
lekce 6
Vedoucí řeší problémy a činí rozhodnutí

"Minulou neděli se nám moc nevedlo," poznamenal Štěpán. "Je třeba
se modlit za naši nedělní besídku."

"To je pravda," souhlasila Běla, vedoucí měsíčních setkání pracov-
níků nedělních besídek a biblického vyučování. Po modlitbách pak
nechala dále probíhat diskusi.

"Řekli jste, že se vám minulou neděli cosi nelíbilo. V čem je pro-
blém?" zeptala se.

"Místnost pro vyučování dospělých je příliš blízko hlučným chlap-
cům," řekl Lukáš. "Existuje nějaký způsob.jak bychom mohli tyto dvě
skupiny od sebe více vzdálit?"

"Větší vzdálenost problém nevyřeší," prohlásila Marta. "Je to otáz-
ka disciplíny. Měli bychom udělat něco, co ty chlapce udrží v klidu."

"Problém je v rodičích," pronesl zamyšleně Lukáš. "Měli bychom
je požádat o spolupráci prostřednictvím nějakého oznámení."

"Hrozně nerad to říkám," řekl pomalu Štěpán, "ale možnáje to chy-
ba učitele. Prostě neudrží jejich pozornost, a proto jsou tak hluční. Mohli
bychom najít někoho jiného, kdo by byl schopen učit tu třídu?"

"Nebo bychom mu alespoň mohli sehnat pomocníka," navrhla Marta.
"Když budou na ně dva, mohlo by to přinést dobrý výsledek."

Běla hovořila málo, ale předvedla jeden z nejdůležitějších úkolů
vůdcovství. Vedla své lidi k analýze problému a k hledání řešení. V této
lekci budeme zkoumat metody velkého vůdce Nehemjáše. Od něj a od
moderních badatelů se naučíme řešit problémy a činit rozhodnutí.
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" V čem je problém?"

Osnova lekce

Nehemjáš - moudrý a rozhodný vůdce
Vedení zahrnuje řešení problémů
Vedení zahrnuje činění rozhodnutí
Skupinová dynamika

Cíle lekce

Po skončení této lekce byste měli být schopni:

• Popsat vůdcovské principy uvedené v biblickém líčení Nehemjášo-
va příběhu a určit příklady a aplikace těchto principů.

• Popsat formální proceduru řešení problémů.
• Vyjmenovat styly řešení problémů a zhodnotit je.
• Podat stručné vysvětlení termínu skupinová dynamika a pohovořit

o dvou rozměrech skupinové práce.
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Studijní činnost

1) Bude jistě přínosné a věříme, že i zajímavé, znovu si přečíst celou
knihu Nehemjáš. Pro naši lekci mají obzvláště význam oddíly 1-5; 6,15
až 7,3; 8.
2) Prostudujte praktickou část lekce a zodpovězte studijní otázky jako
obvykle. Po jejich vypracování vypracujte samostatně hodnocený test
a zkontrolujte si odpovědi.
3) Pečlivě si zopakujte 2. část (lekce 4-6), pak vypracujte studijní zprá-
vu za 2. část a odešlete ji svému instruktorovi ICI.

Praktická část

NEHEMJÁŠ - MOUDRÝ A ROZHODNÝ VEDOUCÍ

Úkoll: Rozlište vůdcovské vlastnosti a vůdcovské funkce v biblickém
Učení událostí. které prožil Nehemjáš.

V době, kdy Kýrus dovolil Židům vrátit se do Jeruzaléma, byl Ne-
hemjáš královským číšníkem na perském dvoře. Jeho pozice a popula-
rita mu zajišťovaly osobní blaho. Měl bohatství i různá privilegia. Avšak
jeho srdce bylo s jeho lidem a velmi se zajímalo milovanou vlast. Když
se doslechl, že jeruzalémské hradby jsou v rozvalinách, plakal a modlil
se. Cítil, že ho Bůh povolává k velkému úkolu (viz Neh 1-2).

"Proč vypadáš tak ztrápeně?" zeptal se král.
"Protože město, kde jsou hroby mých otců, leží v troskách a jeho

brány jsou zničeny ohněm!"
"Co si tedy přeješ?" zeptal se král.
V tomto bodě začíná jedna z nejúplnějších ilustrací vůdcovství, jaká

kdy byla napsána. Nehemjáš byl motivován láskou k Jeruzalému, měs-
tu svého Boha a svého lidu. Hodnota, kterou přikládal Jeruzalému, byla
mnohem větší, než jakýkoliv osobní zisk či výhody, které měljako osob-
ní důvěrník krále. Nehemjáš měl vizi. Pochopil situaci a rozeznal po-
třebu činu. Viděl jasný cíl a možný způsob jak bo dosáhnout. Nezdrá-
hal se říci králi přesně to, co měl na mysli. Odvážně, i když s potřebným
respektem, řekl: "Jestliže to král uzná za vhodné a jestliže tvůj služeb-
ník došel tvého zalíbení, propusť mě do Judska, kde jsou hroby mých
otců, abych město znovu vystavěl." (Neh 2,5).
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Můžeme vidět, že Bůh vedl Nehemjáše, aby své plány představil
správným lidem a správným způsobem. "Jak dlouho potrvá tvá cesta
a kdy se vrátíš?" zeptal se král (Neh 2,6). Nehemjáš nám říká: "Udal
jsem určitý čas." Nemluvil ani váhavě, ani neurčitě. "Nechť jsou mi
dány doporučující listy pro místodržitele v Zaeufrati ... ," pokračoval,
"a také list pro správce královských obor Asafa, aby mi dodal dříví na
trámy k branám." (Neh 2,7-8).

Dále čteme, že Nehemjáš pečlivě prozkoumal situaci do všech po-
drobností. Když dorazil do Jeruzaléma, podnikl v noci na koni obhlíd-
ku hradeb (Neh 2,11-15). Prozkoumal rozsah zničení a bezpochyby již
v mysli plánoval,jak by se mělo postupovat s rekonstrukcí. Když zjistil
všechny potřebné informace a byl si jist Božím vedením, svolal všech-
ny kněží, šlechtu, představené i dělníky a celou záležitost jim předložil
(Neh 2). Hovořil s nimi otevřeně a poctivě, předložil jim plán, který
měl na mysli, i cíl, jehož mělo být dosaženo. Vedl je k tomu, aby se
postavili tváří v tvář realitě tím, že jim popsal situaci. Motivoval je také
tim, že jim dal najevo, že jeho cíl je také jejich cílem, řka: "Pojďte
a stavějme jeruzalémské hradby. A nebudeme nadále v potupě!"
(Neh 2,17) Rozdělil úkoly, které pro ně znamenaly opravu hradeb blíz-
ko svému domu. Vedl si o těchto opravách záznamy, takže bylo hláše-
no, co udělala každá jednotlivá skupina dělníků (Neh 3).

