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Bylo by vhodné rekapitulovat vývoj posledních let s ohledem na vize, které Rada ETS promýšlela
a schválila v únoru 2011. To se již stalo v příloze časopisu Brána a text byl znovu otištěn
v seminárním bulletinu Dynamis 2015/1, který je k dispozici elektronicky na stránkách
knihovny ETS.
Zde je na místě zmínit spíše nejbližší výhledy. Vyšší odborná škola má snad již za sebou nesnadné
období nízkého počtu denních studentů. Vzdělávání při zaměstnání je nadále pedagogickou výzvou.
Seminář musí růst ve využívání prvků distančního vzdělávání (např. e-learning).
Činnost vzdělávacího institutu se zdárně rozvíjí a začíná narážet na omezené kapacity stávajících
pracovníků semináře. Vyhlížíme posílení týmu ETS o člověka zodpovědného za činnost institutu.
Pokud nedojde k posílení institutu založením ETS, zapsaný ústav, bude třeba revidovat současné
instituční nastavení semináře, aby dokázal plnit zadání zřizovatele. K tomu by mělo posloužit
strategické plánování, které naváže na rozhodnutí z let 2009-2010.
Směřování k vysoké škole je po zamítnutí akreditace s IBTS na novém rozcestí, které Rada CB
v červnu 2014 nasměrovala ke spolupráci s jinými školami spíše než ke snaze získat vlastní
akreditaci.
Ke kvalitě poskytovaného vzdělávání dlouhodobě přispívá metabolismus „látkové výměny“ mezi
akademickou a praktickou stránkou křesťanské služby, mezi školou a institutem, mezi prakticky
a teoreticky zaměřenými projekty. Místem této látkové výměny je především osoba učitele, na
rovině instituce pak katedra a její odborná činnost.
Finanční stabilitě, rozvoji a také založení nadace má prospět příchod fundraisera. Usazení této nové
služby může také napomoci hladkému průběhu změny v osobě ředitele.

Studijní programy
Akreditované studijní obory

Počet studentů
Nově
Uchazeči
k 30. 9. 2015
přijatí

Absolventi v roce
2015

Teologická a pastorační činnost,
teologické zaměření – denní
a dálkovou formou (61-41-N/01)

denní: 11
dálkoví: 20

5
7

4
7

1 absolventka:
Eva Marková

Sociální práce a sociální pedagogika /
Pastorační a sociální práce – denní
a dálkovou formou (75-32-N/07)

denní: 5
dálkoví: 16

4
3

0
2

2 absolventi:
Petr Fulier,
Petra Topinková

11

10

7 absolventů:
Bolechová Renata,
Fulier Petr,
Jedlička Jiří,
Mikulíková Lenka,
Miller Nela Žofie,
Pecková Hana,
Sárička Adam,
Topinková Petra

5
4

2
4

První absolventa:
Aneta Kundrátová
(zaměření otevřeno
2012)

bakalářský program ve spolupráci
s UK ETF: Sociální práce / Pastorační
a sociální práce – presenční formou
(6141R030)

Teologická a pastorační činnost,
pastorační zaměření – denní
a dálkovou formou (61-41-N/01)

19

denní: 7
dálkoví: 10

K 30. září 2015 dále evidujeme celkem 16 studentů v přerušení.

