nedorozu-
mění, zranění a hněv.

5) Povzbuzujme ostatní k odezvě. Jedním ze způsobů, jak si ověřit,
zda poselství bylo pochopeno, je dát prostor pro kladení otázek a vyža-
dování komentářů. Pokud máme na starosti určitou skupinu, stanovme
pravidelný řád, jak budou předávány informace. Pověřme někoho zod-
povědností za podávání informačních zpráva komentářů. Dejme naje-
vo svým chováním i slovy, že příspěvky jsou vítány.

12 Vzpomínáte si na Alana? Které pravidlo dobré komunikace zapo-
mněl sledovat?
a) Ujasněme si, co chcete říci.
b) Zvolme správný a přesný jazyk.
c) Snažme se co možno nejvíce zjistit o těch, s nimiž chceme komuni-

kovat.

Naslouchání je součástí komunikace

Úspěšní vedoucí dokáží stejně dobře naslouchat i komunikovat.
Proces naslouchání obsahuje čtyři kroky. Prvním je slyšení. Toje fyzic-
ké přijímání zvukových vln. Dalším stupněm je pozornost. Slyšíme
mnoho zvuků, kterým nepřikládáme žádnou pozornost, protože mnohé
z nichjsou bezvýznamné. Když věnujeme pozornost některému zvuku
z těch, které slyšíme, to je pozornost. Když věnujeme pozornost zvuku,
začínáme rozumět danému poselství. Poslední částí procesu naslouchá-
ní je porozumění. Když jsme porozuměli poselství a uložili je do pamě-
ti (zapamatování), můžeme říci, že jsme ukončili úkon nasloucháni.

Úspěšné naslouchání začíná tím, že věnujeme svou pozornosti tomu,
co bylo řečeno druhou osobou. To vyžaduje určité úsilí. Dospělí mo-
hou například slyšet hovořit děti, a přesto jim ve skutečnosti nenaslou-
chají. To, co říkají, není považováno za natolik důležité, aby bylo vy-
naloženo zvláštní úsilí k naslouchání. Pokud se cítíme nadřazeni tomu,
kdo hovoří, můžeme zjistit, že ve skutečnosti ho neposloucháme. Po-
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kud spěcháme, nebo myslíme na něco jiného, můžeme slyšet slova
a dokonce i odpovídat, aniž bychom skutečně naslouchali.

Dovednost naslouchat můžeme rozvinout, pokud k tomu budeme
dostatečně motivováni. Můžeme si říci: "Chci rozumět tomu, co má na
mysli, přesně tak, jak si přeje, abych mu porozuměl." Musíme věřit
tomu, že tento člověk je důležitý a že jeho poselství je nějakým způso-
bem důležité. Zapamatujte a procvičujte si následující pravidla pro
úspěšné naslouchání:

I) Soustřeďme svou fyzickou i duševní energii na naslouchání.
2) Dejme tělem i očima najevo zájem a ostražitost.
3) Nepřerušujme toho, kdo hovoří.
4) Nedávejme najevo nesouhlas, dokud řečník nedokončí své posel-
ství. Hledejme možnosti, jak vyjádřit svůj souhlas tělesným pohybem,
např. tím, že se nakloníme vpřed nebo přitakáváním hlavou.
5) Pátrejme po významech jednotlivých slova varujme se chytání za
slovo.
6) Buďme trpěliví. Nejednejme tak, aby to vypadalo, že spěcháme.
7) Ptejme se, pokud nerozumíme, avšak ať jsou naše dotazy klidné
a cílené.
8) Nereagujme emocionálně, ale odpovídejme objektivně a to až poté,
kdy poselství bylo ukončeno.
9) Pokusme se ve slyšené zvěsti oddělit fakta od názorů, abychom měli
základ pro zhodnocení poselství a pro náležitou odpověď.
10) Pokusme se rozeznat, jakou odpověď dotyčný očekává - informa-
ci, pomoc, nebo jen ujištění a soucit.

13 Člen jisté skupiny řekl: "Ďábel nám kazí plány a šest našich pracov-
níků chybí. Co budeme dělat?" Vedoucí odpověděl: "Nedávej za všechno
vinu ďáblovi." Které pravidlo pro úspěšné naslouchání vedoucí poru-
šil?
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Zpětná vazba je součástí komunikace

Úspěšní vedoucí dokáží stejně dobře vysílat poselství, naslouchat
i odpovídat. Komunikační cyklus zahrnuje přenos zprávy od vysílající-
ho k přijímajícímu a poté i následné zpětné poselství, které nazýváme
zpětnou vazbou. Zpětná zpráva může být verbální nebo neverbální. Již
jsme se zmínili v pojednání o naslouchání, že dobré naslouchání je ty-
pem zpětné vazby.