Nehemjáš stejně jako většina vůdců čelil opozici a to jak z řad vlast-
ního lidu, tak zvenčí. Nepřátelé se pokoušeli zastavit práci bojem
a snažili se odradit dělníky výsměchem a urážkami (Neh 4,5; 3,33).
Nehemjáš zorganizoval lidi k práci i k obraně. Je velmi důležité, že
Nehemjáš pracoval spolu s nimi a že je povzbuzoval. "Nebojte se",
povzbuzoval je, "náš Bůh bude bojovat za nás." (Neh 4,14)

Zatímco pracovali ze všech sil, dnem i nocí, pod neustálou hrozbou
útoku, Nehemjáš ke svému překvapení - a zármutku - zjistil, že někteří
zneužívají situaci ve svůj prospěch. Některým se během zajetí podařilo
nashromáždit velké jmění, zatímco druzí strádali a neměli ani dost jíd-
la. Nehemjáš viděl, že chudí jsou podváděni. Nijak neomlouval bohaté
a mocné, aby si udržel vlastní vysoké postavení. Řekl bez obalu: "Co
děláte, není dobré. Přestaňte zneužívat chudé." Jako bohabojný vedou-
cí věděl, že každý úkol ztrácí význam, pokud ti, kdo pracují pro jeho
naplnění, neplní Boží vůli a nežijí spolu v pokoji. Lidé jsou stejně důle-
žití jako úkoly, které před námi stojí, a cíle, jichž má být dosaženo.
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Nehemjáš oficiálně zastával postavení zemského místodržitele.
Odmítl však všechna zvláštní práva a výhody, které mu z tohoto posta-
vení plynuly. Místo toho, aby se sytil zvláštními pokrmy připravovaný-
mi speciálně pro něho, nechal připravovat značné množství pokrmů
pro chudé. Měl dostatek peněz pro vlastní potřebu, a proto již nevybíral
od lidu za svou službu žádné další daně. On sám se plně oddal práci
a nevyžadoval ani pole, ani peníze pro sebe (Neh 5,14-18).

a úspěchu Nehemjášova vedení není pochyb: hlavního cíle bylo
dosaženo - hradby Jeruzaléma byly znovu vztyčeny během 52 dní.

1 Následujících tvrzení ilustrují vůdcovské vlastnosti nebo vůdcovskou
funkci. Napište před každé tvrzení číslici, jež vyjadřuje která z násle-
dujících charakteristik, vlastností nebo funkcí se k ní nejlépe hodí.

Vůdcovské vlastnosti Vůdcovské funkce

1) empatie
2) způsobilost
3) cit pro povolání

4) plánování
5) organizování
6) motivování druhých

· ... a Nehemjáš řekl: "Pojďte a stavějme jeruzalémské hradby. A ne-
budeme nadále v potupě."

· ... b Nehemjáš pozorně prohlédl zed' a zajistil potřebný materiál.

· ... c Nehemjáš řekl lidem, že Boží ruka je nad ním.

· ... d Přestože byl bohatý, zastával se chudých.

· ... e Nehemjáš přemýšlel, co by měl říci králi.

· ... f Přidělil každé skupině konkrétní práci.
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VŮDCOVSTVí ZAHRNUJE ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Úkol2: Uveďte a vysvětlete jednotlivé body procesu řešení problémů.

Stručný přehled Nehemjášových zkušeností nám ukázal, že měl ta-
kové rysy osobnosti, které má mít vedoucí, a plnil funkce, jež vedoucí
má plnit. Bližší hodnocení toho, co jsme se o Nehemjášovi dozvěděli,
nám odkryje pravděpodobně nejsilnější rys Nehemjášova vůdcovství:
s důvěrou v Boha přijal zodpovědnost za řešení problémů a činění roz-
hodnutí.

Odborníci na oblast vůdcovství navrhují několik modelů procesu
řešení problémů. Obvykle má takový model tři hlavní části a každá
z nich obsahuje několik kroků.

PROCES ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

1. část: Definování nebo formulování problému a rozhodnutí
ho vyřešit.

I) Zhodnocení a popis situace (nebo obecné podmínky).
2) Vyjádření problému v konkrétních pojmech.
3) Rozhodnutí, zdaje nutné problém řešit.

2. část: Volba řešení daného problému a přechod k činu.
1) Zjištění možného řešení (zhodnocení výhod a nevýhod

každého řešení).
2) Zvolení konkrétního řešení a stanovení osnovy konkrét-

ních kroků.
3) Provedení akce a sledování jednotlivých kroků.

3. část: Zhodnocení výsledku akce. Jestliže je výsledek uspoko-
jivý, problém je vyřešen. Jestliže výsledek není uspo-
kojivý, je třeba položit si následující otázky:

1) Byl problém správně definován?
2) Bylo vybráno správné řešení?
3) Probíhal samotný průběh řešení správně?
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Tyto tři části procesu řešení problémů jsou v Nehemjášových zku-
šenostech evidentní. To, co nazýváme problémem,je něco, co nás mnoh-
dy zanechá nejisté nebo v tísni. Cítíme, že "něco není v pořádku". Cítí-
me napětí nebo frustraci. Nehemjáš to vyjádřil tím, že truchlil nad
zprávou o podmínkách, v nichž navrátilci žili (Neh 1,4). Podmínky byly
takové, že ti, kdo přežili v Judeji, měli velké potíže a byli tupeni okol-
ními národy. Všimněme si, že se vyptával poslů, jak se Judejci v Jeru-
zalémě mají. Analyzoval vlastně celou situaci ještě než se rozhodl krá-
le požádat o pomoc. Také později osobně prozkoumal stav zničených
hradeb, aby mu neumkl jediný detail. Takové jednání nám ilustruje první
krok v procesu řešení problému. Zjistěme si přesně, jaká je situace.
Ptejme se: Jaké nesnáze vyvstaly?

Z obecného zhodnocení musíme odhalit konkrétní problém, s nímž
je třeba jednat. V tomto případě byla obecnou nesnází potupa jeruza-
lémského lidu. Konkrétním problémem byly zničené a spálené hradby
Jeruzaléma. Nehemjáš pochopil spojitost mezi neutěšenýrni podmín-
kami lidu a zbořenými zdmi Jeruzaléma. Nesnáze a potupa byly dů-
sledkem rozbořených hradeb. Nehemjáš to jasně definoval. To je krok
číslo 2. Musíme znát konkrétní problém a musíme být schopni jej jasně
definovat.

Nehemjáš rozhodl, že je nutno přejít k činu. Pak prošel i druhou
částí procesu řešení problému - zvolil konkrétní řešení a dohlížel na to,
aby jednotlivé praktické kroky tohoto řešení byly činěny efektivně.
A nejen u tohoto hlavního problému, ale kdykoliv vyvstaly další pro-
blémy, opakovaně zjišťujeme, že Nehemjáš použil stejnou strategii pro
jejich řešení.

2-3 Následující příklady popisují obecné podmínky nějaké situace. Na
vás je, abyste vybrali, jaký konkrétní problém se v dané situaci vyskytl,
a vhodné řešení. Zakroužkujte písmeno, které označuje vaši volbu:

2 V Neh 4 nastaly obecné podmínky, kdy byli Židé uráženi a napadáni.

Konkrétní problém, který tato situace přivodila, byl ten,
a) že Samaritáni s Am6novci se proti nim spikli.
b) že práce na obnově hradeb byla znemožňována.
c) že Židé si příliš stěžovali.
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Nehemjášovým řešením bylo
d) napadnout nepřátelské armády.
e) vyzbrojit ty, kdo pracovali na stavbě obrannými zbraněmi.
f) kázat těm Židům, kteří si stěžovali.

3 V Neh 5 nastaly obecné podmínky, kdy si Židé stěžovali a obviňovali
své spolubratry.

Specifický problém byl v tom,
a) že chudí si museli půjčovat peníze.
b) že jejich synové a dcery byli prodáváni do otroctví.
c) že byly vybírány příliš vysoké úroky.

