
 

Vůdcovství a lidé a jejich 
dovednosti 

(Klíčová role vztahů ve vůdcovství) 
 “Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. ” (J 13:15) 

Nikdo není lepším příkladem lidských dovedností než Ježíš. Kamkoliv šel, lidé ho chtěli 
následovat. Proč? Protože bylo samozřejmé, že lidé jsou jeho vášní. Uspokojoval lidské 
potřeby kdekoliv se s nimi setkával. Ježíšův dotyk měl tělesný, duchovní a citový aspekt. 

 Základem vůdcovství jsou lidé. Staré přísloví praví: „Člověk, který si myslí, že je vůdcem, 
ale nikdo jej nenásleduje, si pouze vyšel na procházku.” Pokud nedokážeš navázat vztah s 
lidmi, nebudou tě následovat. Vztahy mohou vůdce tvořit, ale mohou ho také zničit. Dobří 
vůdci se nesoustřeďují pouze na sebe a své úspěchy. Soustřeďují se na lidi, poněvadž teprve 
jejich rozvoj je úspěchem.  

Čtyři pravdy o Vůdcovství a Lidech 
 

1. Největším BOHATSTVÍM jsou lidé. 

2. Největším vůdcovým bohatstvím jsou lidské dovednosti. 

3. Dobrý vůdce dokáže působit v každé skupině, protože nejdůležitější jsou lidé. 

4. Můžeš mít schopné lidi a nebýt dobrým Vůdcem, ale nikdy nebudeš dobrým 

vůdcem bez lidských dovedností. 
 

Evangelium podle Lukáše10:30-37 

Ježíš vyprávěl tuto historku odpovídaje na otázku „Kdo je můj bližní?”.  Vyprávěl příběh 
člověka, kterého lupiči okradli, zbili a nechali ležet polomrtvého. Nahodou šli kolem kněz a 
levita, ale když ho uviděli, vyhnuli se mu. Můžeme se domýšlet, že spěchali na nějaké 
náboženské obřady. Potom šel kolem Samařan, zastavil se a pomohl tomuto člověkovi, 
staral se o něj, dokud se neuzdravil. Ježíš položil otázku: Kdo byl bližním v tomto příběhu? 
Učil, že vztah a služba se neomezují pouze na okruh nejbližších známých. (L 10:36-37). Učil, 
že vztahy jsou důležitější než mnoho duchovních aktivit, kterými se zabýváme (Mt 5:23-24). 
Učil také následující pravdě:  

Budeš sloužit lidem tak, jak vidíš sebe 

Příběh „dobrého Samařana” ilustruje tuto pravdu. Všimni si, jak různě vůči oběti se se 
stavěli lidé, kteří šli kolem... 

1. LUPIČI 

Využívají lidi. 

Manipulují lidmi. 
        Vidí v člověku oběť, kterou lze zneužít 

2. Kněz a levita: 
 Strážníci práva. 
 Dokonalí. 
 Vidí v člověku PROBLÉM, kterému je lépe se vyhnout. 

 

 

 

 

BIBLICKÝ 
ZÁKLAD 

STUDUJ SLOVO 
 

1

________________________________________________________________________________________________________________ 
Track T8:  Communication                               Topic T801: Interpersonal Skills               Course T801.01  Vůdcovství a lidé a jejich dovednosti 
Participant Notesheet                                             www.iTeenChallenge.org                                                             Date Last Revised 07-2010



3. Samařan: 
Sám byl přezírán. 
Věděl, jak se cítí přezíraný člověk. 
Viděl toho člověka, jako OSOBU, kterou je nutno milovat. 

 
Jako vůdce budeš dělat ve své službě každou z těch tří věcí: zneužívat, vyhýbat se a milovat lidi. 
Cílem je vidět kromě jejich chyb také jejich potřeby. 
 

Vůdce a vztahy 
 
Před mnoha lety se několik křesťanských vůdců sešlo na jednání. Cílem jednání bylo definovat 
křesťanství jednou větou. Ve skutečnosti šli ještě dál, shrnuli podstatu křesťanství jedním slovem. 
To je to jediné slovo, které vybrali. 
 

