lekce 9

Vedoucí jsou motivováni a motivují
ostatní

Dva studenti biblické školy hleděli na oznámení vyvěšené na informační tabuli, jež obsahovalo následující sdělení:
"Všichni křesťanští pracovníci jsou zváni na konferenci s názvem
"Syndrom vyhoření. Křesťanští psychologové vám na základě Bible
a dlouholetých zkušeností pomohou a poradí."
"Co to znamená?" zeptal se jeden.
"Četl jsem o tom knihu," odpověděl mu jeho kolega. "Výraz vyhoření je termín, který se používá pro apatii, nezájem, upadnutí do deprese, prostě obecně znamená ztrátu zájmu o práci. Autor té knihy tvrdí,
že je těžké udržet pracovníky motivované. Začnou s elánem, ale postupem doby se unaví a upadnou do deprese. Konference či semináře pomáhají křesťanům, kteří mají tento problém."
"Já tomu nemohu uvěřit," odpověděl první z nich. "Jak se někdo
může unavit tím, že pracuje pro Pána? Vždyť to je ta největší výsada,
kterou máme! A navíc to je povolání! Víme, že prorok Izajáš říká: ,Ale
ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly: vznášejí se jak
orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.' (lz 40,31 )."
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"Jak se někdo může unavit tím, že pracuje pro Pána?

tf

Co tomu říkáte? Cítili jste se někdy slabí a vyčerpaní, zatímco jste
současně chtěli činit vůli Boží? Setkali jste se někdy jako vedoucí se
služebníky, kteří dobře začali nějakou práci, a poté ji opustili nedokončenou?
Tyto otázky se vztahují k pojmu obecně nazývanému motivace, což
je také námětem této lekce. Podíváme se spolu na příklad apoštola Pavla a pak na některé současné teorie a myšlenky zahrnující tuto oblast.
Osnova lekce
Pavel - vydaný a důsledný vedoucí
Nebezpečí a krize v křesťanské práci
Motivace - klíč k úspěšnému vůdcovství
Jak vedoucí motivují ostatní
Na cíli se musí pracovat
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Cíle lekce
Po skončení této lekce byste měli být schopni:
• Popsat vůdcovské principy na příkladu apoštola Pavla, přijmout je
a aplikovat.
• Rozeznat nebezpečí, která zdržují vedoucí a pracovníky, aby dosáhli cílů, a být připraveni jim čelit.
• Vysvětlit pojem motivace a popsat základní teorie o motivaci v jejich souvislosti s vůdcovstvím.
• Motivovat druhé, aby s vámi pracovali na dosažení cílů v křesťanské službě.
Studijní činnost
1) Jako základ pro studium této lekce si přečtěte tyto oddíly z Písma:
Nu II ,26-29; lz 40,28-31; 50,4; L 22,31-34; J 21,20-22; Sk 14,11 až
IS; 20,22-28; 21,37-22,10; 27,1-2.13-44; Ř 8,35; IK 9,27; 11,2; 12,4
až 11; 2K 7,14; 11,25-29; 13,10; Ga 6,1-10; Fp 3,13-14; 2Tm 4,7-8;
IPt 5,1-11.
2) Prostudujte praktickou část lekce a zodpovězte studijní otázky jako
obvykle. Poté vypracujte samostatně hodnocený test na konci lekce
a pozorně si zkontrolujte své odpovědi s těmi, které uvádíme v příručce
studenta.
3) Pečlivě si zopakujte 3. část (lekce 7-9). Pak vyplňte studijní zprávu
za 3. část a odešlete ji svému instruktorovi rCI.
Praktická

část

PAVEL - VYDANÝ A DŮSLEDNÝ VŮDCE
Úkoll:

Vyberte tvrzení, které vysvětluje důležitost vůdcovského chování na příkladu Pavla.

Pisatel Skutků zmiňuje, že v předcházející knize napsalo všem, co
Ježíš začal dělat a učit. Ve Skutcích pokračuje vyprávění o tom, jak
Ježíš pokračoval v díle i v učení a to skrze následovníky naplněné Duchem svatým. Skutky jsou kapitolou číslo jedna v historii nesení pověření, které Ježíš dal svým učedníkům. Jak řekl, bylo lépe, aby po splně-
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ní pozemského úkolu odešel, aby Duch svatý, který nemá omezení lidského těla, mohl pracovat skrze ty, kdo tvoří na zemi tělo Páně - církev.
S jakou radostí a nasazením první učedníci šli! A protože jejich cílem
bylo naplnit Boží cíl, jejich vlastnosti a chování nám mohou sloužit
jako příklad účinného vůdcovství.
Jedním z nejvýraznějších příkladů povahy a důležitosti vůdcovského chování je zatčení Pavla v Jeruzalémě a jeho cesta v poutech do
Říma. Dokážeme si představit míru víry, odevzdání se a vyrovnanosti,
kterou Pavel prokázal při svém zatčení? Odvlečen chrámovou stráží,
zatčen vojáky, spoután dvěma řetězy a chráněn vojáky před násilím
davu promlouvá velmi uctivým a vybraným způsobem k veliteli vojáků: "Smím ti něco říci?"
Poté, co dostal od velitele povolení promluvit, postavil se na schody a požádal zástup, aby se utišil. Okamžitě nastalo ticho. To nebyl
pouhý výraz odvahy či snad rezignace mučedníka - byla to přítomnost
vedoucího vyvoleného Bohem, který jedná v Boží moci a ovlivňuje
chování lidí. Bůh sám mohl dav utišit či jej dokonce i usmrtit, avšak on
si vyvolil lidský nástroj, jehož jednání bylo zaznamenáno, aby nám
sloužilo jako příklad. Pavel nezačal lidi plísnit ani jim nevyhrožoval.
Nekázal ani nepožadoval, aby v něm uznali Božího posla. Nejprve se
snažil ztotožnit se s Židy a poté jim vydal svědectví o svém obrácení.
Při vyjádření pravdy byl nebojácný, avšak hovořil také objektivně
a jasně.
Pokud si přečteme celou tuto událost v Písmu, bude to pro nás přínosem. Pro naši potřebu zde zmíníme pouze některé hlavní body. Když
se Pavel obhajoval, velitelé i vojáci mu s respektem naslouchali, i když
byl jejich vězněm. Pokračoval v působivém předkládání faktů a znovu
zopakoval zkušenost svého obrácení s takovou mocí, že se hluboce
dotkla posluchačů. Projevil znalost zákona a svých práv jako občan,
aniž by ztratil sebekontrolu nebo projevil hořkou sebelítost.
Nakonec na lodi vyplouvající do Říma byl svěřen pod dozor centuria, který, jak se zdá, s ním zacházel spíše jako se spolupracovníkem
než jako s vězněm. Představme si to znovu: Pavel stojí na lodi zmítané
bouří a poskytuje radu těm, kteří jej drželi ve vazbě. Ujišťoval je Boží
ochranou.
Proč ho poslechli? Nehovořilo Bohu exotickým způsobem, ani nepoužíval mystické symboly a zpěvy. Nevolal k Bohu teatrálním způso-
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bern. Jednal prostě z pozice Duchem vedeného vůdce. Používal takové
výrazy, kterým lidé rozuměli, s autoritou, které nemohli odporovat.
Některým zabránil opustit loď. Používal praktickou moudrost, když
jim poradil, aby se najedli, aby byli fyzicky schopní a získali na nebezpečnou situaci příjemnější pohled. Během ztroskotání projevil zájem
o jejich potřeby a pracoval společně s nimi na dosažení cíle - záchrany
svých životů.
Všichni se bezpečně dostali na břeh. Rozdělali oheň a zahřívali se.
Není psáno, že někdo z nich by řekl: "Pavle, děkujeme." Je nám však
jasné, že Pán zachoval jejich životy a Pavel byl v této situaci jeho nástrojem. Je také samozřejmé, že metoda, kterou Bůh použil, byla demonstrací pozoruhodného vůdcovství.
Znovu jsme vyučováni vzrušující lekci Božího jednání s jeho lidem. Bůh mohl loď zachránit tak, že by zázračně uklidnil moře nebo
mohl provést loď mezi skalisky, aby bezpečně přistála u břehu. Když
o tom přemýšlíte, co si myslíte o užitečnosti a zodpovědnosti postavení
v křesťanském vůdcovství? V jakém směru vám toto zjištění pozvedá
sebevědomí? V jakém směru vás vede k pokoře?
1 Vážně se zamyslete nad otázkami, které jsme si právě položili. Poproste Pána, aby otevřel vaše chápání a vaše hodnocení. Pak si zapište
své odpovědi do sešitu.
2 Vraťte se zpět k lekci I a zopakujte si oddíl "Charakteristiky vedoucího. Poté najděte v Pavlových zkušenostech a slovech níže uvedené
charakteristické vlastnosti a citujte odpovídající biblický odkaz pro
každou z nich.
a Empatie

