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Zpráva o èinnosti Evangelikálního
teologického semináøe za rok 2004

1. Informace o studentech a uèitelích
V záøí bylo do prvního roèníku denního stu-

dia pøijato 16 nových studentù. Do nového 
školního roku tak nastoupilo celkem 49 stu-
dentù (25 chlapcù a 24 dívek), z toho 22 
z Církve bratrské. V teologickém zamìøení 
studuje 22 studentù a v pastoraèním 27 stu-
dentù. V dálkovém studiu nastoupilo do jazy-
kových kurzù angliètiny a øeètiny 13 studentù, 
do prvního roèníku bylo po úspìšném absol-
vování jazykových kurzù v minulém roce zaøa-
zeno 10 studentù. V dálkovém ètyøletém pro-
gramu máme celkem 25 øádných studentù. 
Do jednotlivých kurzù se pøihlásilo 14 studen-
tù. V dálkovém studiu jsou dále nabízeny pro-
gramy pro muže a ženy zakonèené certifiká-
tem, které poøádá ETS ve spolupráci s BEE. 

Na ETS vyuèuje nyní celkem 30 uèitelù, z to-
ho 11 má doktorské tituly. Dva pracují na plný 
úvazek, pìt na èásteèný úvazek a ostatní pùso-
bí jako uèitelé s hodinovými úvazky. Na plný 
úvazek pracuje také zástupce pro vìci ekono-
mické a vedoucí kanceláøe. Polovièním úvaz-
kem je zajištìna funkce Public relations; na 
èásteèný úvazek pracují správce budovy 
a správce poèítaèových sítí. 

2. Mimoøádné akce
V uplynulém školním roce úspìšnì složilo 

absolutorium 15 studentù a pøi Dnu ETS v so-
botu dne 18. záøí 2004 jsme pøítomným absol-
ventùm slavnostnì pøedali diplomy a s pøí-
mluvnými modlitbami jsme je vyslali do další 
práce na Božím díle. Kázáním posloužil bratr 
Miloslav Jech, který pùsobil v letech 1990 – 
– 1996 jako první øeditel semináøe a až do 
minulého roku pøednášel na ETS církevní dìji-
ny a dìjiny dogmatu. Svùj duchovní odkaz 
nastupující generaci pracovníkù v církvi shr-
nul do výzvy, aby usilovali o dvojí potøebné: 
otevøenou mysl k poslušnému naslouchání 
Božího hlasu a hoøící srdce pro vìci Božího 
království. Vedení semináøe vyjádøilo bratru 
Jechovi vdìènost za jeho mnoholetou obìta-
vou práci.

Evangelikální teologické konference, která 
se konala ve dnech 1. – 3. listopadu 2004, se 
zúèastnilo na 120 osob. Hlavním hostem kon-
ference byla sestra Redina Kolaneciová, která 
je pùvodem Albánka, ale již øadu let pùsobí 
jako vedoucí vzdìlávání a poradenství v oblas-
ti správcovství pøi Britské evangelikální alian-
ci. Její pøednášky k hlavnímu tématu 
„Biblické správcovství jak hospodaøit s rozliè-
nými Božími dary“ byly odbornì fundované 

a podnìtné do naší situace. Dalšími øeèníky 
byli Dan Drápal, David Javornický, Milan 
Buban a Milan Bobek. Konaly se též semináøe 
na téma: Jak sloužit bohatým lidem a lidem 
v dluzích, Etika podnikání, Možnost získává-
ní financí pro sborové a misijní úèely, Køes�an 
a sport, Tvorba rozpoètu a vedení financí køes-
�anských rodin. Zástupci vedení jednotlivých 
církví odpovídali v panelové diskusi na téma 
„Správcovství, desátky a financování církví“.   