Nehemjášovým řešením bylo,
d) že požadoval, aby byl naplňován Hospodinův zákon.
e) že žádal lidi, aby k sobě měli navzájem větší lásku.
f) že začal uskutečňovat systém blahobytu, aby tak pomohl chudým.

Z těchto příkladů můžeme vidět, že je nezbytné odlišit konkrétní
problém od obecných podmínek, aby bylo možno najít řešení. Vraťme
se nyní k naší ilustraci rozhovoru mezi pracovníky nedělní besídky
a biblického vyučování. Podívejme se, jak to může fungovat v dnešní
církvi. V tomto případě neřeší problém jeden člověk, ale skupina. Ve
velké většině případů se budeme setkávat s takovýmto řešením problé-
mů. Podívejme se tedy, jak postupuje skupina v jednotlivých fázích
řešení problému.

První stupeň

Jaké jsou podle Štěpána obecné podmínky v našem krátkém příbě-
hu? "Minulou neděli se nám moc nevedlo." Mnohé problémy, kterým
budeme jako křesťanští vedoucí čelit, budou vypadat nějak takhle. Kdosi
se cítí neuspokojený. Je zde nějaké napětí, nějaký neklid. Naší zodpo-
vědností v procesu řešení problému je v první řadě být citlivými na tuto
první indikaci problému. Pak musíme dovolit, aby se situace rozvinula,
aby vyšel na povrch pravý problém, a to tak, aby to vedlo kjeho vyře-
šení. V této fázi je velmi snadné udělat někde chybu!
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Představme si, že Běla by řekla: "Ano, to bylo fakt hrozné. Nikdo
neodvedl svou práci tak, jak měl. V poslední době to jde se všemi
z kopce. Musíme být ochotni více pracovat pro Pána."

To by mohlo zabránit určení pravého problému. Někdo by se mohl
cítit zraněn. Lidé by se mohli bát vyjádřit svůj názor, protože by jim
bylo vyčteno, že kvůli nějakému malému problému nejsou dostatečně
ochotni pracovat pro Boha.

Na druhou stranu si představme, že by Běla řekla: "Všechno bylo
fajn. Musíme se dívat na to, co je na tom pozitivního. My křesťané
bychom se neměli nechat deprimovat."

Ani toto by pravděpodobně nepřispělo k odhalení skutečného pro-
blému. Lidé by se možná styděli vyjádřit svou nespokojenost.

Běla však udělala to, co byl měl udělat správný vedoucí. Nedala
najevo ani souhlas ani nesouhlas, ale dala členům skupiny možnost
vyjádřit své názory a myšlenky. Podívejme se, jak diskuse pokračova-
la.

Z neurčitého pocitu napětí a nespokojenosti kdosi identifikoval kon-
krétní faktor: hluk. Hluk byl příčinou těchto rozladěných pocitů. Lidé
mívají tendenci dělat to, co udělal Lukáš - pokoušejí se definovat pro-
blém, aniž by ho blíže analyzovali. Lukáš řekl: "Místnost pro vyučová-
ní dospělých je příliš blízko hlučným chlapcům." Ovšem to nebyl ten
skutečný problém, že? Jaký tedy byl skutečný problém? Byl to hluk?
Ne, hluk byl pouze projevem problému, nebyl problémem sám o sobě.
Lidé často zaměňují symptomy problémů za problémy samotné. Ve-
doucí je pak musí vést, aby celou záležitost hodnotili pečlivěji a pozor-
něji. V našem případě začala skupina hledat příčinu hluku. Byla příči-
nou hluku nedostatečná disciplína? Nebo snad nedostatečná péče rodičů?
Či snad špatný způsob výuky? Skupina se pokoušela definovat pro-
blém.
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Symptomy

Proces určení problému:

AnalýzaObecné
podmínky

Pocity frustra-
ce, napětí
a zklamání

Identifikace
událostí
a faktorů, kte-
ré souvisejí
s pocity

4 V ilustraci setkání pracovníků
a obecnými podmínkami byly

Určení
problému

Zkoumání
projevů, fakto-
rů a událostí

Identifikace
faktorů
a okolností,
které ovládají
situaci

b symptomem, který vyvolal negativní pocity, byl

........................................................ ,
c rozbor situace vynesl na světlo možné příčiny, proč byli chlapci tak

hluční, a to

Poté, co členové skupiny zakončí rozbor problému, by měli být
schopni dohodnout se na definování problému. Kdybyste byli na místě
Běly, jak byste definovali problém? Mohlo by to být něco podobného,
jako: Činnost chlapců ve třídě neudrží dostatečně jejich pozornost.

Nyní je již zřejmé, že není možno nalézt řešení problému, dokud
není jasně definován problém sám. To je vždy první krok v procesu
řešení problému.

Druhý stupeň

Členové skupiny tedy definovali problém a rozhodli se, že je třeba
nějak jednat. V naší ilustraci se to dělo neformální cestou. Jak budeme
postupně hlouběji pronikat do těchto procesů, budeme schopni vést svou
skupinu tímto procesem jak formální, tak neformální cestou.
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Členové naší skupiny tedy začali navrhovat různá řešení,jako např.
písemně požádat o spolupráci rodiče, vyměnit učitele nebo mu přidat
pomocníka. Jaké další možnosti byste navrhli? Možná lepší židle, vhod-
nější materiál pro výuku, možná školení pro všechny pracovníky.

Tyto návrhy nazýváme alternativní řešení. Jakmile je jedna z alter-
nativ vybrána jako východisko pro řešení problému, skupina se musí
začít zabývat tím, jaké konkrétní kroky související s daným řešením je
třeba učinit a jaké budou pravděpodobné následky těchto kroků. Kdo
se bude podílet na řešení daného problému? Budou nějaké finanční
výdaje? Jaký výsledek od daného řešení očekáváme? Kdy a jak se vý-
sledky daného způsobu řešení budou vyhodnocovat? Tento krok vyža-
duje dobré vedení. Členům skupiny nesmíme dovolit zanechat problém
nevyřešený. Musejí si ujasnit, jaké konkrétní kroky z dané akce vyply-
nou a jak se budou realizovat. Vedoucí pak musí zahájit akci a neustále
ji mít pod dohledem, stejně jako to činil Nehemjáš, když společně se
svými lidmi pracoval na hradbách.

Třeti stupeň

Po určitém časovém období by měl být dán prostor k tomu, aby
členové skupiny měli možnost vyjádřit své pocity, pokud jde o výsle-
dek řešení problému. V některých případech může být požadována for-
mální zpráva o výsledku. V našem případě hlučné třídy by se členové
mohli sejít k neformální diskusi. Funguje přijatý plán? Zlepšily se obecné
podmínky? Mělo by se ještě něco udělat? Pokud jsou výsledky převáž-
ně pozitivní, vedoucí by měl vyjádřit uznání. Je-li však tendence spíše
k negativnímu hodnocení, vedoucí by měl projevit porozumění a měl
by povzbudit k dalšímu úsilí.

S Napište zpaměti tři fáze řešení problému a kroky, které jsou v každé
fázi zahrnuty.

VEDENÍ ZAHRNUJE tINtNÍ ROZHODNUTÍ

Úko13: Vyberte pravdivá tvrzení o činění rozhodnutí.