.

b Dosažení cílů

.

c Způsobilost

.

d Citová stálost

.

e Členství ve skupině

.
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f Schopnost sdílení vedení

.

g Zásadovost a spolehlivost

.

3 Kterým z následujících tvrzení je správně vyjádřen význam vůdcovského chování v Pavlových zkušenostech?
a) Pavlovo vůdcovské chování je důležité, protože svou autoritou
a použitím moci si neustále ponechával otevřené dveře, které by se
nijak jinak nedaly otevřít.
b) Největším apoštolovým kladem jako vedoucího byla jeho schopnost
manipulovat s lidmi, což mu umožnilo dosáhnout svých cílů.
c) Důležitost Pavlova vůdcovského jednání je tato: Bůh si použil Palovo jednání, aby lidi pozitivně ovlivnil směrem k hlásání evangelia.
NEBEZPEČí

A KRIZE V

KŘEst ANSKÉ

PRÁCI

Úkol 2: Seznamte se příklady chování a postojů, které ohrožují úspěšné vůdcovství.
Uvedli jsme si příklad apoštola Pavla jako vedoucího vokovech.
Tento obraz je odlišný od klasické představy, kdy vedoucího vidíme
jako silnou a populární osobnost. Pavel ve svých dopisech mnohokrát
zdůrazňuje, že jeho pozice vedoucího mu přinesla i mnohá nebezpečí
a nepohodlí. Nikdy si na to nestěžuje. Naopak se chlubí, že je pro něj
výsadou trpět pro službu, kterou mu Pán Bůh dal (2K 11,25-29). Poučením pro nás je, že si musíme být vědomi toho, že nebezpečí a krize
patří k životu každého křesťanského vedoucího.
Nebezpečí, kterým čelíme, jsou často odlišná od těch, která zmiňuje apoštol Pavel. Někdy můžeme být vystaveni fyzickému týrání v dobách válek Čl pronásledování. Spíše než náš duchovní život je však
v nebezpečí náš život duchovní, naše radost v Pánu, naše dobývání
křesťanských cílů. Většinu nebezpečí, kterým čelíme, můžeme rozdělit do dvou základních kategorií: První kategorie obsahuje příliš mnoho
zájmu o sebe sama a o vlastní žádosti. Tento problém by se dal zařadit
pod nadpis nesprávné motivy. Druhá kategorie obsahuje příliš mnoho
pochybností, sebekritiky a malomyslnosti. To vede k depresím, k apatii
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a k tomu, co psychologové nazývají syndrom vyhoření. Je to problém
nedostatečné motivace pro dosažení daného cíle.
Nebezpečí zahrnující nesprávné motivy
Zopakujte si IK 3 a IPt 5,1-11
I) Pýcha. Téměř každá vedoucí pozice s sebou přináší skutečnost,
že jsme postaveni nad ostatní. Někteří vedoucí se místo toho, aby svou
pozornost zaměřili na práci, začnou porovnávat s jinými. Začínají hovořit v tom smyslu, že práce je jejich: "Můj projekt, moje práce. Jako
váš vedoucí musím trvat na tom, že ... " Začínají být citliví na kritiku
a mají tendenci zesměšňovat či opomíjet názory, které se odlišují od
jejich názorů. Očekávají, že se jim bude dostávat zvláštních výsad a veřejného uznání. Někdy se dokonce stanou pyšnými i na své duchovní
dary. Apoštolové Petr i Pavel velmi důrazně varují před takovýmto
duchovním ztroskotáním, které pramení z osobní pýchy.
2) Přílišná sebedůvěra. Tuto lekci jsme se naučili již u Petra. Přílišná sebedůvěra jde ruku v ruce s pýchou, ovšem na poněkud jiné úrovni.
Vedoucí si může myslet, že si cvičí víru. Může být zkušenější než ostatní
a jako služebník Boží může být i kompetentnější pro určitý úkol než
kdokoliv jiný ve skupině. Očekává, že ostatní přijmou jeho rozhodnutí
a že jsou závislí na jeho úsudku. To se na určitém stupni vedení vyžaduje. Pokud však vedoucí odmítá možnost, že by se mohl mýlit, a trvá
na tom, že všechno musí jít tak, jak chce on, je v nebezpečí, že ztratí
efektivitu. Musíme si být vědomi toho, že stát za svým přesvědčením
není totéž jako trvat tvrdohlavě na svém.
3) Popularita a chvála. Pavel se neobyčejně rozrušil při pohledu
druhých na sebe nebo na kohokoliv, kdo by chtěl přijmout chválu, která
patří jedině Bohu. Napomíná Korinťany: ,,Ať nikdo sám sebe neklame
... ať se nikdo nechlubí lidmi." (IK 3,18-23) Pamatujeme si také, že
Barnabáš s Pavlem v Lystře roztrhli svůj oděv a bránili se tomu, aby je
lidé nazvali bohy (Sk 14,11-15). Je-li vedoucí motivován pouze touhou po popularitě, znamená to nebezpečí nejen pro jeho vlastní morální stav, ale i pro dílo. Je totiž v pokušení zalíbit se lidem, nikoli Bohu,
a to vede ke kompromísům. Je zde nebezpečí, že se bude oddávat vlastní popularitě místo toho, aby podporoval křesťanské normy. Není prav-
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děpodobně slabšího člověka než toho, který si myslí, že je silný, protože je populární.
Vždy bude mnoho bezelstných lidí, kteří to budou myslet dobře
a přitom budou oslavovat vedoucí, jako to činili v Lystře. Je na vedoucích, aby dokázali takovým tendencím čelit. Tím, jak se církve či sbory
organizují do formálnějších struktur, se objevuje tendence projevovat
větší úctu lidem, kteří mají zvláštní dary nebo schopnosti. Církev (sbor)
musí vychovávat své členy k respektu k autoritám, protože tak je to
nařízeno Pánem. Měli bychom své vedoucí ctít patřičným způsobem
a starat se o jejich potřeby. Avšak varujme se přistupovat k nim tak, jak
se dnes přistupuje ke hvězdám hudebního či sportovního nebe. Vedoucí, kteří smýšlejí stejně jako apoštol Pavel, odmítají osobní slávu za
dosažené duchovní výsledky, za Bohem dané dary či za Bohem svěřenou službu v církvi.
4) Žárlivost. Předpokládejme, že jsme skutečně pilně pracovali a za
vykonanou práci jsme odmítli přijmout jakoukoliv odměnu. Pak se
vyskytne někdo jiný, kdo sklidí uznání za naši práci aje veřejně odměněn. Jak se cítíme? Přirozenou lidskou reakcí je odmítavý postoj vůči
odměněnému. To je vážné nebezpečí, kterému většina vedoucích musí
čelit, neboť vede od normálního stupně nelibosti až k šeredné žárlivosti. A znovu - toto není pouze záležitostí morálky. Dílo Páně trpí, protože žárliví vedoucí se obávají svěřit zodpovědnost kompetentním lidem.
Nechtějí, aby spolu s nimi sdílel uznání ještě někdo další. Mají obavy,
že někdo bude ceněn výše než oni sami. Všimli jste si, že do těchto
osidel satana málem upadl Petr (J 21,20-22)? Mojžíš tomuto nebezpečí úspěšně čelil (Nu 11,26-29).
5) Moc. Většina nebezpečí, s nímž se můžeme ve vůdcovství setkat,
je nějakým způsobem spojena se satanovým původním hříchem - touhou po moci. Pro citlivého křesťana je ohromujícím zjištění, jak velké
a rozšířené toto nebezpečí je. Můžeme vidět, že dokonce i Ježíšovi učedníci se při jednom z posledních kontaktů s Pánem ptali: "Kdo bude
největší v království Božím?"
V tomto světě se lidé příliš neposuzují podle toho, jaké jsou jejich
skutečné kvality, ale spíše podle srovnání s druhými. Být "dobrý" většinou znamená "být lepší než druzí, být nad ostatními". Autorka této
učebnice položila při různých příležitostech studentům otázku: "Co pro
vás znamená dostat při známkování jedničku?" Pouze několik studentů
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odpovědělo, že to ukazuje na to, že dosáhli vynikajících znalostí. Většina odpovědí vyjadřovala myšlenku, že známka vyjadřuje, jak vysoko
ve třídě jsou. V mnoha obchodních i jiných organizacích je výše platu
stanovována nikoli podle schopností, nýbrž podle toho, kolik lidí je
pod námi nebo nad námi. V mnoha sociálních systémech je chápání
úspěchu totožné s tím, že jsme "nad" nebo "před" ostatními. To není
systém, který Pán určil pro svou církev (Ga 6,3-4).
4 Která nebezpečí efektivního vůdcovství jsou naznačena v následujících příkladech? Z pěti nebezpečí, které jsme právě probrali, vyjmenujte ta, které se hodí k jednotlivým příkladům.
a Vedoucí shromáždění řekl: "Prosíme bratra X, aby přišel dopředu
a vedl nás v modlitbě. Tento bratr je velkým mužem Božím, získal již
mnoho lidí pro Krista, má univerzitní diplom a kázal již v mnoha
velkých sborech."