V uvedeném období nedošlo ke změnám v akreditacích studijních oborů. Připravovaný přechod na
kreditní systém byl ještě odložen, abychom zároveň přešli z dálkové formy studia na
kombinovanou. Tyto dokumenty budou na ministerstvo podány v průběhu roku 2015/2016.
Již druhým rokem seminář zve mladé lidi ke studiu 1. ročníku pomocí názvu Blackbridge. Zatím se
jedná o jednotlivce. První zkušenosti jsou však pozitivní, jak ze strany těch, kdo na konci tohoto
ročního studia v červnu studium ukončili, tak také ze strany studijního oddělení, kterému se dařilo
reagovat na potřeby těchto specifických studentů.
Klíčovou skupinou již několik let jsou studenti při zaměstnání, tedy dálková forma. Většina
kateder již alespoň v jednom předmětu začala využívat možnosti internetového nástroje Moodle,
který pomáhá studiu na dálku. Výše již byly zmíněny přípravy přechodu na kombinovanou formu
studia, která by měla přinést další změny k dobru.
Zejména v dálkovém studiu je třeba vycházet vstříc individuálním potřebám a možnostem studentů.
Seminář se učí sloužit také studentům se specifickými potřebami, např. nevidomým.
Péči o studenty koordinuje tým spirituála pod vedením Pavla Rause. Podstatu její oficiální části
tvoří samotná výuka, která především formuje studenty. K tomu přistupují ročníkoví učitelé, kteří
nabízejí neformální kontakt. Nově k neoficiálním prvkům pak patří mentoring ze strany učitelů,
který seminář podporuje a povzbuzuje, ale nechává na domluvě mezi studenty a učiteli.
Studenti mohou žádat o stipendium, na které nejvíce přispívá partnerská organizace Overseas
Council International (USA). Skupina sedmi studentů přijala tzv. korejské stipendium, tedy finanční
podporu korejských sborů v ČR určenou těm, kteří směřují k pastýřské, potažmo kazatelské službě.
Spolupráce se osvědčila a bude pokračovat také v právě probíhajícím roce.

Vzdělávací institut
Největšími celky celoživotního vzdělávání jsou dva neakreditované studijní obory:
Neakreditované obory

Počet studentů
Nově
Uchazeči
k 30. 9. 2015
přijatí

Absolventi v roce
2015

Sborový pracovník

12

2

2

Žádný absolvent
tento rok.

Kurz pro rodiče a pracovníky s dětmi –
roční program

16

-

16

Loni 14 účastníků.

Dlouhodobá spolupráce se sbory a senioráty: V květnu úspěšně skončilo dvouleté vzdělávání
v Elimu Písek, které v 10 sobotách během dvou let pokrylo pět oblastí: etika, práce s lidmi, církevní
dějiny, výklad Bible, křesťanské učení. V Hranicích na Moravě pokračovalo pravidelné každoroční
vyučování ve spolupráci s Hanácko-Valašským seniorátem CB.
Činnost vzdělávacího institutu se opět rozrostla o novou nabídku:
•

vzdělávání pro pěstouny

•

nabídka knihovny Společně k pramenům – společné samostudium

Vyvrcholily přípravy on-line kurzu Bible v kostce, který začne v listopadu 2015. Tento kurz je
určen především těm, kdo Bibli ještě celou nepřečetli. A jeho cílem je získat celkový přehled
o obsahu Bible, taková – Bible v kostce. Kurz probíhá po internetu, je platformou pro online
setkávání s mentory, učiteli a spoluúčastníky. Chce tedy nejen budovat jednotlivé čtenáře, nýbrž
i vytvářet čtenářskou, písmáckou komunitu napříč generacemi.
Počty kurzistů v uplynulých letech svědčí o potřebě pracovníka ETS, který bude na činnost institutu
mít náležitou kapacitu. Tabulka nerozlišuje mezi účastníky jednodenních akcí a např. dvouleté

sborové školy nebo programu Sborový pracovník ani nerozlišuje náslech od kurzistů, kteří získali
certifikát.
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V rámci omezených možností seminář bude i nadále usilovat o to nabízet takové vzdělávání, které
odpovídá potřebám lidí ve vyučovaných oborech i nejširší veřejnosti.