Činění rozhodnutí je úzce spojeno s řešením problému. Mentální
procesy a procedurální kroky jsou si velmi podobné. Hlavní rozdíl spo-
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čívá v tom, že rozhodování je třeba v mnoha rutinních situacích a to
proto, aby práce mohla pokračovat. V obou případech je zde podmínka
potřeby - je třeba, aby něco bylo uděláno nebo jistý způsob konání
musí být vybrán z alternativních možností.

Jsou chvíle, kdy se vedoucí musí sám rozhodnout jak jednat (či ne-
jednat). Jindy se podílí na rozhodování nadřízených. Často vede svou
skupinu k rozhodnutím. Jako vedoucí se musíme učit být efektivní
v každé z těchto situací.

Nehemjáš činil rozhodnutí

Vraťme se zpět ke knize Nehemjáš. Kolik rozhodnutí musel tento
muž udělat? Když například slyšelo neutěšených poměrech v Jeruza-
lémě, rozhodl se vydat sebe sama dílu obnovy. Rozhodl se požádat
o povolení opustit královský dvůr. To mu mohlo přinést problémy nebo
dokonce smrt, protože v těch dnech proti králově vůli nebylo odvolání.
Rozhodl se nejen požádat krále o čas, nýbrž také o materiál na stavbu
a o listy, které mu měly zabezpečit ochranu po cestě. Poté, co obhlédl
zbořené zdi Jeruzaléma, se rozhodl představit celou záležitost velmo-
žům města. Vzal na sebe riziko sdílení svého břemene s ostatními. Žá-
dal také po nich, aby učinili nějaké rozhodnutí. Později učinil rozhod-
nutí jak se vypořádat s nepřáteli. Měl proti nim bojovat, nebo pouze
bránit dílo stavby? V záležitosti velmožů, kteří ujařmovali lid nepřimě-
řenými úroky, se rozhodl riskovat své postavení a otevřeně se proti nim
postavil. Požadoval na nich, aby učinili rozhodnutí, že vrátí zpět vše,
co vzali, a že skončí s lichvářstvím. V každém jednotlivém případě
Nehemjáš vyžadoval potřebné informace, aby mu záležitost nebo pro-
blém byly jasné. A následně měl odvahu či moudrost učinit definitivní
rozhodnutí. Tímto jednáním poskytl příklad dobrému křesťanskému
vůdcovství: Mějme odpovídající informace. Porozumějme riziku. Buď-
me ochotni nést následky svého rozhodnutí. Vyjasněme situaci těm,
kteří s námi spolupracují. Dejme druhým možnost vyjádřit se. Učiňme
konečné rozhodnutí.
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Kroky procesu rozhodování

I) Důvěřujme Pánu. Víra má v rozhodování své místo. Při čtení
knihy Nehemjáš si uvědomujeme, že Nehemjáš nedůvěřoval sobě, ale
skládal svou důvěru v Hospodina. Nevolal však k Bohu, aby hradby
Jeruzaléma znovu vybudoval nadpřirozeným zásahem. Bůh to mohl
učinit tak jednoduše, jako strhl hradby Jericha. Hospodin se však roz-
hodl, že bude pracovat skrze mysl a vůli Nehemjáše a skrze ty, které
Nehemjáš vedl. Bůh většinou koná způsobem, který lidé považují za
"přirozený". Někteří lidé musejí stejně jako Nehemjáš učinit rozhod-
nutí, v němž vydají všechny přirozené prostředky k dispozici Božímu
nadpřirozenému plánu.

2) Shromažďujme informace. Seznamme se se situací a popišme ji.
Dobrá rozhodnutí jsou založena na faktech a vědomostech. Ověřme si,
že to, co nám řekli druzí, je správné. Prozkoumejme vše do podrobnos-
tí, nebo si zajistěme, aby toto zkoumání provedl kompetentní pomoc-
ník, který nám o nich bude referovat. Nikdy nedělejme ukvapené závě-
ry. Nikdy se nenechejme tlačit citově založenými lidmi, abychom učinili
unáhlená rozhodnutí.

3) Vytvořme si seznam alternativních způsobů vedení akce. V ně-
kterých případech je nutné rozhodnout se nedělat nic či vyčkat do doby,
kdy bude jasné, jak se situace vyvine. Obvykle existuje více možných
řešení. Většina dobrých vedoucích nikdy neřekne: "Nemám na vybra-
nou."

4) Vezměme v úvahu výhody a nevýhody. Zvažme možná rizika, mož-
né následky i možné překážky. Vezměme v úvahu finanční náklady
a úsilí, které jednotlivé alternativy vyžadují. Buďme ochotni se do ur-
čité míry přizpůsobit. Je-li například pracovnik pro daný úkol velmi
schopný a kvalifikovaný, ale chodí neustále pozdě, můžeme se rozhod-
nout vzít jeho zpoždění v úvahu v porovnání s výhodou, kterou skýtá
jeho kvalifikovanost.

5) Přemýšlejme o těch, kterých se naše rozhodnutí týká. Jak naše
rozhodnutí ovlivní druhé? S kým dalším bychom se mohli poradit, než
učiníme definitivní rozhodnutí? Čí názory a myšlenky bychom měli
brát v úvahu?

6) Hledejme pomoc a nápady u kvalifikovaných lidí. Nikdy se ne-
bojme "ztratit image" tím, že někoho požádáme o radu, nebo tím, že
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připustíme, že potřebujeme pomoc. Sdílet své rozhodování s druhými
- to je síla, nikoli slabost.

7) Hodnoťme svá rozhodnutí. Ohlédněme se zpět - nikoli s lítostí
nebo z nerozhodnosti, ale poctivě zhodnoťme výsledky svého činu.
Učme se ze svých chyb.

Překážky v rozhodování

1) Neschopnost formulovat jasné cíle. Jestliže si nejsme jisti, k ja-
kému cíli vlastně naše práce směřuje, pak se budeme rozhodovat jen
těžko. Vedoucí se například dozví, že do jeho oblasti přijede známý
evangelista. Je podán návrh, že by mohl být pozván do sboru, aby pro-
mluvil, zazpíval a zahrál na kytaru na setkání pracovníků. Vedoucí však
na toto setkání naplánoval diskusi o biblické doktríně. Jak se má roz-
hodnout, čemu dá přednost? Jestliže jeho cílem je, aby učitelé odchá-
zeli ze setkání povzbuzeni a inspirováni, pak se rozhodne pro evange-
listu. Jestliže jeho cílem bude, aby pracovníci odcházeli ze setkání
s lepším porozuměním doktrinálním pohledům, zvolí diskusi. Nemů-
žeme říci, že jedno rozhodnutí je dobré a druhé špatné. Spíše řekněme,
že rozhodnutí je založeno na tom, jaký má být konečný přínos cíli,
který má vedoucí v představách. Pokud nevíme,jak se rozhodnout, od-
povězme si upřímně na otázku: "Co je mým cílem?"

2) Pocit nejistoty. Vedoucí se může bát jednat. To může být bud'
jeho povahový rys nebo to může být výsledkem toho, že dostatečně
nepochopil vlastní pozici ani svůj vztah k ostatním vedoucím. Jak jsme
si již řekli, většina vedoucích jsou vedoucí na středním stupni řízení.
Vedoucí mládeže a vedoucí práce s dětmi například musejí mít jistotu,
že rozumějí tomu, jakou mají zodpovědnost a jaký mají mít vztah
k pastorovi. Musejí vědět, že jejich rozhodnutí budou podpořena. Po-
kud se cítí nejistí, může se stát, že se budou zdráhat činit rozhodnutí
a nebudou mít dostatečnou odvahu požádat pastora o pomoc.