b "Proč byla pro tuto vysokou funkci vybrána právě ona?" zeptala se
sestra Y. "Já jsem zde přece mnohem déle a pracuji mnohem více než
ona."

c Předsedající Z chce, aby se každý dozvěděl, že volby vyhrál velkou
většinou právě on.

d Vedoucí Q vidí, že určitý program se pro mládež právě moc nehodí,
ale rozhodl se, že nebude nic říkat. Blíží se nové volby vedení a on
chce být znovu zvolen.

e Vedoucí M se urazil, protože bo nikdo nevyzval, aby si sedl na pódium.
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fVedoucí F oznámil, že učinil jediné správné rozhodnutí aje si jist, že
je schopen zvládnout úkol sám, aniž by mu pomáhal kdokoli z těch,
kteří mu nabídli své služby.

Deprese a apatie
Úkol 3: Vyberte správná tvrzení o depresi a apatii. které se projevují
mezi kiesťanskymi vedoucími.
"V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet
v ustanovený čas." (Ga 6,9)
Tato slova svědčí o tom, že Pavel si byl nebezpečí apatie vědom.
Pochopil dávno předtím, než byly vypracovány studie na téma motivace a syndromu vyhoření, že lidé se mohou v konání dobra unavit a že se
může dostavit krize. Připomínal Galaťanům cíl, na kterém měli pracovat. Povzbuzoval je a motivoval. Věděl, že nejlepší cestou k úspěchu je
mít v mysli jasný cíl. Prosil křesťany, aby nevzdávali snahu pomoci
druhým.
Křesťanští pracovníci skutečně někdy mají tendenci vzdát to či přestat. Jsou na ně kladeny velké požadavky. Očekává se od nich, že budou pomáhat druhým, ačkoliv sami jsou unaveni či mají své problémy.
Někdy si pečlivě vypracují plány, a pak se zdá, že vše vychází špatně.
Lidé, kterým se snaží pomoci, nevykazují žádný pokrok. Nenajde se
nikdo, kdo by řekl: "Děkuji vám."

"K čemu to?" může zvolat unavený vedoucí. "Co z toho mám?
A vůbec: Mám na to?"
V lekci 7 jsme hovořili o reálném myšlení. Stejné principy jsou pro
nás použitelné i tehdy, mluvíme-li o problému deprese. Protože jsme
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křesťané, cítíme se vinni, přemýšlíme-li o krizi. Obviňujeme se a cítíme se zahanbeni, že nemáme větší víru. Je lépe připustit si lidskou slabost a prozkoumat důvody, proč křesťanští pracovníci upadají do deprese.
I) Máme vysoké cíle a velká očekávání. Většina křesťanů začíná
práci na nějakém projektu či přijímá službu s velkým citovým odevzdáním a velkou nadějí. Víme, že nás Bůh nezklame. Proto když vyvstanou problémy, máme tendenci obviňovat sami sebe a pochybovat
o své duchovnosti či o svém povolání.
2) Vidíme kolem sebe mnoho lidské bolesti a problémů. Lidé k nám
přicházejí se svými problémy. Snažíme se jim pomoci. Někdy si myslíme, že jsme jim pomohli, a pak vidíme, že opět upadli do starých kolejí. Někdy naši pomoc odmítnou. O někom víme, že mu ani pomoci
nemůžeme.
3) Pracujeme bez potřebných prostředků. Často se musíme snažit
splnit své úkoly s málo penězi nebo dokonce bez nich. Můžeme se potýkat s tím, že nemáme dost ani pro své potřeby. Vybavení, které používáme, je již opotřebované. Materiál, který máme k dispozici, není ve
skutečnosti vhodný. Dělníků je málo. To vše nás může vést k pocitu
paniky a frustrace.
4) Když pozorujeme lidi, ztrácíme iluze. Křesťanská práce je práce
s lidmi a lidé ne vždy splňují naše očekávání. Cítíme se podvedeni
a zraněni. Máme tendenci posuzovat lidi podle svých měřítek místo
toho, abychom soud přenechali Pánu.
5) Fyzicky i citově se vyčerpáváme. Prorok Elijáš je příkladem toho,
jak dokonce i Boží muž plný moci může upadnout do deprese (IKr 19,3
až 5.10.14). Tvrdě pracujeme, vydáváme všechnu energii a přesto se
zdá, že bylo dosaženo tak málo. Dokonce i poté, co prožijeme nad nějakým vítězstvím na vinici Páně radost, zjistíme, jak mnoho je toho
ještě třeba vykonat. Jestliže tento pocit v sobě necháme působit, dostaví se apatie. Podobně jako Elijáš cítíme, že bychom raději zemřeli.
Nakonec to vzdáme a řekneme: "K čemu to vlastně je? Nechám toho."
Toto je velmi nebezpečná situace, do které se jednou dostanou téměř
všichni zapálení křesťanští pracovníci.
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5 Následující otázky jsou pro vaše osobní zamyšlení a sebehodnocení.
Pečlivě sije přečtěte a potom si zapište odpověď do sešitu. Dokážete si
vzpomenou na dobu, kdy jste trpěli pocitem deprese a malomyslností?
Co myslíte, že bylo příčinou těchto pocitů?
6 Zakroužkujte písmeno označující každé pravdivé tvrzení.
a Křesťanští pracovníci by měli být schopni vyvarovat se depresí.
b Bůh huboval Elijáše za to, že chtěl všechno vzdát.
e Tělesný stav člověka může vést k depresím.
d Pochybnosti o sobě a sebeobviňování nejsou totožné s pokorou.
e Pro správného křesťana je deprimující, když někomu chce pomoci
a není schopen to udělat.
f Odsouzení druhých nás může vést k depresi.
g Oddaní pracovníci se mohou dostat do deprese poté, co zakusili v práci
pro Pána velký úspěch.
h Správní křesťané se nikdy nezajímají o materiální věci, jako je vybavení nebo budovy.
MOTIVACE - KLÍČ K ÚSPĚŠNÉMU VŮDCOVSTVÍ
Úkol 4: Podejte správné vysvětlení pojmu motivace.