Vědecká a další tvůrčí činnost
V červnu se vedoucí kateder rozhodli pro dlouhodobý odborný záměr, kterým je integrace teologie
a psychologie (pastorace) v konkrétní životní otázce. Tato integrace bude nyní na řadu let
předmětem odborného i praktického zájmu pro seminář jako instituci i jednotliví učitelé podle jejich
zájmu. Ještě zbývá upřesnit, o kterou životní otázku se bude jednat.
Pastorace je dlouhodobým specifikem a profilem ETS. V březnu svolala v Praze Wheaton College
(USA) evropskou konzultaci křesťanů pohybujících se v křesťanském poradenství a na akademické
půdě. Konzultace volně navazuje na činnost European Leadership Forum. Jedním z cílů konzultace
je rozvoj partnerství v přípravě lidí pro tuto službu.
Pastorační a psychologická poradna nabízí své služby křesťanům, nejširší veřejnosti a částečně
také studentům. V uplynulém roce byl připraven model zpětné vazby od klientů poradny. Finančně
není ještě poradna plně soběstačná (měsíční schodek činí cca 7 tis. Kč).
Na nákup 4 tis. knih a 2,5 tis. ročníků odborných časopisů navazuje nyní jejich katalogizace
a zpřístupnění pro čtenáře knihovny. V uplynulém roce bylo zkatalogizováno 450 knih.
Každoroční evangelikální teologická konference byla ve spolupráci s Evangelikální aliancí
transformována do akce s názvem Evangelikální fórum. Narozdíl od teologické konference
zahrnuje také program ne teologického zaměření (některé networky). A narozdíl od akce Innov8
pořádané alinací klade větší důraz na teologii a má jedno společné téma, jímž v listopadu 2014 bylo
Církev a starý zákon. Ze zahraničí pozvání přijal Richard Briggs (Durham, UK). Pořadatelé
vyhodnotili fórum po obsahové, organizační i finanční stránce tak, že je dobré v tomto formátu
pokračovat – téma pro listopadu 2015 zní Nové podoby církve.
Spolupráce s TWR přinesla dva konkrétní plody: V budově ETS je jedna místnost upravena na
zvukové studio, které umožňuje nahrávání a dálkový přenos po internetu. Redakce Radia 7 je
využívá pro rozhovory a natáčení příspěvků, ETS zase pro on-line konzultace se studenty nebo
učiteli. Druhým plodem spolupráce je podíl redaktorky Lucie Endlicherové v rétorické přípravě
studentů ETS všech oborů v rámci předmětu Úvod do studia a studentů teologie v předmětu
Homiletika.
Zapojení pedagogů do akademické práce na ETS nebo v rámci jiných škol a institucí vyvažujeme
prakticky zaměřenými projekty jako je Bible v kostce nebo sborové vzdělávání.
Další směřování k vysokoškolské činnosti spočívá v hledání vhodných příležitostí a partnerů spolu
s pečlivým růstem v následujících devíti oblastech:
1. Pastorace: jsme tou školou v ČR, která se pastoraci věnuje nejvíce.
2. Formace studentů: směrem k celoživotnímu vzdělávání, zaměření na práci s lidmi.

3. Praktická připravenost na službu, praktická teologie a praxe (v sociální práci standard).
4. Studenti při zaměstnání jsou primární cílovou skupinou, denní studenty nezanedbávat.
5. Komunita semináře.
6. Knihovna: Standardní zdroje pro bakalářské studium. Zdroje pro celoživotní vzdělávání
odborníků v pastoraci, misiologii a křesťanské etice.
7. Zahraniční kontakty.
8. Integrované mezioborové kurzy: toto je nový impulz, který přinesly práce na bakalářské
akreditaci s IBTS.
9. Dlouhodobý odborný záměr: na VŠ je standardem, pro ETS je to nová skutečnost.