3) Strach ze změn. Je vždy pohodlnější dělat věci navyklým způso-
bem. Téměř každý se do určité míry změnám brání. Vedoucí se může
zdráhat učinit rozhodnutí, protože má obavy z reakce lidí na změnu.
Dobrý vedoucí si je potřeby změn vědom a snaží se jednat tak, aby na
tyto změny své následovníky připravil.
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4) Neschopnost čelit otevřeně/aktům. V křesťanské práci dochází
k tendenci bát se něco hodnotit a to proto, že to může vyznít jako nedo-
statek víry. Vedoucí činí rozhodnutí bez odpovídajících informací, pro-
tože se bojí ptát se lidí a zjistit, jak se lidé skutečně cítí. Nesme-li ochotni
hodnotit situaci a chápat skutečné potřeby lidí, nemůžeme dělat správ-
ná rozhodnutí.

Způsoby rozhodování

Většinou křesťanští vedoucí vedou nějakou skupinu při rozhodová-
ní. Míra, do jaké se skupina podílí na rozhodování, záleží na okolnos-
tech. Pokud například členové skupiny mají malé zkušenosti, leží větší
zodpovědnost za rozhodnutí na vedoucím. Pokud jsou však členové
skupiny kompetentní, zkušení křesťané, pak by měli být povzbuzováni
k tomu, aby přebírali za rozhodnutí větší zodpovědnost. Existuje něko-
lik způsobů rozhodování: od velmi autoritativních, kdy vedoucí dělá
všechna rozhodnutí sám, až po velmi demokratické, kdy členové sku-
piny jednají s relativní nezávislostí. Tyto způsoby rozhodování může-
me popsat asi takto:

I) Vedoucí učiní rozhodnutí a oznámí ho skupině.
2) Vedoucí učiní rozhodnutí a pak ho "prodá" skupině. To jest, naléhá
na skupinu, aby jeho rozhodnutí přijala, aniž jí dá skutečnou šanci roz-
hodnout se podle vlastního uvážení.
3) Vedoucí předloží rozhodnutí a skupině pak dovolí klást otázky. Dis-
kuse může být povzbudivá, rozhodnutí samo však není skupinou ovliv-
něno.
4) Vedoucí předloží skupině možné rozhodnutí a pakje vyzve k disku-
si. Může pak ve svém rozhodnutí učinit změny na základě vyjádření
členů skupiny.
5) Vedoucí předloží problém, který definuje, a žádá skupinu o návrhy
možných řešení. Pak činí rozhodnutí.
6) Vedoucí popíše situaci a stanoví určitá omezení nebo vodítka a pak
požádá skupinu, aby učinila rozhodnutí.
7) Vedoucí dovolí skupině zhodnotit situaci, definovat problém a učinit
rozhodnutí podle procesu, o kterém jsme již hovořili. V tomto případě
vede vedoucí skupinu k tomu, aby jednala v mezích daných vyššími
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autoritami, například v mezích církevních pravidel, a poskytuje infor-
mace. To je skutečné skupinové rozhodování, o kterém budeme mluvit
v příští lekci.

6 Na Nehemjášově příkladu se učíme,
a) že dobří křesťané nemusejí činit žádná rozhodnutí.
b) že víra v Boha je namístě, když přírozené prostředky selžou.
c) že k rozhodnutí se musí dospět pouze přirozenými prostředky.
d) že Pán lidi v procesu rozhodování vede.

7 Nejefektivnější způsob rozhodování
a) závisí na daných okolnostech.
b) není ani autoritativní, ani příliš demokratický.
c) je obvykle - pokud je vedoucí dostatečně silný -autoritativní.
d) je demokratický styl, protože je v něm zainteresováno více lidí.

8 Zakroužkujte písmeno označující každé pravdivé tvrzení.
a Nejkompetentnější vedoucí dělají svá rozhodnutí rychle.
b Pro vyřešení problému existuje pouze jeden efektivní způsob.
e Zjistit rizíka a náklady, než učiníme rozhodnutí, ještě neznamená ne-

dostatek víry.

Otázky pro osobní meditaci a sebehodnocení: Podívejme se ještě
jednou na způsoby rozhodováni. V jakých situacích by byly jednotlivé
způsoby vhodné? Existuje nějaký způsob, o kterém si myslíte, že je pro
vás nejlepší? Proč?

SKUPINOVÁ DYNAMIKA

Vysvětlení pojmu "Skupinová dynamika"

Úkol 4: Uveďte příklady dvou dimenzí práce ve skupině.

Protože na většině rozhodnutí se nějakým způsobem podílí skupi-
na, je důležité, aby vedoucí rozuměl pojmům skupina a skupinová dy-
namika. V této souvislosti si uveďme první základní pravdu: lidé jsou
v podstatě společenští - potřebují jeden druhého a nejlépe pracují teh-
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dy, pracují-li společně. Druhou základní pravdou v této souvislosti je,
že skupina není jen pouhým seskupením osob. Jsou to lidé, kteří spo-
lečně jednají a navzájem se ovlivňují. Skupinové rozhodnutí není jen
rozhodnutím jednoho člověka, které ostatní berou na vědomí. Je to roz-
hodnutí, do něhož členové skupiny vložili své myšlení a svůj osobní
zájem.

Jednou z neúžasnějších pravd týkajících se skupiny je skutečnost,
že bez ohledu na to, jak odlišní tito jednotlivci jsou, dokáží vytvořit
jakýsi společný základ za účelem spolupráce při naplnění nějakého cíle,
který podle nich má smysl, hodnotu. To by především mělo platit
v křesťanských skupinách, kde víra je společným základem křesťan-
ského společenství. Skupinová dynamika je termín používaný k popisu
zvláštního druhu síly a činnosti, která vychází z lidí pracujících společ-
ně. Ilustrací této skutečnosti je rodina nebo rod, kde členové cítí, že
jsou součástí jeden druhého. Jednají jako jednotka, jako jeden celek.
Síla a uspokojení, které prožívají, když se podílejí na rozhodnutích
a aktivitách skupiny,jsoujiné, než síla a uspokojení plynoucí ze samo-
statné práce.

Výhodou skupinové práce není pouze uspokojení, které prožívají
jednotliví členové, nýbrž také kvalita práce. Někteří členové budou mít
zcela jistě více znalostí a schopností než druzí. Dobrý vedoucí však
bude dbát, aby měl příležitost se zapojit každý člen skupiny. Nemělo
by se dávat zvláštní postavení jedincům, spíše by mělo převládat roze-
znání různých druhů zapojení. Například člověk s malými schopnost-
mi pro daný úkol může mít dar víry nebo povzbuzujícího ducha, kte-
rým motivuje ostatní ve chvíli, kdy nastanou problémy. Jedno staré
přísloví říká, že sto kopáčů je schopno postavit most. Možná nebude
dokonalý, ale jistě bude sloužit svému účelu. A naopak, jeden velmi
talentovaný architekt by mohl mít se stavbou stejného mostu mnohem
více problémů, mě-li by ji dělat sám. Jeho most by asi dopadl mnohem
hůře, než most postavený stovkou nekvalifikovaných dělníků. Na dru-
hé straně však architekt společně s dělníky vytvoří nádherné dílo.