°

Říkáme, že motivace je pojem, protože to je něco, čem víme, ale
nemůžeme to hned vidět ani plně vysvětlit. Stejně jako pojmům láska
nebo ambice můžeme porozumět i pojmu motivace na základě chování, ale nemůžeme jej plně definovat. Víme, že motivace existuje, a to
proto, že ji pozorujeme na lidském chování. Ve skutečnosti je nejlepším způsobem jak definovat pojem motivace vyjádření, že je to proces
skrývající se za činem či chováním, které můžeme vidět.
Všichni jsou nějakým způsobem motivováni. Když o někom řekneme, že neni motivován, obvykle máme na mysli, že nevykazuje nic, co
bychom mohli hodnotit jako zájem či horlivost udělat určitou věc nebo
jít daným směrem. Již jsme si ukázali, že křesťanští pracovníci, kteří
jsou zdeptaní či v krizi, trpí nedostatkem motivace. To znamená, že
ztratili horlivost pro práci na úkolech, které se jim kdysi zdály velmi
důležité. Četlí jsme slova apoštola Pavla, kterými nabádá Korinťany,
aby si neustále připomínali svůj cíl. Pavel chtěl, aby byli neustále vysoce motivováni.
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Zde je několik praktických kroků, které mohou pomoci křesťanským vedoucím obnovit svou motivaci a vyvarovat se nebezpečí deprese a apatie:
I)
2)
3)
4)

Pamatujme, že vůdcovství je povolání.
Děkujme Bohu neustále za duchovní dary a rozvíjejme je.
Oddělme si čas pro osobní ztišení.
Čtěme denně Bibli a používejme přitom studijní pomůcky. Rozšíříme si tím známost Písma.
5) Čtěme pomocné a inspirující knihy a publikace.
6) Navštěvujme věrně shromáždění a bohoslužby.
7) Zúčastňujme se vhodných konferencí a seminářů.
8) Věnujme čas rodině a přátelům.
9) Věnujme náležitou pozornost vlastnímu zdraví a osobní přípravě.
10) Neočekávejme, že budeme dokonalí - s výjimkou věrnosti Pánu.
7 Pro své zamyšlení a sebeanalýzu si pozorně zodpovězte následující
otázky. Pak své odpovědi napište do sešitu:
a Jak jste v minulosti překonávali depresivní pocity?
b Jaké nové kroky můžete učinit, abyste se do budoucna vyvarovali
malomyslnosti a depresí?
8 Pojem motivace může být přesně vyjádřen
a) jako organizační génius, který stojí za jednáním určitého člověka
a pomáhá mu snadno vykonávat jeho práci.
b) jako zájem nebo zápal, který určitý člověk projevuje, když koná určitým směrem nebo dělá určitou věc.
c) jako moc nebo schopnost, kterou člověk může použít pro splnění
úkolu, kvůli svým přirozeným schopnostem, získaným dovednostem a svému výcviku.
Teorie motivace
Úkol 5: Zhodnoťte příklady hlavních teorií motivace.
Viděli jsme, že křesťanský vedoucí musí mít správné motivy pro
svou službu a musí být silně motivován k plnění křesťanských cílů.
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Ovšem to je pouze začátek. Následně je třeba také dohlížet, aby byli
motivováni druzí. Proto musí křesťanský vedoucí pochopit teorie motivace či chápat, proč se lidé chovají tak, jak se chovají.
Lidé na vedení často nereagují očekávaným způsobem. Pracovníci
jsou například často nepřítomní, chodí pozdě, řádně se nepřipravují,
nedrží se daných pokynů nebo nespolupracují odpovídajícím způsobem s ostatními. Vedoucí takové lidi často hodnotí slovy: "Nedělají
svou práci dobře. Nemají správný postoj. Nejsou odevzdáni Pánu."
Pak začne kázání. Vedoucí všechny nabádá, aby svou práci dělali
lépe. Připomíná jim jejich svatou křesťanskou povinnost. Může předpokládat, že lidé, kteří nepracují lépe, prostě nejsou ochotni spolupracovat. To však nemusí vždy být pravda.
Nedostatečná odezva služebníků na výzvy vedoucího může být zapříčiněna nedostatečnými schopnostmi, nedostatkem informací, osobními problémy nebo nějakými jinými překážkami. Součástí zodpovědnosti vedoucího je zjistit, proč služebníci nereagují odpovídajícím
způsobem a proč se nedaří dosáhnout stanovených cílů. Je chybou myslet
si, že všechny problémy mohou být vyřešeny kázáním nebo výměnou
pracovníků. Je pravděpodobnější, že problém může být vyřešen tak, že
zjistíme způsob,jakje možné lidi motivovat, a v každé situaci jim poskytneme přiměřenou motivaci.
Zde máme několik teorií o motivaci. Pravděpodobně ani jedna z nich
není dokonalá. Mohou nám však pomoci lépe porozumět motivaci jako
zajímavému a komplexnímu předmětu.
Teorie potřeb
Teorie potřeb je založena na předpokladu, že každý lidský jedinec
má několik základních potřeb, které musejí být uspokojeny. Nejzajímavější je pravděpodobně Maslowowo rozčlenění základních lidských
potřeb. Maslow tvrdí, že lidé mají 5 základních druhů potřeb: I) základní fyziologické potřeby (například jídlo), 2) potřebu osobní (fyzické) bezpečnosti, 3) sociální potřeby, 4) potřebu uznání osobnosti a uspokojení z práce a 5) potřebu seberealizace.
Podle této teorie jsou lidé motivováni k naplňování svých potřeb.
Nejzákladnější potřeby, jako např. hlad, by měly být uspokojeny dříve,
než může být daná osoba motivována k naplňování dalších potřeb. Je-
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li například člověk hladový, nemusí být pak tak vysoce motivován
k práci na nějakém tvořivém projektu. Prožívá-li člověk neporozumění
či zranění ze strany druhých, nemá pak většinou dostatek motivace pro
práci na stanovených institucionálních cílech.
Jinou teorii formuloval F. L. Herzberg. Podstatou této teorie je názor, že lidé mají dvě základní potřeby vztahující se k vykonávané práci.
První typ je potřeba uspokojení z práce. To znamená, že lidé jsou motivováni k práci na daném cíli, mají-li příležitost sami nést určitou zodpovědnost a podílet se osobně na dosažení něčeho a jsou-li za to náležitě odměněni. Druhým typem je potřeba přijatelných podmínek pro práci.
To znamená ve světě podnikání přijatelné pracovní podmínky a mzdu,
v případě křesťanské služby vztahy s vedoucím a s ostatními spolupracovníky, materiál potřebný k vykonávání konkrétního úkolu atp.