3. Podìkování za finanèní dary
Díky obìtavosti dárcù jsme v roce 2004 získali 

finanèní dary na provoz ETS v celkové hodnotì 
1 588 961 Kè (fakticky 1 331 756 Kè, protože 
èástka 257 205 Kè byla získána již v roce 2003, 
ale bankovním pøevodem byla opoždìnì pøeve-
dena až v roce 2004). Èeské sbory Církve bratr-
ské pøispìly èástkou 84 150 Kè a na základì kon-
ferenèního usnesení èástkou 301 650 Kè. 
Mezinárodní sbor v Praze pøispìl èástkou 
100 000 Kè. Sbory ostatních denominací pøi-
spìly èástkou 2 017 Kè. Skupiny a organizace 
pøispìly èástkou 100 956 Kè. Dary od soukro-
mých osob na provoz èinily 271 033 Kè a dary ze 
zahranièí 729 155 Kè. Na rùzné fondy pøispìly 
soukromé osoby a organizace èástkou 602 897 
Kè, z toho z ÈR 290 788 Kè a z ciziny 312 109 Kè. 
Za všechny dary upøímnì dìkujeme. Jen vzrùs-
tem obìtavosti našich dárcù jsme mohli hradit 
zvýšené výdaje, které byly zpùsobeny též nut-
ností uhradit 400 000 Kè na pozemní úpravy 
v areálu Chvaly. Vážíme si ochoty a vstøícnosti 
Rady CB, která v této mimoøádné situaci uhradi-
la výdaje ve výši 200 000 Kè spojené s provede-
ním kvalitnìjší omítky na budovì ETS a moder-
nizací výtahu. Z pùjèky sesterské církve v Nì-
mecku jsme splatili 43 000 Kè.

V rámci rozpoètu na rok 2005 poèítáme s vý-
daji na provoz ve výši 4 297 000 Kè. V této èástce 
je zahrnuto 150 000 Kè, jež musíme splatit naší 
sesterské církvi v Nìmecku. Na provoz bude 
tøeba získat dary ve výši 1 378 000 Kè. Ostatní 
výdaje budou hrazeny z provozních dotací od 
Ministerstva školství, ze školného a dalších pla-
teb. Ze sociálních dùvodù nemùžeme zvyšovat 
školné o více než 10 % roènì. V souèasnosti platí 
student denního studia školné ve výši 8 400 Kè 
a student dálkového 6 540 Kè.

4. Schválení úprav uèebních dokumentù 
Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýcho-

vy ÈR schválilo koncem roku 2004 úpravy 
uèebních dokumentù denního studia pasto-
raèního zamìøení. Tyto úpravy umožòují zaøa-

dit vyuèování pøedmìtù ze sociální práce v ta-
kovém rozsahu, abychom splnili minimální 
standardy vzdìlávání v sociální oblasti, a aby 
absolventi pastoraèního zamìøení studia na 
ETS získali kvalifikaci sociálního pracovníka. 
Podstatným zpùsobem se tak rozšíøí možnost 
jejich pracovního uplatnìní v církevních i stát-
ních sociálních zaøízeních a službách. ETS byl 
též pøijat za pøidruženého èlena Asociace vzdì-
lavatelù v sociální práci, jejímž cílem je pomá-
hat zkvalitòovat vzdìlávání v sociální oblasti.

5. Nový školský zákon, nový Statut
 a Rada ETS 

Od 1. 1. 2005 zaèal platit nový školský 
zákon, podle nìhož všechny vyšší odborné 
školy musí nejpozdìji do tøí let novì akredito-
vat své programy. Akreditace se udìluje na 
dobu rovnající se nejvýše dvojnásobku délky 
vzdìlávání v denní formì studia, tj. v našem 
pøípadì 6 let. Také pro nás to bude znamenat 
velké množství administrativní práce, jež 
bude vyžadovat zpracování rozsáhlé žádosti 
o novou akreditaci našeho vzdìlávacího pro-
gramu.

V souladu s novým školským zákonem 
schválila Rada Církve bratrské, jménem zøizo-
vatele – Církve bratrské, nový Statut ETS. 
Nejvyšším orgánem se stává Rada ETS, jejíž 
rozsáhlé pravomoci odpovídají správním 
radám neziskových organizací. Statutárním 
orgánem je øeditel, který se zodpovídá ze své 
èinnosti Radì ETS. Øeditel je jmenován a od-
voláván zøizovatelem na návrh Rady ETS. 
Øeditel zøizuje jako své poradní orgány kolegi-
um øeditele a pedagogickou radu, kterou tvoøí 
všichni pedagogiètí pracovníci školy. Kontrol-
ním orgánem je školská rada. Dva její èleny 
jmenuje zøizovatel, dva èleny volí studenti ze 
svých øad a dva èleny volí pedagogiètí pracov-
níci z pracovníkù školy. Rada CB jmenovala 
na šestileté období tyto èleny Rady ETS: 
Ing. Karla Fojtíka, Ing. Lydii Boszczykovou, 
Dr. Samuele Jindru, Dr. Jiøího Lukla,
a Ing. Milana Hluchého, PhD (všichni CB), 
dále Dr. Stanislava Pientaka (SCEAV), Petra 
Coufala (BJB) a Ing. Miloše Poborského (KS). 
Øeditel ETS jmenoval tyto èleny Kolegia øedi-
tele: Mgr. Viktora Bera, Viktora Buchtu, Evu 
Dvoøákovou, Pavla Hoška, Th.D. a Davida 
Javornického,Th.D. 