Dimenze skupiny

Mluvíme-li o skupinové dynamice, máme na mysli jednak lidi, jed-
nak úkoly. Tyto dva faktory někdy nazýváme dimenzemi skupiny. První
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dimenzí je sociální dimenze - jaké mají členové skupiny mezi sebou
vztahy, jak smýšlejí jeden o druhém, jak se cítí na daném místě ve sku-
pině a jaký je jejich přínos pro skupinu. Druhou dimenzí je dimenze
úkolu - jak členové skupiny přispívají rozličným způsobem k naplnění
úkolu. Je zodpovědností vedoucího dbát na rozvoj obou těchto dimen-
zí. Zde jsou podněty ke kolektivnímu vedení:

Sociální dimenze

1) Povzbuzujme lidi. Pomozme jim, aby byli srdeční a vnímaví je-
den k druhému. Projevujme každému uznání.

2) Povzbuzujme skupinové cítění. Zdůrazňujme týmového ducha.
Pomozme jednotlivcům překonat osobní pocity a předsudky. Striktně
odmítněme jakékoli soutěživé metody uvnitř skupiny. Vyvarujme se
vyjadřování přízně na základě osobní oblíbenosti. Sdílejme se s ostat-
ními - jsme členy jedné skupiny.

3) Vyvažujme rozdí/y. Pomozme lidem ve skupině přijímat názoro-
vé rozdíly bez konfliktů. Navrhujme kompromisy - řešení přijatelné
pro většinu. Vyzdvihněme podobnosti a shody mezi lidmi ajejich myš-
lenkami.

4) Udržujme komunikační kanály otevřené. Snažme se vytvořit pro-
středí, kde každý bude cítit, že může svobodně vyjádřit své myšlenky
a názory.

5) Stanovme pravidla. Jestliže je to nezbytné, stanovme pravidla.
Můžeme například stanovit časové limity. Nedovolme posměšky nebo
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kritická vyjádření jednotlivců. Pracujme s myšlenkami, nikoli s osob-
nostmi. Neztrácejme zbytečně čas spory. Udržujme ryzí křesťanskou
atmosféru.

Dimenze úkolu

I) Začněme s danými úkoly nebo je navrhněme. Veďme skupinu
v procesu definování problému. Navrhujme myšlenky a konkrétní kro-
ky. Zadejme konkrétní úkoly. Určeme limit, dokdy má být úkol splněn
či dokdy mají být podány zprávy.

2) Poskytujme informace a pomoc. Veďme skupinu v získávání in-
formací, které nemáme k dispozici.

3) Vykládejme. objasňujme a vysvětlujme. Vyjasňujme zmatky, uvá-
dějme příklady.

4) Uspořádávejme či shromažďujme vzájemně související myšlen-
ky. Pomozme lidem ve skupině vidět, jak spolu myšlenky navzájem
souvisejí. Pomozme jim rozeznat body, ve kterých se shodují, a veďme
je ke konkrétním rozhodnutím.

5) Zajistěme odměnu a uznání. Nenechejme dosažený pokrok nebo
splnění úkolu projít bez povšimnutí. Zdůrazňujme spíše kvalitu odve-
dené práce než osobní kvality pracovníků.

6) Poskytněme prostor pro hodnocení. Pomozme členům skupiny
realísticky zhodnotit, jak se jim podařilo úkol splnit. Nedovolme ani
přílišnou zdeptanost, ani přehnanou sebedůvěru. Veďme lidi k tomu,
aby za úspěch vzdali chválu Bohu a přitom si byli vědomi i vlastního
přínosu. Pomáhejme jim rozvíjet nové a lepší schopnosti na základě
dosažených zkušeností - ať již pozitivních nebo negativních.

9 Označte následující příklady buď číslicí 1), jedná-Ii se o sociální di-
menzi, nebo číslicí 2), jde-li o dimenzi úkolu.

I) sociální dimenze
2) dimenze úkolu

.... a Vedoucí před shromážděním srovnal židle do menšího kruhu .

. . . . b Dva členové skupiny byli pověřeni, aby připravili materiál pro
hodinu zdravotní péče.

164



· ... c Vedoucí vysvětluje povinnosti duchovních pomocníků během
evangelizační kampaně.

· ... d Vedoucí požádal nového člena, aby vedl zahajovací chvály na
začátku shromáždění.

· ... e Vedoucí navrhl, aby každý dostal dvě minuty, aby mohl vyjádřit
svůj názor na dané téma.

· ... f Vedoucí navrhl, aby skupina vypracovala týdenní plán pro příští
rok.

Jak rozhodovat ve skupině

Úkol 5: Poznejte a zhodnoťte způsoby rozhodování ve skupině.

Rozhodování volbou čili "pravidlo většiny"
V mnoha společenstvích je nejběžnějším způsobem rozhodování

formální hlasování. To se může konat na pečlivě naplánovaném setkání
při použití tzv. parlamentárního zákona čili parlamentární procedury.
Pokud vám tento pojem není známý, či jste ho doposud nepoužívali,
stručně si ho vysvětlíme. Další informace a stručnou osnovu parlamen-
tární procedury uvádíme v dodatku.

Pokud je setkání vedeno podle parlamentární procedury, vedoucí je
předsedající osobou. Jeho úkolem je vést setkání tak, že dává svolení
jednotlivým členům k přednesení příspěvku do diskuse, jednomu po
druhém, a potom nechává hlasováním rozhodnout, která akce se usku-
teční. Tento systém zajišťuje, že se v dané chvíli projednává pouze jed-
na věc, a že každý, kdo chce, může vyjádřit svůj názor. Rozhodnutí,
které je poté přijato, vyjadřuje vůli většiny.

Od předsedajícího se neočekává, že bude vyjadřovat své názory, či
že se bude snažit ovlivnit nějakým způsobem hlasování. Předsedající
předkládá předmět k diskusi. Skupina například může plánovat setkání
mládeže. Vedoucí může navrhnout, že skupina by se měla dohodnout
na některých návrzích, pokud jde o podrobnosti. Jeden z členů může
pozvednutím ruky či povstáním signalizovat, že chce promluvit. Před-
sedající jej vyvolá.

"N avrhuj i pozvat pastora X jako hlavního řečníka," říká člen. Tomu
se říká návrh. Tzn., jeden člen navrhuje, aby se diskutovalo a hlasovalo
o pozvání pro pastora X.
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Při formální parlamentární proceduře je nezbytné, aby se na návrhu
shodli dva lidé ještě než o něm bude diskutovat skupina. Tento souhlas
se nazývá podpora. Tzn., že další člen skupiny, který souhlasí s návr-
hem, řekne: "Já podporuji tento návrh."

Pak řekne předsedající: "Bylo navrženo a potvrzeno, že pastor X
bude pozván jako hlavní mluvčí. Máte něco do diskuse?"

Členové mohou jeden po druhém zvednout ruku a vyjádřit svůj ná-
zor. Někteří mohou navrhnout jiného řečníka, jiní mohou požadovat
místo hlavního řečníka skupinu mladých či hudební program. Když se
již zdá, že každý, kdo chtěl, do diskuse přispěl, předsedající se zeptá:
"Jste připraveni volit?"