KŘESŤANSTVÍ je VZTAH 
 
To, čím se odlišujeme od všech jiných náboženství, je hlavní role vztahů. Naše víra je soustředěna 
na vztahy, nikoli na vyznání nebo praxi. Přemýšlej o tom. Když se ptali Ježíše, jaké je největší 
přikázání, odpověděl: „Budeš milovat Pána, svého Boha z celého srdce, z celé své duše a celou svou 
silou” (vztah vertikální) a také „Budeš milovat bližního svého jak sám sebe” (vztah horizontální). 
Ježíš neřekl: Ne po tom, že znáte 50 veršů Písma, všichni poznají, že jste mými učedníky. Ale 
místo toho řekl, že svět pozná učedníky Krista podle toho, jaký mají vztah k lidem. Jak velmi 
milujeme lidi.  
 
Otázka: Přemýšlej o lidech, s nimiž se stýkáš a které lze těžko milovat. Proč tomu tak je? Jak je 
vidíš? 

Otázk
a:  Jak můžeš změnit svůj pohled na ně, tak jak to učinil Samařan? 

“Lidi 
neprojeví zájem o tvé znalosti, pokud nebudou vědět, že ty projevuješ zájem o 

ně ”-Dr John C. Maxwell 

Definice duchovního vůdcovství 

Nést  zodpovědnost za zdravý rozvoj vztahů k lidem  

Čtyři názorná slova: 

1. ANALOGIE HOSPODÁŘE 
 (Dobrý hospodář je iniciativní a pečuje o to, aby se jiní cítili dobře). Jako vůdce musíš být 
„hospodářem” ve vztazích s lidmi i v každodenních rozhovorech. Vůdci nejsou hosty ve 
vztazích s lidmi. Víme-li, jak se dobrý hospodář chová ve svém domě, měli bychom umět 
jednat podobným způsobem ve vztazích s lidmi. 

 

 

CO TI ŘÍKÁ  
TVOJE  
SRDCE 
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2. ANALOGIE LÉKAŘE 
(Dobrý lékař klade otázky. Hledá potřebu) 

 Při poznávání lidskych potřeb se musíš ptát tak dlouho, až poznáš, jak se cítí daný 
člověk. Teprve tehdy se můžeš pokusit odpovědět na jeho potřebu. Nezapisuj lék 
před stanovením diagnozy. 

3. ANALOGIE PORADCE 
(Dobrý poradce aktivně poslouchá a interpretuje to, co slyší.) Jako vůdce s velkými 
interpersonálními schopnostmi musíš umět aktivně poslouchat. Měl bys svým 
posluchačům umět neverbálně dát znát, že chápeš chování daného člověka a že se s 
ním ztotožňuješ. Právo mluvit získáváme uměním poslouchat. 

 
4. ANALOGIE Průvodce 
(Průvodce není pouze členem daného společenství, on vede členy společenství k cíli.) 
Interpersonální dovednosti vůdce mají mít za následek  schopnost vést lidi k cíli. 
Nemusíme být oblíbení, naším cílem je vést lidi cestou a dovést je k cíli, kterého by 
sami nemuseli dosáhnout. 

Vůdce by měl vystoupit v roli odpovídájící potřebám člověka, kterého vede. Naším 
úkolem je vytvořit takové vztahy k lidem, které nám umožní vzít je s sebou na cestu..  

 
 
Co každý vůdce musí vědět o lidech... 

1. LIDÉ SI NEJSOU JISTI. DEJ JIM JISTOTU. 
*Klíčové pravidlo: Ti, kteří trpí, zraňují jiné. Lidé sebejistí dávají pocit jistoty.. 
a. Většina lidí cítí nejistotu v určitých oblastech života. 
b. Většina těch, kteří si nejsou jisti, hledá pocit bezpečí. 
c. Bezpečné prostředí mohou vytvořit pouze ti, kteří se cítí jistě a bezpečně. 