6. Úsilí o získání akreditace bakaláøského 
studijního programu

Rektorát Univerzity Karlovy schválil vzá-
jemnou dohodu mezi Evangelickou teologic-
kou fakultou Univerzity Karlovy a ETS o spo-
lupráci pøi uskuteèòování bakaláøského stu-
dijního programu v oboru pastoraèní a sociál-
ní práce. Pokud dohodu potvrdí i minister-

Rok 2004 na ETS v obrázcích

Poslední možnost 
zahájit studium na 
ETS ve školním 
roce 2005/2006! 

3. èervna probìhnou na ETS 
pøijímací zkoušky, 26. srpna pak 
pøijímací zkoušky dodateèné. 
Bližší informace v kanceláøi ško-
ly, na telefonu 281 921 734 nebo 
na http://etspraha.cz/

Zarezervujte si
ve svých diáøích

I letos vás ETS zve na dvì tradiè-
ní podzimní akce: 8. øíjna Den ETS 
spojený se setkáním všech absol-
ventù a vysláním absolventù '05 do 
služby, a 14. – 16. listopadu 
Evangelikální teologická konfe-
rence na téma Starý zákon a dneš-
ní etika, s hlavním øeèníkem 
Chrisem Wrightem.

Šedesátiny bratra øeditele Karla TaschneraŠedesátiny bratra øeditele Karla Taschnera

Den otevøených dveøíDen otevøených dveøí

Zahájení školního roku 2004/2005, pøedstavuje se první roèníkZahájení školního roku 2004/2005, pøedstavuje se první roèník

Absolutoria – závìreèné zkouškyAbsolutoria – závìreèné zkoušky

Den ETSDen ETS

Evangelikální teologická konference,
hlavní øeènice sestra Redina Kolaneciová

Promoce dvou uèitelù Davida Javornického,Th.D.
a Pavla Èerného, Th.D.
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stvo, studenti pastoraèního zamìøení by od 
druhého roèníku byli nejen studenty ETS, ale 
také studenty ETF UK a po absolutoriu na 
ETS by po dalším roce studia na ETF UK zís-
kali titul bakaláø. Studijní program pastoraè-
ního zamìøení na ETS byl rozšíøen tak, že spl-
òuje také standard vzdìlávání v sociální oblas-
ti a absolventi mohou nalézt pracovní pøíleži-
tosti též v oblasti sociální práce. Absolventi 
teologického zamìøení mohou na základì 

písemné dohody s ETF UK po vykonání vyrov-
návacích zkoušek získat po dvouletém studiu 
na ETF UK magisterský titul. V souèasné 
dobì ETF UK neudílí v oboru teologie titul 
bakaláø, ale v pøíštích letech k tomu díky èlen-
ství ÈR v Evropské unii zøejmì dojde. Pak jsme 
pøipraveni uzavøít s ETF UK dohodu o usku-
teèòování bakaláøského programu také pro 
teologické zamìøení.

Tìšíme se z toho, že již nìkolik desítek absol-

ventù ETS pùsobí v církvi na plný úvazek jako 
kazatelé a správci sborù, jiní jsou zamìstnanci 
rùzných køes�anských organizací a další 
absolventi vypomáhají v rozlièné službì ve 
svých sborech. Prosíme všechny pøátele ETS 
o pøímluvné modlitby a dìkujeme všem za 
dosavadní podporu. 

–Karel Taschner, Th.D., øeditel ETS–

Vyslanci ETS
Pøedstavujeme nový projekt, který zjednodu-

šuje a zefektivòuje komunikaci ETS s jednotli-
vými sbory. Kdokoli z vás se do nìj mùže zapojit, 
a tak velmi jednoduchou èinností výraznì semi-
náøi pomoci.