Pokud nevyvstanou žádné překážky, pokračuje: "Každý, kdo je pro
to, abychom pozvali pastora X jako hlavního řečníka, nechť zvedne
ruku." (Hlasování může proběhnout i jinou formou, např. povstáním,
ústním prohlášením či psanou formou prostřednictvím hlasovacích líst-
ků... ) Každý, kdo je proti, vyjádří svůj nesouhlas stejným způsobem.
Jestliže většina hlasujících je pro, rozhodnutí je přijato.

Tento většinový způsob se většině lidí zdá logický a spravedlivý.
Skrývá v sobě však několik problémů. Někteří členové skupiny mohou
být velmi silně proti zvolenému rozhodnutí. Mohou považovat tento
způsob za určitý druh zápasu a mohou se cítit poraženi. Místo, aby pak
spolupracovali s většinou, mohou ve skupině vytvořit menšinové já-
dro. Mohou hledat příležitosti a snažit se vyhrát jinde. To může skupi-
nu rozdělovat, místo aby ji to udržovalo v harmonické spolupráci.

10 V předchozím popisu hlasování a rozhodování podle pravidla větši-
ny můžeme vidět následující pozitivní hodnoty. Jedno tvrzení však
k pozitivním nepatří. Které?
a) Povzbuzuje k diskusi na dané téma a k plné účasti.
b) Poskytuje prostor pro řízenou diskusi, protože jsou dána pravidla

diskuse a je možno diskutovat současně pouze o jedné věci.
c) Dává prostor vedoucímu jednat směle, protože o čem rozhodne vět-

šina, to je většinou správné.
d) Produkuje rozhodnutí, o němž si většina myslí, že je nejlepší.
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Rozhodnutí dohodou (konsensus)
Slabina většinového pravidla spočívá v tom, že když setkání končí,

někdo zůstane na straně poražených. Této situaci je možno předejít,
pokud vedoucí vede skupinu k rozhodnutí dohodou. Dohoda ještě ne-
znamená, že každý bezvýhradně souhlasí, avšak pocity a postoje lidí
vypadají jinak, když setkání končí spíše v duchu dohody, než v duchu
soutěživosti.

Konsensus znamená, že každý člen skupiny vyjádří ochotu jednat
podle přijatého rozhodnutí, i když nemusí být plně přesvědčen, že je to
to nejlepší řešení. Vedoucí musí být v tomto případě trpělivý a musí mít
porozumění pro všechny. Vedoucí si musí být jist, že všichni měli sku-
tečně příležitost vysvětlit, jak se cítí ohledně dané věci a vysvětlit
i důvody svých postojů. Pokud opouštějí setkání s pocitem, že jim bylo
porozuměno, mají větší chuť spolupracovat se skupinou a připojit se
k rozhodnutí, které skupina učinila.

11 Předpokládejme, že se účastníte setkání, na kterém je snaha o řešení
určité záležitosti dohodou. Diskuse pokračovala tak dlouho, dokud ne-
byly prověřeny všechny alternativy. Nakonec bylo dosaženo souhlas-
ného stanoviska. Čím se bude takovéto zakončení lišit od případu, kdy
by hlasováním vyhrála většina? Odpověď si zapište do sešitu.

Rozhodnutí jednomyslnou shodou
V křesťanské práci je něco, čeho zřídka může být dosaženo ujiných

typů organizace. Je to možné proto, že křesťanské cíle jsou jasně vy-
mezeny a protože se můžeme spoléhat, že pod vedením Ducha svatého
dosáhneme jednoty a úplné shody. Víme jak z Písma, tak ze zkušenosti,
že jednota není možná vždy. Ve skutečnosti úplná jednota není nutná
ve všech případech a musíme si dávat pozor, abychom se neobviňovali,
jestliže nedosahujeme dokonalé týmové jednoty ve veškeré práci. Mů-
žeme však být velice citliví a vnímaví na pohyb Ducha svatého. Jeho
touhou pro nás je, abychom

usilovně hleděli zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem po-
koje ... dokonale připravili Boží lid k dílu služby - k budování
Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání
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Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kris-
tovy plnosti. (Ef 4,3.12-13)

12 Přiřaďte typ rozhodování (vpravo) jeho vhodnému příkladu (vlevo),
který je založen na slovech vedoucího.

· ... a "Zdá se, že jsme dospěli k dohodě ve
způsobu jednání. Ačkoliv tento postup
není úplně dokonalý, zdá se vzhledem
k předloženým faktům nejlepší. Oceňu-
ji, že jste všichni ochotni podpořit ten-
to postup - i když se může zdát, že to
není právě ta nejlepší cesta."

I) pravidlo většiny
2) konsensus
3) rozhodnutí jedno-

myslnou shodou

· ... b "Protože jsme dosáhli bodu, ve kterém
všichni souhlasí se správností navrho-
vaného směru, můžeme pokračovat."

· ... c "Hlasováním bylo dosaženo výsledku
16 pro a 18 proti. Dále budeme pokra-
čovat na základě výsledku tohoto hla-
sování."

13 Na konci knihy v dodatcích si nalistujte a přečtěte "Ukazatele pro
parlamentární proceduru" a pak odpovězte na následující otázky.

a Vyjmenujte pět základních principů parlamentárního zákona.

b Kolik máme základních pravidel diskuse? .

c Kolik metod hlasování jsme zmínili? .

Kolik typů hlasování bylo vyjmenováno? .
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Nejvíce odevzdaných hlasů bez ohledu na většinu se nazývá

d Když předsedající neřídí schůzi, nikdy neříká ,jste mimo pořadí."
Místo toho by měl říci:

e Předsedající na každé setkání připravuje .
f Hodnota řídící procedury ve volebním systému spočívá v tom, že

g Pravidla pro podávání návrhů zaručují,

Toto je konec 2. části. Poté, co vypracujete samostatně hodnocený
test, zopakujte si lekci 4-6 a odpovězte na otázky za 2. část v příručce
studenta. Řiďte se pokyny, které jsou uvedeny v příručce studenta.
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Samostatně hodnocený test

PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ. Před každé tvrzení, které je pravdivé
napište P, před každé tvrzení, které je nepravdivé, napište N.

· ... 1 Nehemjášova láska k Jeruzalému znásobená vizí obnovy Jeru-
zaléma a jeho hradeb a zároveň jeho odvaha, s níž celou akci
začal, a to, že ruka Hospodinova byla vztažena nad ním, jsou
důkazem o Božím povolání.

· ... 2 Nehemjášovu způsobilost je nám umožněno spatřit ve faktu, že
poté, co přijel do Jeruzaléma, pověřil skupinu lidí, aby zhodno-
tila rozsah poškození hradeb a doporučila způsob, jakým se bude
opravovat.

· ... 3 Skutečnost, že Nehemjáš, přestože měl značný majetek, byl hlu-
boce pohnut těžkou situací chudých, je důkazem jeho empatie.

· ... 4 Aspekt vůdcovství, který vidíme u Nehemjáše, jenž promýšlel
své jednání, než předstoupil před krále, nazýváme plánováním.

· ... 5 Nehemjáš zhodnotil potřeby, vypracoval způsob řešení, sdílel
s ostatními svou vizi a pak zajistil, aby veškeré dostupné lidské
zdroje byly využity na vhodném působišti.

· ... 6 Nehemjáš provedl přesný rozbor situace: jaká byla situace v dané
chvíli a co bylo potřeba. Pak podněcoval ducha svého lidu a mo-
tivoval je slovy, která prozrazovala, že sdílejí společné cíle.