 
„Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům.”  (Ž 10:24) 
 
2.  LIDÉ POTŘEBUJÍ POCIT VYJIMEČNOSTI.  PROJEVUJ JIM ÚCTU. 

*Klíčové pravidlo:  Ve vztahu k sobě se řiď rozumem, ve vztahu k jiným srdcem. 
 

 Pokud chceš vyjádřit jiným svou úctu a podporu slovy, měla by to být slova... 
 

a. Upřímná. Buď přímý ve svém projevu. 
b. Konkrétní. Přímo a přesně vyjádři, co chceš říci. 
c. Vyslovena na veřejnosti. Slova úcty vyjadřuj za přítomnosti jiných. 
d. Osobní. Kromě všeobecného poděkování vyjádři také svůj osobní vztah. 
 
„Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.” (Ř 12:10) 

Vůdci dělají často 
chybu, která spočívá 
v tom, že oddělují 
vůdcovství a dobré 
vztahy. Stavá se tak 
tehdy, když člověk, 
který přichází na 
pozici vůdce, 
připouští, že jiní ho 
budou následovat 
kvůli jeho pozicu 

 

 PRAWDA 
ZOBRAZOWANA 
ZOBRAZENÍ 
PRAVDY 

KLÍČOVÉ 
POZNÁMKY 
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3.   LIDÉ HLEDAJÍ LEPŠÍ ZÍTŘEK. DEJ JIM NADĚJI                

*Klíčové pravidlo:  Dnešním řešením je víra v zítřek. 

Každý žije nadějí na něco lepšího, co teprve příjde. Kde není naděje na budoucí 
změnu, tam není síla překonat aktuální potíže. Nedávno byl proveden průzkum na 
téma charakterových vlastností dobrých duchovních. Měli jednu společnou vlastnost, 
jejich hlavním cílem během nedělních bohoslužeb bylo dávat lidem naději. 

 
„Beru si však k srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí,jeho slitování, jež 
nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá.” (Pl 3:21-23) 
 

4. LIDÉ POTŘEBUJÍ POCHOPENÍ. NASLOUCHEJ JIM. 
*Klíčové pravidlo:  Pro budování pevných vztahů musíš poznat „klíče” do jejich 
srdcí. 

 Poznat klíče do lidských srdcí: 
 

a. O čem mluví? 
b. Proč pláčí? 
c. O čem sní? 
d. Čemu se smějí? 
e. Co plánují? 
 

„Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.” (Ř 12:15) 
 

5. LIDEM CHYBÍ USMĚRNĚNÍ. USMĚRNI JE. 
*Klíčové pravidlo:  Většina lidí umí kormidlovat, vůdce jim pomáhá určit kurs. 

a. Vůdce musí znát cestu. 
b. Vůdce musí jít tou cestou. 
c. Vůdce musí ukazovat směr. 
 

„Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v 
budoucnu zjevit: 2 Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh 
žádá , ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou.” (1 Pt 5:1-2) 
 

6. LIDÉ MAJÍ POTŘEBY. NEJDŘÍV REAGUJ NA JEJICH POTŘEBY. 
*Klíčové pravidlo:  Než lidé budou moci sloužit je nutno sloužit jim.

LIDÉ SI MYSLÍ, ŽE . . . 
� Jejich situace je vyjimečná. 
� Jejich problémy jsou největší. 
� Jejich vady nestojí za povšimnutí.  
� Jejich čas je nejcennější. 

VůDCI MUSÍ . . . 
� Dát přednost svým lidem.  
� Znát potřeby svých lidí.  
� Vidět obraz situace celkově.  
� Milovat lidi a pomáhat jim růst.  
 

„Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu!” (Fp 2:4) 
 
7. LIDÉ BÝVAJÍ SKLESLÍ. POVZBUĎ JE. 
 *Klíčové pravidlo: Dělá se to za co je odměna. 

Experiment… 

Před několika lety był proveden experiment, který měl ukázat, 

jak lidé dokáží snášet bolest. Jak dlouho bosý člověk vydrží 

stát v kbelíku plném ledové vody? 
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Ukázalo se, že když někdo byl blízko člověka a povzbuzoval ho a podporoval ho, 
člověk dokázal snášet bolest dvakrát déle než když zůstával sám. 
 