Řízení, rozvoj a hodnocení činnosti
Rozvoj činnosti vzdělávacího institutu vyústil v přípravu zakládací listiny ETS, zapsaný ústav
a sestavení správní rady ústavu. Poslání institutu by mohla vystihovat následující věta: Pěstovat
vzdělávání, které vyrůstá z křesťanských hodnot, je poučené minulostí, dává orientaci budoucnost,
a tak slouží společnosti. Lidé pozvaní do správní rady se v dubnu sešli k jednomu přípravnému
setkání. Osobu ředitele se však zatím najít nepodařilo.
Nadační projekt v listopadu dostal své jméno: Nadace unum necessarium (www.unum.cz).
V prosinci byl založen transparentní účet a našli se první dárci. Správní rada nadace bude pracovat
ve složení: Jiří Černík (předseda), Jan Hejzlar, Jiří Jedlička, Jan Luhan, Tomáš Paulus a Vít Skála.
Od června 2015 probíhalo výběrové řízení fundraisera pro ETS a nadaci. Na rozjezd této pozice
bude použito 300 tis. Kč z dědictví manželů Roba a Heleny deVettových. Od října v roli fundraisera
pracuje absolvent ETS Štěpán Hellich.
V oblasti technického zázemí byl spuštěn nový uživatelský server, který postupně propojí užívání
informačního systému, knihovního katalogu Evergreen a e-learningové podpory Moodle.
Základní škola Heřmánek ukončila v červnu podnájem, který začal v roce 2011.
Ředitel ETS je členem výboru Sdružení Chvaly, z. s. Také svolává měsíční provozní porady
v komunitním centru Chvaly.
V rámci 2. kola přijímacího řízení pro rok 2015/2016 došlo k odvolání proti zamítavému
rozhodnutí ředitele ve věci přijetí do studia. Odvolání bylo řešeno opakováním příslušné části
přijímacího řízení, na jehož základě ředitel rozhodl o přijetí. Student se následně zapsal do studia.
V uvedeném období neproběhla žádná kontrola ani inspekce.

Změny v dokumentech a personálním obsazení
Změny ve složení Rady ETS: V prosinci skončilo jmenovací období Lydii Boszczykové, Josefu
Červeňákovi, Martinovi Piętakovi, Pavlu Plchotovi a Milošovi Poborskému. Nově byli do této
funce jmenováni Karel Hůlka, Jindřich Koudela, Marek Orawski a Petr Raus. Namísto P. Plchota
byl novým předsedou rady zvolen Petr Raus 15. září 2015. Do té doby radu vedl její místopředseda
Jan Jackanič.
S výhledem na založení ETS, z. ú. (vzdělávací institut) a sestavení správní rady ústavu bylo od 1. 1.
2015 při sestavování Rady ETS upuštěno od principu zástupců dalších církví v tomto orgánu. Podíl
ostatních církví na vedení ETS byl soustředěn do nové platformy – kulatý stůl teologického
vzdělávání. Ten se poprvé sešel 13. října 2015.
Školská rada schválila 16. února nové znění řádu ETS a také upravené znění imatrikulačního slibu.

V uplynulém roce byl dokončen proces přesunu odborných praxí ze zvláštní katedry pod příslušné
odborné katedry: Praxe studentů oboru teologie vede Pavel Trefný (katedra praktické teologie).
Praxe studentů pastoračního zaměření vede Dana Staňková (katedra pastorace a psychologie). Praxe
studentů sociální práce vede Ráchel Bícová (katedra sociální práce).
V květnu oznámil ředitel dopisem adresovaným Radě CB (zřizovateli) a na vědomí také členům
Rady ETS a připravované správní rady ústavu, že nehodlá pokračovat v ředitelské práci po skončení
jmenovacího období, tj. po 31. 8. 2017. Rozhodnutí navazuje na vyjádření, které písemně poskytl
členům Rady ETS v roce 2013, kdy se jednalo o jmenování na roky 2013-2017. Ředitel se vrátí do
kazatelské služby v Církvi bratrské, jmenovitě na sboru Praha 5.

Hospodaření v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015
Náklady (v tis. Kč)

Výnosy (v tis. Kč)

Materiál, cestovné, služby

549

Školné, kurzovné, služby

Energie, provoz budovy

232

Dotace MŠMT a ETF UK

Mzdové náklady
Ostatní náklady

Celkem
Hospodářský výsledek

3 251
128

4 160

888
1 829

Podpora Církve bratrské

593

Dárci v ČR

193

Dary ze zahraničí

297

Pronájmy a ostatní příjmy

548

celkem

4 348
188

Zprávu připravil Jan Valeš, Rada ETS ji schválila 19. listopadu 2015.