Když se snažíme komunikovat s vedoucím, a nedostává se nám
odpovídající zpětné vazby, máme tendenci bud' se cítit odmítnuti, nebo
sami odmítat vedoucí. Hovořili jste již někdy do nahrávacího zařízení
nebo v prázdné místnosti? To není jako hovořit k lidem, že? Rozdíl je
v tom, že nedochází k žádné zpětné vazbě. Je to podobné nepříjemné-
mu pocitu, který mají lidé vůči vedoucímu, který neposkytuje dobrou
zpětnou vazbu.

Důležitým výsledkem zpětné vazby v procesu komunikace je po-
moci jak mluvčímu, tak posluchači správně porozumět. Někdy může-
me z výrazu tváře (neverbální zpětná vazba) pochopit, zda druzí chá-
pou či nechápou naše poselství.

Dalším výsledkem zpětné vazby je rozvoj sebehodnocení. Vedoucí
používá zpětnou vazbu k povzbuzování a pomáhá druhým věřit, že jsou
schopni dosáhnout splnění úkolů a získávat duše pro Krista. Příliš mnoho
negativní zpětné vazby (zdůrazňování chyb a omylů, neustálé napomí-
nání) může způsobit, že lidé jsou skleslí a cítí se neschopni dosáhnout
úspěchu.

Zpětná vazba ovlivňuje do velké míry výkon. Studie prokazují, že
pracovníci, kteří od svých vedoucích nedostávají zpětnou vazbu, ztrá-
cejí o svůj úkol zájem. Dobrý projev je částečně výsledkem správného
sebehodnocení. Ze znalosti skutečnosti, že vedoucí má zájem a ví, co
každý pracovník dělá, pramení též uspokojení. Zpětná vazba přichází
většinou spontánně, avšak dobří vedoucí se mohou naučit, jak si zpět-
nou vazbu zabezpečit vědomým a efektivním způsobem. Když vedeme
lidi v křesťanské službě, zpětná vazba, kterou jim poskytujeme, bude
mít často formu pomoci s jejich úkoly a ocenění toho, co již bylo udě-
láno. Můžeme například být vedoucími skupiny učitelů a budeme jim
chtít pomoci zlepšit jejich projev. V diskusi ve skupině nebo s jednot-
lívci najdeme mnoho pří1ežitostí,jakjim dát najevo,jaké výsledky jsou
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žádoucí a co si o jejich práci myslíme. Zde jsou některé návrhy, které
vás mohou vést při zabezpečení takovéto zpětné vazby:

I) Zdůrazňujte projev, nikoli osobnost. Řekněte: "Tuto práci je ješ-
tě třeba vylepšit," aniž byste vyvolali dojem, že si myslíte, že onen
pracovník je nedbalý nebo že není dostatečně oddaný Bohu.

2) Spíše než hodnotící výrazy používejte popisný slovník. Bude lepší
říci učiteli, že potřebuje více studovat, než mu říci, že je líný.

3) Načasování zpětné vazby je také velmi důležité. Když pracovník
žádá o pomoc nebo radu, měla by mu být poskytnuta okamžitě, je-li to
možné. Neměli bychom se snažit napravovat lidi ve chvíli, kdy jsou
v depresi nebo když je pro rozhovor velmi málo času.

4) Míra zpětné vazby je také velmi důležitá. Obvykle je lepší po-
skytnout méně zpětné vazby najednou. Na druhou stranu, vedoucí ne-
smí zanechávat člověka s pocitem nejistoty.

14 Stručně popíšte komunikační proces.

15 Které jsou hlavní zodpovědnosti vedoucího v procesu komunikace?
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Samostatně hodnocený test

1 Jozue prokázal cenné vůdcovské principy jako vedoucí izraelského
lidu. Který z následujících principů neni principem vůdcovství?
a) Vysvětlil každou akci všem, kdo měli za tuto akci zodpovědnost:

pokyny.
b) Vydával specifické rozkazy, které vyžadovaly absolutní poslušnost:

příkazy.
c) Vyžadoval poslušnost a apeloval na paměť generace, která selhala:

napomenutí.
d) Posiloval oddanost a víru lidu slovy potěšení a povzbuzování: po-

vzbuzování.