„...oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.  Snášejte se navzájem ” (Ko 
3:12-13) 
 
8. LIDÉ POTŘEBUJÍ ÚSPĚCH. POMOZ JIM VÍTĚZIT. 

*Klíčové pravidlo: Podej jim ruku a pomoz jim dosáhnout cíle. Vítězství má 
tisíc otců, porážka je sirotek. 

Otázka: Co mají společného následující slova? 

* Vysoká morálka * Nadšení * Rozmach 
* Optimismus * Energie * Vzrušení 

Odpověď:  Vítězství. Každý by chtěl být členem družstva, které vítězí a dosahuje 
svého cíle. Vůdci to zajišťují. 

  
„Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění. Upadne-li jeden, druh jej zvedne.” 
(Ka 4: 9- 10a) 
 
8.  LIDÉ TOUŽÍ ŽÍT S JINÝMI. ZAJISTI JIM SPOLEČNOST.                             

*Klíčové pravidlo: Použij „pravidlo 101%”:  najdi 1%, s nímž se shodneš a věnuj mu 
100% své pozornosti. 

Boží svět je uspořádán jako společenství – od zahrady Eden na začátku až po město 
Boží na konci. Nikdy bychom se neměli vydávat na křesťanskou cestu sami. Nový 
zákon nás učí, že „jsme si vzájemně údy”. Slovo „svatý” (v čísle jednotném) se 
neobjevuje v Novém zákoně ani jednou. Slovo „svatí” (v čísle množném) se objevuje 
mnohokrát. 

 
„Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s 
ním.” (I K 12:26) 
 
 
9. LIDÉ HLEDAJÍ VZORY K NÁSLEDOVÁNÍ. BUĎ PŘÍKLADEM.   

*Klíčové pravidlo: Lidé dělají to, co vidí. 

Příklad ze života: 

První učedníci sv. Františka z Asisi se ptali, co mají dělat, když půjdou do ulic 
sloužit. „V každé situaci hlásejte Evangelium” radil sv. František. „Pokud to bude 
nutné, použijte slova”.  

„Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova.”(1 K 11:1) 
 
HODNOCENÍ: Co je teď tvým největším problémem ve vztazích s lidmi? Napiš jména lidí, o 
nichž soudíš, že jsi povolán Bohem k tomu, abys je hostil a byl jejich vůdcem. 

POUŽITÍ: Jak vyřešíš tento problém a navážeš dobré vztahy s těmi lidmi? 
 
 

Můžeš být úspěšný ve vztazích s lidmi! 

PLAN 
DZIAŁANIA 

 

PLÁN ČINNOSTI 
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 Čtyři pravdy o Vůdcovství a Lidech 

1. BOHATSTVÍ 

2. DOVEDNOSTI 

3. LIDÉ 

4. VůDCE 

Jak vidíš sebe. . . 

1. Oběť, kterou lze zneužít 

2. Problém, kterému je lépe se vyhnout 

3. Člověka, kterého je nutno milovat 

Definice duchovního vůdcovství... 

Nést  zodpovědnost za zdravý rozvoj vztahů k lidem 

Čtyři názorná slova: 

1. HOSPODÁŘE 

2. LÉKAŘE 

3. PORADCE 

4. PRůVODCE 
 
Co každý vůdce musí vědět o lidech... 

1. NEJISTÍ 

2. VYJIMEČNÍ 

3. ZÍTŘEK 

4. POCHOPENÍ 

5. USMĚRNĚNÍ 

6. POTŘEBY 

7. SKLESLÍ 

8. ÚSPĚCH 

9. S JINÝMI 

10. VZORY 

 

KLÍČ: – MLM Sešit 1, 5. lekce : 
Vůdce a Lidé a jejich Dovednosti 

 ODPOWIEDZI ODPOVĚDI 
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