Teorie odměny a trestu
Tato teorie je založena na práci B. F. Skinnera. Hlavní myšlenka
spočívá v názoru, že lidé budou motivováni k práci na tom, co jim
přinese osobní prospěch, odměnu, potěšení atd. a nebudou rádi spolupracovat na tom, co přináší nějaký druh bolesti, nepříjemnosti či trest.
V praxi to znamená odměňovat to jednání, které je žádané, a ignorovat
či neodměňovat to, které není žádoucí.

Teorie cile
Tato teorie je úzce spjata s tím, co jsme si již řekli při studiu vedení
prostřednictvím cílů. Obecně byla tato teorie formulována E. A. Lockem. Jeho zjištění jsou následující:
Lidé mají větší motivaci pracovat na daném záměru, je-Ii cíl jasně
stanoven, jestliže je srozumitelný a jestliže jsou přijímáni těmi, kteří se
s nimi budou na splnění daného úkolu podílet. Cíle, které jsou pro pracovníky výzvou (to znamená, že se jeví jako obtížnější), jsou v souvislosti s motivací efektivnější než cíle jednoduché. Na druhé straně však
cíle musejí být reálné, mají-li být efektivní.
Další bádání prokázalo, že cíle poskytují větší prostor pro motivaci
tam, kde jsou služebníci o dosaženém úsilí informováni v co nejkratší
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možné době (tzv. zpětná vazba). Dalším motivujícím článkem je osobní účast vedoucího.
Teorie zahrnující vnímání

Rada odborníků na lidské chování dokázala, že veškeré chování je
výsledkem interakce osoby s prostředím. To zní jednoduše ajasně. Zjišťujeme však, že když bereme v úvahu rozdílnost lidského vnímání, není
to tak jednoduché. Tj., různí lidé budou stejné prostření vnímat různě.
(Možná bude dobré zopakovat si materiál z lekce 5).
Jako poněkud humorný příklad rozdílného vnímání si můžeme uvést
událost, která se stala jedné ženě ze severní Ameriky a malé holčičce,
která pocházela z jisté tropické země. Žena vzala děvčátko do města
a chtěla mu udělat radost něčím, z čeho mívají potěšení děti na mnoha
místech světa. Byla to zmrazená směs mléka a cukru. "Tady máš zmrzlinu," podala s úsměvem holčičce nádherně zbarvený mražený krém.
Očekávala, že i děvčátko se bude radostně usmívat. To si vzalo do úst
velký kousek, vůbec se však radostně neusmálo a vzápětí mražený krém
vyplivlo. "To pálí! Je to horké! To pálí!" Děvče pocházející z tropických oblastí ještě nikdy nepocítilo něco skutečně studeného. Proto vnímalo mražený krém jako horký. To, co žena vnímala jako chladivou
pochoutku pro děti, děvčátko vnímalo jako nepříjemně pálící věc.
Nemůžeme říci, že děvčátko bylo nevděčné. Nemůžeme prohlásit,
že bylo hloupé, protože nerozeznalo studené od horkého. Mnoho vedoucích však dělá podobné chyby. Napomínají a kážou tam, kde by se
měli snažit pochopit, proč lidé odpovídají tak, jak odpovídají. Zde opět
vyvstává důležitost empatie. Musíme se snažit pochopit, jak prostředí
či danou situaci vnímají ostatní.
Používáme- li pojem prostředí, myslíme tím pochopitelně také druhé lidi. Děvčátko si například mohlo myslet, že mu ta žena chce záměrně ublížit. Pak by se mohlo cítit zraněno. Znovu nám zde vyvstává
potřeba důležitosti správné komunikace (jak mluvíme a jak nasloucháme).
K tomu je třeba ještě dodat něco o tom, jak lidé vnímají sami sebe.
Lidé sami sebe někdy vnímají způsobem, kterému ne vždy ihned porozumíme. Někdy určitý člověk může vnímat sám sebe jako neužitečného, zatímco my jej vnímáme jako velmi schopnou osobu, která zaujímá
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důležité místo či postavení. Nebo si naopak někdo může myslet, jak
vedoucímu pomáhá, zatímco mu spíše působí problémy. Aby vedoucí
pracoval efektivně, musí mít na zřeteli důležitost toho, jak lidé vnímají
tyto faktory: I) okolí, 2) druhé lidi (včetně vedoucího) a 3) sami sebe.
9 Ke každému tvrzení přiřaďte číslo odpovídající teorii motivace, která
se k němu vztahuje.
I) teorie vnímání
2) teorie odměny a trestu
3) teorie cíle
4) teorie potřeby
· ... a Učitel, na jehož vyučování se pravidelně účastnilo nejvíce lidí,
byl formou pochvaly zmíněn v církevním časopise.
· ... b Marie se odmítla zapojit do úkolu, protože se necítila pro požadovanou činnost kvalifikovaná tak jako ostatní.
· ... c Vedoucí přijal nově obráceného do výkonného výboru, aby mu
pomohl cítit se více přijímán ostatními.
· ... d Vedoucí prohlásil: "Jestlíže budeme pracovat s plným nasazením, můžeme mít do vánoc v nedělní besídce 300 dětí."