2 Bylo třeba, aby Izrael znal Boží zákony a nařízení - potřeboval infor-
mace. A aby lidé nezapomínali, Jozue k nim přesvědčivě mluvilo je-
jich duchovních závazcích (piesvědčovánis. Dlouhodobě dosažitelné
informace vyžadují
a) silnou ústní tradici a dobrou komunikaci.
b) organizované kněžstvo, které interpretuje tradici, a správce obětí.
c) kulturu, která je citlivá na hodnoty minulosti.
d) záznamy, které sdělují zodpovědnosti a privilegia duchovního živo-

ta.

3 Jaromír vstoupil do plné modlitebny. Uctívání ve chválách, důstojné
chorály, služba slova, a dokonce i robustní, dřevěné lavice a masivní
kazatelna vytvářely atmosféru důvěry a moci. Jeho dojmy byly výsled-
kem
a) symbolické komunikace.
b) jeho silné náboženské pověrčivosti.
c) jeho extrémní citlivosti na náboženské záležitosti.
d) jeho kulturních návyků na duchovní jevy.
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4 Účelem procesu komunikace je, aby příjemce
a) slyšel jasné poselství, které je předáváno vysílající osobou.
b) porozuměl významu poselství přesně tak, jak bylo zamýšleno vysí-

lající osobou.
c) vnímal poselství vysílající osoby s vírou, že by mu měl rozumět.
d) a vysílající osoba fungovaly v identickém rámci.

5 Komunikace není uspokojivá, dokud vysílající osoba a příjemce
a) nevnímají skutečnost stejně.
b) nesdílejí stejné postoje a pohled na život, jakož i stejné předsudky.
c) nerozumějí slovům stejně.
d) nechápou stejně obrazný jazyk.

6 V zemi, odkud pochází Filip,je zvykem se při pozdravu lehce třikrát
políbit na tvář. Když se však Filip vrátil z ciziny, ignoruje tento zvyk,
čímž popuzuje druhé, a ti negativně reagují na jeho cizí způsoby. Pro-
tože Filip se neřídí místním zvykem a dochází k nedorozumění, může-
me to nejlépe vyjádřit tak,
a) že lidé ve Filipově zemi mají extrémní předsudky.
b) že Filip žalostně zhřešil.
c) že jak Filip, tak jeho přátelé potřebují znovu uvažovat nad sporným

zvykem.
d) že komunikace nebyla úspěšná.

7 Konečným výsledkem procesu komunikace je význam,
a) který zamýšlela vysílají osoba.
b) který je tak jasný, že jakýkoliv nestranný svědek by se mohl k posel-

ství připojit.
c) který je vnímán příjemcem.
d) který je zřejmě indikován jasným významem jednotlivých slov.
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8 Největší chyba, kterou vedoucí dělají, spočívá v tom, že při svých
pokusech o komunikaci věří,
a) že je možné být pochopen.
b) že vše, co řeknou, jejich posluchači pochopí.
c) že mezera mezi vedoucími ajejich následovníky může být překlenu-

ta jakýmkoliv komunikačním prostředkem.
d) že se jim dostane souhlasného naslouchání od většiny posluchačů.

9 Naslouchání je důležitou součástí komunikace. Proces nasloucháni
jsme završili,
a) jestliže jsme fyzicky slyšeli poselství.
b) jestliže jsme slyšeli poselství a věnovali jsme mu plnou pozornost.
c) jestliže jsme slyšeli poselství, věnovali jsme mu pozornost a porozu-

měli jsme mu.
d) jestliže jsme porozuměli poselství a uložili jsme si je do paměti.

10 Zpětná vazba, zpětné poselství od přijímající osoby zpět k vysílající
osobě, završuje komunikační cyklus. Zpětná vazba je životně důležitá
ze všech následujících důvodů, kromě jediného. Který důvod neni dů-
ležitý pro zpětnou vazbu?
a) Zpětná vazba pomáhá jak hovořícímu, tak posluchači správně poro-

zumět.
b) Zpětná vazba je důležitým prostředkem pro rozvoj sebehodnocení

člověka.
c) Zpětná vazba dává vedoucímu možnost posuzovat reakce na stano-

venou taktiku.
d) Zpětná vazba má podstatný účinek na projev pracovníků.
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11 Přiřaďte každou specifickou překážku komunikace (vpravo) kjejí-
mu správnému popisu (vlevo).

• •• o a Jedinečná vlastnost člověka, kte-
rá jej odlišuje od druhých.

• • o o b Vlastnosti, které odlišují jednu
generaci od druhé a uvádějí
vhodné chování pro muže
a ženy.

o o • o c Skládá se z výrazů, které zpro-
středkovávají význam.