· ... 7 Prvním krokem v procesu řešení problému je definování pro-
blému, které obsahuje zhodnocení a popis situace, vyjádření pro-
blému konkrétními pojmy a rozhodnutí, zda je nutné problém
řešit.

· ... 8 Jestliže jsme určili problém, přecházíme k druhému kroku:
k volbě řešení pro daný problém, což zahrnuje alternativy, které
přicházejí v úvahu, volbu konkrétního řešení a provedení akce.

· ... 9 Třetí krok procesu řešení problému zahrnuje zhodnocení výsled-
ku akce. Jestliže jsou tyto tři stupně procesu řešení problému
splněny, výsledek bude uspokojující.
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· ... 1OJestliže je již jednou vybráno alternativní řešení, jednotlivé kro-
ky, prodiskutován postup činnosti a prověřeny potřebné materi-
ály, členové mohou daný problém opustit s pevným přesvědče-
ním, že problém již je vyřešen.

· ... 11Členůmje v předepsaném čase poskytnuta možnost vyjádřit své
pocity pokud jde o výsledky daného řešení. Pokud je výsledek
obecně dobrý, měli by být oceněni, pokudje však tendence hod-
notit výsledek spíše negativně, vedoucí by měl projevit porozu-
mění a povzbudit členy k dalšímu úsilí.

· ... 120becně můžeme říci, že řešení problému se vztahuje k většině
potřeb, zatímco činění rozhodnutí vzhledem k řešení se vtahuje
pouze na malý počet problémů.

· ... 13Nehemjáš činil rozhodnutí, která byla založena na dostatečných
informacích, na jasném pochopení případných rizik, na otevře-
né komunikaci se spolupracovníky, pokud jde o dané záležitos-
ti, na činění definitivních rozhodnutí a na tom, že druhým po-
skytoval příležitost vyjádřit konečná rozhodnutí.

· ... 14Křesťanští vedoucí nacházejí při činění rozhodnutí jisté překáž-
ky, mezi nimiž jsou i neschopnost formulovat jasné cíle, pocity
nejistoty, strach ze změn, a strach, že pokud provedou zhodno-
cení, budou obviněni z toho, že nemají dost velkou víru.

· ... 150becně řečeno, křesťanský vedoucí vede svou skupinu při čině-
ní rozhodnutí, a pouze zřídkakdy ji zapojí do procesu činění roz-
hodnutí.

· ... 16Zatlmco styl rozhodování obsahuje celé spektrum od autorita-
tivních stylů až po demokratické, nejenergičtější vedoucí větši-
nou používají autoritativní styl.

· ... 17Ačkoliv členové mohou být zodpovědnými a zkušenými křes-
ťany, neměli by si přisvojovat větší zodpovědnost za činění
rozhodnutí, protože to by mohlo být znakem tělesnosti a pýchy.

· ..• 18Skupinová dynamika spočívá na předpokladu, že lidé jsou v pod-
statě společenští a potřebují jeden druhého, že nejlépe pracují,
když pracují pohromadě, a že tím, jak společně pracují, ovliv-
ňují jeden druhého.

· ... 19Ačkoliv lidé rádi pracují spíše společně než osamoceně, nor-
málně neodevzdávají stejně kvalitní výkon, jako když pracují
osamoceně.
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· ... 20Jaké vztahy mají navzájem členové skupiny, co si myslí jeden
o druhém a co si myslí o svém místě a přínosu pro skupinu se
týká dimenze úkolu skupinové dynamiky.

· ... 21Zajistit odměnu a uznání, stejně jako poskytnutí prostoru pro
hodnocení, to vše je součástí dimenze úkolu ve skupinové dyna-
mice.

· ... 22Rozhodnutí, kterých je dosaženo při hlasování formou pravidla
většiny,jsou, obecně řečeno, svévolná a zanechávají v menšině,
jejíž názor nebyl přijat, pocit porážky a rozmrzelosti.

· ... 23Konsensus vyvolává dojem, že všichni dospěli k dohodě a že
mezi nimi nejsou žádné rozpory.

· ... 24Proces dosažení rozhodnutí pomocí volby s nadpoloviční větši-
nou má i některé negativní stránky, obecně však má mnoho kla-
dů, pro které je vhodné jej doporučit.

· ... 25Rozhodnutí jednomyslnou shodou je měřítkem skutečné duchov-
ní vyspělosti církve. Je znakem duchovní zralosti a dokonalé
jednoty.
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Odpovědi na studijní otázky

7 a) závisí na daných okolnostech.

1 a 6) motivování druhých
b 2) způsobilost
c 3) cit pro povolání
d 1) empatie
e 4) plánování
f 5) organizování

8 a Nepravdivé.
b Nepravdivé.
c Pravdivé.

2 b) že práce na obnově hradeb byla znemožňována.
e) Vyzbrojit ty, kdo pracovali na stavbě obrannými zbraněmi.

9 a I) sociální dimenze
b 2) dimenze úkolu
c 2) dimenze úkolu
dl) sociální dimenze
e I) sociální dimenze
f 2) dimenze úkolu

3 c) že byly vybírány příliš vysoké úroky.
d) že požadoval, aby byl naplňován Hospodinův zákon.

10 c) Dává prostor vedoucímu jednat směle, protože o čem rozhodne
většina, to je většinou správné.

4 a takové, že se příliš nedařilo. Učitelé cítili nespokojenost.
b hluk.
c nedostatečná kázeň, rodiče, kteří nejevili dostatečný zájem o to, co
dělají jejich synové, nedostatečné vyučování.
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11 Vaše odpověď. Rozdíly mohou být velmi jemné. V obou případech
by sporná otázka byla plně prodiskutována. Zdá se, že rozdíl spočí-
vá v tom, že konsensus probíhá méně dramaticky a nezanechává za
sebou ty, kteří prohráli, kdežto většinové hlasování rozdělí skupinu
na dvě části: vítěze a poražené. Pokud by se však většinové hlaso-
vání provádělo správně, mohlo by být efektivní metodou, avšak bez
citlivosti a křesťanské dobroty by mohlo vést k rozdělení.

5 Vztahuje se na tři stupně a kroky, které jsou zahrnuty v tomto oddíle.

12 a 2) konsensus
b 3) rozhodnutí jednomyslnou shodou.
cl) pravidlo většiny.

6 d) že Pán lidi v procesu rozhodování vede.

13 a 1) Zdvořilost a spravedlnost ke všem.
2) Projednává se pouze jednu věc současně.
3) Menšina musí být slyšena.
4) Většina musí zvítězit.
5) Význam pravidel je v tom zjednodušit akci, nikoli ztížit.

b pět.
c osm; čtyři; pravidlo prosté většiny.
d "Návrh je mimo pořadí."
e pořad jednáni.
f pomáhá vyřídit urychleně agendu, zajišťuje návaznost na minulá

jednání, spojuje nynější rozhodnutí s těmi, která budou učiněna
v budoucnu a zajišťuje, že rozhodnutí je dosaženo vhodným způ-
sobem - nikoli svévolně.

g že na pořadu jednání je v jednu chvíli pouze jedna věc, a ta je
projednána plně a důkladně, než je představena další záležitost.
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Cást 3.
Cíle
Jak vedoucí stanovují cíle ajak
spolupracují s dalšími na jejich
dosažení