JAK VEDOUCÍ MOTIVUJÍ DRUHÉ
Typy reakce na vedení
Úkol 6: Vysvětlete trojí reakci na vedení.
Jak jsme již viděli, při práci na vinici Páně je nejen důležité práci
úspěšně zvládat, ale také dělat ji se správnými motivy. Vedoucí pracují,
protože jsou motivováni Boží láskou a mají vědomí Božího povolání.
Následně pak musejí pomoci svým spolupracovníkům, aby jejich jednání pramenilo ze stejné motivace. Z toho důvodu je třeba rozumět
trojímu typu odpovědí, jimiž lidé na vedení reagují:
I) Povolnost. Většina lidí touží dělat dobré věci a být přijímáni ostatními. Chtějí, aby s nimi byl jejich vědoucí spokojen. Proto se budou
snažit plnit nařízení a spolupracovat, aby se vyhnuli nepříjemnostem či
potížím. Budou dělat to, co jim silný vedoucí řekne. To je poslušnost
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bez osobního vydání. Vedoucí, kteří jsou uspokojeni tímto druhem odezvy, si myslí, že jsou silní. Dávají příkazy a lidé poslouchají. Úkoly se
plní. Samozřejmě nastávají situace, kdy je takový druh reakce na vedení nezbytný. Lidé ne vždy pochopí motivy vedoucího, Jsou situace,
kdy mu prostě musejí věřit a vydat se mu a jednat tak proto, že on je
vedoucí. Tento druh odezvy na vedení je však méně efektivní pro práci
i pro lidi, kteří takto jednají. Je to "dětinská odpověď". Dobří vedoucí
se nespokojí s tím, že mají kolem sebe lidi, kteří najejich vedení reagují takto. Výsledkem je, že vedoucí je obklopen lidmi, kteří souhlasí se
vším, co řekne. Takoví lidé mu nepomáhají růst a rozvíjet se. Vedoucí
se sice cítí silný, ale dílo je budováno na slabých základech, je-li poslušnost to jediné, co vedoucí po lidech, kteří s nim spolupracují, požaduje.
2) Ztotožnění. Druhým typem reakce na vedení je ztotožnění. Tento
termín popisuje reakci jednotlivce, který nejedná proto, že by byl na
projektu osobně zainteresován, nýbrž jeho jednání vyplývá ze skutečného obdivu, který má k vedoucímu. Chce být jako vedoucí a chce
kopírovat jeho jednání. Chce vytvořit s vedoucím vztah na bázi přátelství. Na rozdíl od povolnosti vyplývá tato reakce z upřímné touhy naplnit očekávání vedoucího. Takový jednotlivec nejedná kvůli svému zasvěcení danému úkolu, nýbrž kvůli vedoucímu. Pro vedoucího je pak
pokušením takovýto přístup podporovat, avšak v dlouhodobé perspektivě to znamená oslabení efektivnosti práce. Jak vedoucí, tak pracovník
jsou totiž v takovém postoji odvráceni od skutečného významu práce.
3) Osvojení. Nejlepším typem reakce dělníka i vedoucího, která je
efektivní pro danou práci, je ztotožnění se s cílem, který je vedoucím
vytyčen. Cíl dané práce je součástí osobního hodnotového systému
dělníka. Pracovník svým příspěvkem na daném díle může vyjádřit svou
lásku k Pánu a rozvíjet své obdarování a oddanost Pánu. Vedoucí dává
příkazy a návrhy. Dělník je následuje, protože věří v užitečnost dané
práce a je rád, že může mít nad sebou vedení, které mu pomáhá dosahovat křesťanských cílů. Pokud se vedoucímu podaří vytvořit ve skupině
tento stupeň reakce na vedení, je skutečným vedoucím.
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10 Vlastními slovy napište do svého poznámkového sešitu krátké vysvětlení tří předcházejících reakcí na vedení. Pokud se vám to nebude
dařit, pročtěte si znovu tuto lekci a pak se o to pokuste ještě jednou.
Toto cvičení vám pomůže v osvojení znalostí. Tak z této lekce získáte
větší užitek než jen pouhá slova. Bude mít vlastní živou představu, kterou pak snadno můžete sdílet s druhými.
Praktické
Úkol7:

použití teoretických

znalostí

Vyberte příklady vůdcovského chování, které jsou při motivaci
spolupracovníků účinné.

Tyto teorie jsme prostudovali, aby nám poskytly základ pro praktické jednání. Teoretické znalosti nám pomáhají odhadnout, jaké výsledky můžeme za jistých okolností očekávat. Jestliže například víme,
že lidé jsou motivováni uspokojováním svých potřeb, snažíme se zjistit, jaké tyto potřeby jsou a jak mohou být naplněny skrze křesťanskou
službu. Víme-li, že lidé mají tendenci být uspokojeni stanovením reálných cílů a naopak mají tendenci upadnout do skepse, jsou-li úkoly
nereálné, jsme schopni stanovit odpovídající cíle.
Naše porozumění teoriím motivace a různým reakcím lidí na vedení nám pomáhá správně rozhodnout, jaké jednání či chování zvolit, aby
lidé byli motivováni k danému úkolu, a tím se i cíl mohl naplnit.
V následující části najdeme souhrn křesťanského chování vycházející
z doposud nabytých teoretických znalostí. Jsou to praktická uplatnění,
která pomohou vedoucím pracovat efektivně jak v podnikání, tak
i v křesťanské práci.
I) Způsobilost. Vedoucí svou práci musí znát a prokázat svým jednáním způsobilost k dané práci. To neznamená, že vedoucí musí být
dokonalý. Vedoucí musí mít jistotu bez známky lidské pýchy. Lidé mají
motivaci k následování osoby, která je schopná a dokáže poskytnout
druhým odpovídající informace.
2) Záměr. Lidé nebudou dobře pracovat, aniž by před nimi stál zřetelný cíl. Vedoucí musí mít cíle v mysli a uspořádat je tak - jak jsme
o tom již hovořili -, aby vedly k dalším cilům rozumným a reálným
způsobem.
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3) Delegování a příležitost pro spolupráci s ostatními. Z naší studie
o potřebách víme, že lidé se potřebují cítit přijati a mít prostor pro tvořivost. Musí existovat prostor pro to, aby se mohli účastnit rozhodování, které se týká cílů a úkolů. Vedoucí musí být schopen delegovat úkoly, pověřit jimi jednotlivé pracovníky a dovolit jim v určité situaci nést
plnou zodpovědnost.
4) Školení a příležitost k růstu. Lidé pracují lépe, pokud se učí
a osobně rostou. Vědí-li, jak daný úkol dobře splnit, mají o něj větší
zájem. Tak vedoucí, který zabezpečuje školení a učební příležitosti,
pracuje na naplnění úkolu ve dvou rovinách.
5) Odměna, uznání a ocenění. Všichni pracují kvůli jakémusi druhu
odměny. Jak jsme si ukázali na slovech apoštola Pavla, Bible nás povzbuzuje, abychom svou mysl upnuli k věčné odměně. Dobrý křesťanský vedoucí jedná způsobem, který umožňuje lidem cítit se ve službě
Pánu neustále odměňováni.
Z našeho zamyšlení nad syndromem vyhoření, apatií a teorií vnímání víme, že lidé se mohou unavit a zmalomyslnět. Začnou si myslet,
že jsou neschopní nebo že nejsou dostatečně doceněni. To způsobuje,
že ztrácejí výhled na cíl. Dobrý vedoucí skutečně oceňuje své pracovníky a hovoří s nimi otevřeně. Jistě jste si všimli v několika z biblických oddílů, které jsme přečetli, jak Pavel oceňuje ty, kdo pracovali
s ním. Pamatujme na to, jak řekl, že je mu dána autorita nikoli k boření,
ale k budování (2K 13,10).
Řekli jsme si, že správná motivace může být povzbuzena správnou
odměnou. Příliš mnoho osobní chvály a pozornosti vede k lidské pýše,
avšak upřímné uznání služby a dovedností motivuje lidi, aby pracovali
na dosažení smysluplných cílů.
6) Zpětná vazba a obnova. Lidé lépe spolupracují, jestliže jsou informováni o výsledcích svého úsilí a vidí-li začátek a konec jednotlivých úkolů. Dobrý vedoucí ví, že časové harmonogramy a pravidelné
zprávy jsou pro motivaci mnohem efektivnější než inspirativní projevy. Dělník by měl dostat konkrétní zhodnocení dosaženého výsledku.
Pověření úkolem a zainteresování by mělo být rozděleno na časové
etapy, aby spolupracovník pravidelně věděl, že něco dokončil a něco
nového začíná. Tak bude opět obnovován jeho zájem. Mnohokrát se
dostavuje syndrom vyhoření jako následek toho, že lidé se zabývají
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jedním úkolem tak dlouho, až ztratí smysl a není nikoho, kdo by se
staralo to, zda na něm ještě pracují či nikoliv.