• • o o d Postoj, který odmítá přijímat
druhé jako rovnocenné před Bo-
hem.

o • o • e Normy chování přijímané jakou-
koliv skupinou lidí.

o • o o f Postoj, který činí pro některé lidi
obtížným komunikovat s těmi,
kteří jsou na nižším nebo vyš-
ším sociálním stupni než oni
sami

o • o o g Neverbální prostředky (napří-
klad gesta, výraz obličeje, tón
hlasu, pohyby).
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12 Přiřaďte každý praktický návrh pro komunikaci (vlevo) k jejímu
vhodnému popisnému názvu (vpravo).

· ... a Poznejte předem způsoby lidského
vnímání, typy osobnosti a oblast
zkušeností.

· ... b Vystříhejte se používání neurčitých
termínů. Používejte přesné výrazy
a hovořte otevřeně a poctivě.

· ... c Ptejte se, zda jsou dotazy a komen-
táře. Povzbuzujte k příspěvkům.

• •.. d Vyjádřete dostatečně své ocenění
pro lidi, jejich talent, dary a zájmy.

· ... e Vyzkoušejte si svůj projev, abyste
si ověřili, že máte své poselství ulo-
ženo přehledně v mysli. Používejte
poznámky a přehledy.

I) Poznejte svůj materiál.
2) Poznejte své poslucha-

če.
3) Jednejte s úctou se svý-

mi posluchači.
4) Používejte správné vy-

jadřování.
5) Povzbuzujte k reakci.

PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ. Napište P před každé pravdivé tvrzení
a N před každé nepravdivé tvrzení.

· ... 13 Pochopení jednotlivých typů osobnosti pomáhá vedoucímu
v projevu vyváženého poselství a k lepšímu vztahu k lidem.

· ... 14 Závislý typ člověka vyžaduje velké množství pozornosti a de-
tailní pokyny od nadřízeného.

· ... 15 Nezávislý typ člověka obecně nápadně reaguje na přísný do-
hled a poskytování podrobných instrukcí.

· ... 16 Pokud vysílající i přijímající osoba sdílejí stejnou oblast zkuše-
ností, mají k dispozici základní složky nezbytné pro komunika-
ci.

· ... 17 Lidé v dané společnosti sdílejí tentýž specifický soubor zkuše-
ností, který způsobuje, že myslí a cítí stejným předvídatelným
způsobem.
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Odpovědi na studijní otázky

8 Vaše odpověď. Navrhuji následující: Překážkou v komunikaci je co-
koliv, co brání, aby se zamýšlený záměr dostal od vysílající osoby
k přijímající osobě.

1 c) představovali si, proč byl vybudován.

9 Vaše odpověď.

2 b) Protože si mysleli, že tyto kmeny zhřešily.

10 c) Oblast zkušeností ovlivňuje vnímání.

3 c) a obvinili je ze vzpoury vůči Bohu.

11 Intuitivní typ. To znamená, že je schopen přeskočit k závěru a najít
i skryté významy. Nezávislý typ.

4 Mohli se zeptat oněch kmenů, proč vybudovaly oltář, aniž by je
z něčeho obviňovali a aniž by se rozhodli proti nim bojovat.

12 c) Snažme se co možno nejvíce zjistit o těch, s nimiž chceme komu-
nikovat.

5 Mohly poslat poselství k Izraelitům, aby jim vysvětlily, co a proč
udělaly.

13 Nedodržel pravidlo 5: Pátrejme po významu jednotlivých slov
a varujme se chytání za slovo.
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6 a 5) přesvědčování
b 6) záznamy a zprávy
cl) pokyny
d 7) symboly
e 2) slovo povzbuzení
f 4) informace (vyučování)
g 3) příkazy a nařízení

14 Vaše odpověď by měla být podobná mé. Poznamenala jsem si, že
"vysílající osoba sděluje poselství, které je přijímáno a pochopeno
přijímající osobou. Příjemce pak zpět vrací poselství, které je nazý-
váno zpětnou vazbou."

7 Vaše odpověď. Navrhuji následující odpověď jako možnou definici:
Komunikace je přenos určitého významu od jedné osoby ke druhé.

15 Vedoucí se musí snažit 1) vytvořit jasné poselství, 2) ověřit si, že
poselství bylo pochopeno a 3) poskytnout přiměřenou zpětnou vaz-
bu. Základní povinností vedoucího je ověřit si, že poselství bylo
pochopeno a zajistit příležitost pro odezvu.
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