11-14 Zakroužkujte písmeno označující správnou odpovědí na uvedené otázky.
II Lidé mají motivaci následovat člověka,
a) který je v každém ohledu dokonale způsobilý.
b) který dokáže vysvětlit, že pro daný úkol se příliš nehodí.
c) který vyjádří naprostou důvěru v to, co dělá.
d) který prokazuje, že je kompetentní, aniž by se tím projevovala jeho
pýcha.

12 Lidé jsou nejlépe motivováni cíli,
a)
b)
c)
d)

které
které
které
které

ukazují, že vedoucí má velkou víru.
jsou obtížné, ale lze je realizovat.
jsou snadno dosažitelné.
jsou stanoveny inspirujícími vedoucími.

13 Teorie potřeb naznačuje, že vedoucí by měli
a) uspokojovat všechny potřeby svých pracovníků.
b) dávat každému pracovníkovi stejné množství práce.
c) dávat pracovníkům příležitost k uspokojení jejich potřeb během práce.
d) pověřovat nejobtížnějšími úkoly nejlepší pracovníky.
14 Časové harmonogramy a zprávy jsou důležité,
a) protože dokazují, že vedoucí zajišťují zpětnou odezvu a příležitosti
pro obnovu.
b) protože dokazují, že vedoucí je schopný a oddaný.
c) protože úkoly musejí být prováděny podle církevního (sborového)
harmonogramu.
d) protože jmenování do vedoucích pozic musí být prováděno v časovém rámci.
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15 Přiřaďte vůdcovské chování (vpravo) jeho vhodnému popisu (vlevo).
· ... a Lidé odvádějí nejlepší pracovní výsledky, když jsou informováni o výsledcích
svého úsilí a když vidí začátek a konec
konkrétního úkolu.
· ... b Dobrý vedoucí skutečně pravdivě zhodnotí pracovníky a hovoří s nimi otevřeně.
· ... c Pracovníci jsou motivováni, aby následovali toho, kdo má schopnosti a může
zajistit pomoc a informace pro druhé.
· ... d Lidé pracují lépe, když se zároveň učí
a rostou. Když mají pocit, že vědí, jak
úspěšně zvládnout zadaný úkol, věnují
mu větší pozornost.
· ... e Vedoucí musí přiřadit úkoly určitým
pracovníkům a dovolit jim nést plnou
zodpovědnost za konkrétní úkoly.
· ..• f Lidé pracují mnohem lépe, když mají
konkrétní
úkoly, které přiměřeně
a realisticky vedou ke stanoveným CÍlům.

1) způsobilost
2) záměr
3) delegování a příležitost pro spolupráci s ostatními
4) školení a příležitost
k růstu
5) odměna, uznání
a ocenění
6) zpětná vazba a obnova
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ZA CíLEM JE TŘEBA BĚŽET
Pavel nikdy netrpěl syndromem vyhoření. Není to tím, že by odpočíval a svou službu nebral vážně, nýbrž proto, že - jak naznačují jeho
slova - doslova běžel, aby dosáhl cíle. Jeho cíle nebyly jak víme snadné, protože říká, že bojoval dobrý boj. Avšak neustále si byl vědom
toho, že konečná odměna je nade vše, oč by ho boj mohl připravit.
A tak nikdy neztrácel zápal- Ř 8,31-39; 2Tm 4,7-8.
Viděli jsme v životě a v práci jak apoštola Pavla, tak ostatních biblických postav, o kterých jsme hovořili v naší učebnici, že Boží plán
vyžaduje lidské vůdce. Nikdy ani modlitba, ani zázrak samy o sobě
nenaplnily Boží plán. Tu ohromnou zodpovědnost za to, aby Boží plán
mohl být na zemi uskutečňován, svěřil Bůh svému stvoření, které učinil z prachu země. Téměř v každém případě jsme viděli povolaného
vedoucího, který nikdy nepracoval sám, nýbrž byl zmocněn Duchem
svatým, aby mohl ostatní inspirovat podobnými slovy, která ve svém
boji používal apoštol Pavel: "Jsme více než vítězové!"
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Samostatně hodnocený test

1 Pavlova reakce na krizovou situaci stejně jako na jeho uvěznění dokazuje důležítost vůdcovského chování, které pozitivně ovlivňuje chování lidí ve všech následujících tvrzeních, kromě jednoho. Které tvrzení neni správným tvrzením o chování Pavla v této situaci?
a) Pavel využil každou příležitost, aby kázal proti lidskému hříchu, předsudkům a duchovní slepotě.
b) Zůstal klidný, choval se zdvořile a zachoval si důstojnost.
c) Pavlova odezva byla vhodně přizpůsobena, aby vyvolala důvěru
v rozumné požadavky evangelia, proto předvedl znalost zákona, práv
občanů a podstaty lidské povahy.
d) Pavel usilovalo to, aby se ztotožnil se svými posluchači a nebojácně
a přiměřeně vydal svědectví o svém obrácení.
2 Pavel na cestě do Říma projevil některé vynikající vlastnosti vůdce:
a) Převzal kontrolu nad veškerým rozhodováním poté, co setník a kapitán prokázali neschopnost činit správná rozhodnutí.
b) Nabídl praktickou radu, zachoval chladnou hlavu i v době nebezpečí, projevil zájem o potřeby spolucestujících a povzbuzoval je k realizaci společného cíle.
c) Čekal až do té doby, kdy oficiální vedoucí předvedli neschopnost
vést, a pak rozplánoval svou strategii, která přinesla úspěch.
d) Zachovával si rezervovanost v běhu událostí, které směřovaly od
špatného kještě horšímu, a čekal, až si k němu přijdou pro radu.
3 V okamžiku nebezpečí ztroskotání Bůh vyvolil jeden z následujících
prostředků, aby mluvil k zúčastněným:
a) Zázračnou záchranu z moře.
b) Porušení přírodních zákonů, utišení moře uprostřed bouře.
c) Poskytnutí nadpřirozeného vedení lodi nebezpečnými skalisky.
d) Duchem pomazané a vedené vůdcovství.
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4 Následující možnosti zmiňují pět nebezpečí, která brání vedoucím
dosahovat stanovené cíle. Která z nich neobsahuje nebezpečí zmíněná
v této lekci?
a) ego - osobní pýcha
b) popularita a sláva
c) politický zmatek a náboženské předsudky
d) žárlivost a moc
5 V tomto světě je posilován duch soutěživosti, protože lidé jsou jím
hodnoceni na základě
a) své vrozené hodnoty jako jednotlivci.
b) svého projevu.
c) svého potenciálu založeného na jejich rodinném postavení a výchově.
d) svého srovnání s jinými.
6 Protože Pavel si byl vědom faktu, že lidé mohou ochabnout v konání
dobra,
a) snažil se je šokovat poznáním, že se minuli cíle.
b) snažil se povzbuzovat je či motivovat, aby neustále měli na zřeteli
konečný cíl a nadále pomáhali lidem.
c) snažil se je vést k pokání zjejich poraženeckých postojů a k obnovení svého zasvěcení.
d) snažil se pročistit jejich řady tím, že se zbaví všech, kdo projevili své
pocity malomyslnosti.
7 Následující body obsahují důvody, proč křesťanští pracovníci upadají do deprese. Který z nich neobsahuje důvody zmiňované v této lekci?
a) Křesťanští pracovníci jsou nedostatečně motivováni a jsou přepracovaní.
b) Křesťanští pracovníci vidí mnoho lidské bolesti a problémů a často
se fyzicky a citově vyčerpají.
c) Křesťanští pracovníci pracují bez potřebných prostředků a při své
práci ztrácejí iluzi o lidech.
d) Křesťanští pracovníci jsou optimisté a mají vysoké cíle a velká očekávání.
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8 Jedním z nejdůležitějších kroků k úspěšnému vedení je motivace vedoucích a služebníků. Motivaci, tak jak je popsána v této lekci, lze
nejlépe vyjádřit jako
a) intenzivní lidskou touhu.
b) úlohu, jejímž cílem je přivést pracovníky k poslušnosti vedoucímu
a ke splnění cíle.
c) proces v pozadí jednotlivých jednání či chování, která můžeme vidět: dychtivost a zájem něco udělat, něco splnit.
d) důvod, který jednotlivec udává pro to, že je ochoten přijmout zodpovědnost.

9 Teorie motivace, která říká, že lidé jsou motivováni uspokojením jistých základních požadavků,
a) je teorie cíle.
b) je teorie potřeby.
c) je teorie odměny a trestu.
d) je teorie vnímání.

10 Teorie motivace, která říká, že lidé jsou motivováni činit to, co jim
přináší prospěch či potěšení, a vyhýbají se práci na tom, co přináší bolest, nepříjemnosti či trest,
a) je teorie vnímání.
b) je teorie potřeby.
c) je teorie cíle.
d) je teorie odměny a trestu.

II Teorie, která tvrdí, že lidé jsou motivováni k lepšímu výkonu, pokud
konečné cíle jsou jasně specifikovány a plně pochopeny a přijaty těmi,
od kterých se očekává, že budou pracovat na jejich dosažení,
a) je teorie cíle.
b) je teorie potřeby.
c) je teorie vnímání.
d) je teorie odměny a trestu.

253

12 Teorie motivace, která se soustřeďuje na způsob, jakým lidé vidí
prostředí, které je obklopuje,
a) je teorie odměny a trestu.
b) je teorie cíle.
c) je teorie vnímání.
d) je teorie potřeby.

13 Reakcí lidí na vedení, která vedení přijímá dětským způsobem
a obsahuje konání správných věcí, aby byli přijati skupinou a vedoucím,
a) je nátlak.
b) je povolnost.
c) je opačný účinek, protinávrh.
d) je donucování.

14 Reakci, kdy lidé obdivují osobu vedoucího, ale nejsou osobně zainteresováni na cíli,
a) nazýváme povolnost.
b) nazýváme solidarita.
c) nazýváme osvojení.
d) nazýváme ztotožnění.

15 Nejlepší odpovědí na vedení je reakce, kdy pracovník přijme úkol
zadaný vedoucím jako svůj vlastní. Tuto reakci nazýváme
a) ztotožněním.
b) povolností.
c) zintenzivněním.
d) osvojením.
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16 Přiřaďte nebezpečí, která obsahují nesprávné motivy (vpravo), popisu, k němuž se hodí (vlevo).
· ... a Odhaluje samo sebe v pokusu demonstrovat, jak jedinec má náskok před
ostatními tím, že se s nimi srovnává.
· .•• b Projeví se, když člověk odmítá připustit, že by se mohl mýlit, a trvá na tom,
že vše se bude dělat podle něj.
• ... c Chování manifestované někým, kdo je
velmi citlivý na kritiku, očekává, že mu
budou poskytnuty
zvláštní výsady
a dostane se mu veřejného uznání. Co
se týče jeho duchovních darů, chová se
povýšeně.
· ... d Druh chování, který kárá apoštol Pavel:
"Ať nikdo sám sebe neklame". Je to
motivace vedoucího, který hledá slávu
od lidí a kochá se v ní.
· ... e Kvůli tomuto nebezpečí vedoucí často
nemají úspěch v delegování zodpovědnosti schopným lidem; často se také
projevuje v pocitu nelibosti vůči těm,
kteří jsou pro danou práci doporučováni a na níž sám vedoucí již pilně pracuje.

I) pýcha (ego)
2) přílišná sebedůvěra
3) popularita a chvála
4) žárlivost
5)moc

Dokončete zhodnocení za 3. část a odešlete vyplněný list pro odpovědi svému instruktorovi ICI.
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Odpovědi

na studijní otázky

8 b) jako zájem nebo zápal, který určitý člověk projevuje, když koná
určitým směrem nebo dělá určitou věc.
1 Vaše odpověď.
9 a 2) teorie
bl) teorie
c 4) teorie
d 3) teorie

odměny a trestu
vnímání
potřeby
cíle

2 Vaší odpovědí může být jeden z biblických odkazů z Pavlových dopisů, jak byly citovány v lekci I nebo 9, nebo jakýkoliv příklad z této
lekce podaný vašimi vlastními slovy. Já bych navrhovala následující:
a Ga 6,2
b Fp 3,14
c IK 9,24-27; 2Tm 2,15
d 2Tm4,5
e Ef4,16; IK 12,4-12
fFp 4,1-3; Ko 4,7-14
g L 9,62; IK 15,58; Ef 4,14
10 Vaše odpověď.
3 c) Důležitost Pavlova vůdcovského jednání je tato: Bůh si použil Pavlovo jednání, aby lidi pozitivně ovlivnil směrem k hlásání evangelia.
11 d) který prokazuje, že je kompetentní, aniž by se v tom projevovala
jeho pýcha.
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4 a Chvála.
b Žárlivost.
c Pýcha, popularita, ego a moc.
d Touha po popularitě, moc.
e Pýcha, žárlivost a ego.
f Přílišná sebedůvěra, pýcha a moc.

12 b) které jsou obtížné, ale lze je realizovat.
5 Vaše odpověď. Bylo vaše cítění dotčeno něčím z toho, o čem jsme se
zmínili v naší lekci? Doufám, že se naučíte hledět nad dočasnou malomyslnost ke konečnému cíli. Pamatujte: " ... neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas" (Ga 6,9).
13 c) dávat pracovníkům příležitosti k uspokojení jejich potřeb během
práce.
6 a Nepravdivé. (Neexistuje člověk, který by se mohl úplně vyhnout
depresím).
b Nepravdivé. (Nikoli, Pán zajistil, aby byl posílen na duchu i těle,
dal mu odpočinek, poskytl péči a povzbuzení).
c Pravdivé.
d Pravdivé.
e Pravdivé.
fPravdivé.
g Pravdivé.
b Nepravdivé. (To jsou normální zájmy, ale my bychom měli důvěřovat Pánu, že nám i s těmito záležitostmi pomůže a neměli bychom přípustit, aby nás přespříliš zaměstnávaly).

14 a) protože dokazují, že vedoucí zajišťují zpětnou odezvu a příležitosti pro obnovu.
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7 Vaše odpověď. Věřím, že jste nalezli pomoc v Božím slově, na modlitbě a v obecenství s ostatními věřícími. A doufám, že jste získali
i nový pohled pro zvládnutí problémů, které ještě přijdou, podle seznamu, který jsme vám poskytli. Pavel zřejmě získal útěchu ve své
schopnosti zapomínat na chyby minulosti. Vybízí nás všechny, abychom následovali jeho příkladu v Fp 3,13.15.)
15 a 6) zpětná vazba a obnova
b 5) odměna, uznání a ocenění
cl) způsobilost
d 4) školení a příležitost k růstu
e 3) delegování a příležitost pro spolupráci s ostatními
f2) záměr
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