Evangelikální teologický semináø, jako organizace 
sloužící církvi intenzívní pøípravou nových služebníkù, 
je zcela závislý na dobrovolné modlitební i finanèní pod-
poøe svých pøátel a sponzorù. Jako jednu z klíèových 
oblastí naší èinnosti proto vidíme navazování a budo-
vání vztahù s konkrétními køes�anskými sbory, které 
bychom pravidelnì informovali o své práci a povzbuzo-
vali je ovocem své služby, tak aby se každý mohl rozhod-
nout, zda by nám tuto podporu nebyl ochoten poskyto-
vat. Pøejeme si, aby co nejvìtší poèet køes�anù znal naše 
poslání, uvìøil, že je správné a získal dùvìru, že jsme 
schopni je naplnit. Cílem semináøe proto je zøídit v co 
nejvìtším poètu sborù funkci tzv. „vyslance ETS“. Ten 
by byl kontaktní osobou, pøes kterou bychom s daným 
sborem komunikovali, informovali o našich aktivitách a 

projektech a na druhé stranì získávali zpìtnou vazbu 
o zájmu èlenù tamního spoleèenství, na kterou bychom 
mohli adekvátnì reagovat. Konkrétní úkoly vyslance 
jsou následující:
1. Usilovat o to, aby kazatel, staršovstvo a další èlenové 

sboru byli informováni a pokud možno naklonìni 
spolupráci s ETS.

2. Zajiš�ovat, aby byl ve sboru na pøístupném místì vždy 
dostatek písemných materiálù o ETS (informace 
o èinnosti, o studiu a pøijímacích zkouškách, o mož-
nosti sponzorství, aktuální èíslo obèasníku Dynamis 
atd.) a sbor byl informován o všech dùležitých záleži-
tostech a projektech týkajících se ETS. 

3 Snažit se o to, aby všechny navázané kontakty èlenù 
sboru s ETS pokraèovaly. 

4 Pamatovat na poøádání „Nedìle ETS“ ve sboru – 
tedy dohodnout s vedením vhodný termín a my sjed-
náme službu nìkterého uèitele nebo studenta na 
nedìlní bohoslužbì daného sboru, spojenou s infor-
macemi o semináøi a dobrovolnou sbírkou.

5 Pøi Nedìli ETS èi pøi jiné vhodné pøíležitosti nabíd-
nout možnost setkání nìkoho z ETS s urèitou skupi-

. 

. 

. 

nou zájemcù o studium nebo èinnost ETS z øad èlenù 
sboru (ve staršovstvu, v mládeži, na skupince nebo 
v konkrétní rodinì).
Rádi bychom jmenovali vyslance ETS vždy na dva 

roky, což mùže být samozøejmì po dohodì prodlouže-
no. Vzájemná komunikace mezi vyslancem a ETS pro-
bíhá pøevážnì na bázi elektronické pošty, popøípadì 
telefonicky. Materiály zasíláme poštou. Poèítáme 
s možností osobního kontaktu s vyslanci v rámci Dne 
ETS, na který budou zváni (1× roènì). Nejedná se o in-
tenzivní nároènou službu, ale o jednoduchou spoluprá-
ci, která ovšem semináøi velice pomùže v dosud proble-
matické komunikaci pøes vysoce zahlcené kazatele. 
Proto vás prosíme, zda byste zvážili své možnosti pøi-
spìt tímto zpùsobem ke vzdìlávání a výchovì nových 
služebníkù na Kristovì díle. Celý projekt je ještì v plen-
kách, máme prvních dvanáct vyslancù a vìtšina sborù je 
tedy zatím neobsazená. Pokud byste byli ke spolupráci 
ochotni, kontaktujte nás na adresu cerna@etspraha.cz, 
nebo klasickou poštou na adresu ETS, obálku nadepsat 
Hana Èerná.

–jaš–

Za absolventy ETS
Tentokrát jsme položili nìkolik otázek skupi-

nì absolventù, kteøí po dokonèení ETS pokra-
èovali nebo pokraèují ve studiu na jiných ško-
lách více èi ménì pøíbuzných oborù. Zajímalo 
nás, nakolik a v èem konkrétnì hodnotí své stu-
dium na semináøi jako pøínosné, i když po jeho 
absolvování navázali jinými studii.

Miriam Šedivá
odborná maturita v roce 1995
+ Co byly dùvody, které tì vedly ke studiu na ETS?

Bìhem støední školy jsem o prázdninách byla na brigá-

dì na All Nations Christian College v Anglii. Moc se mi 
líbila studijní atmosféra a zaèala ve mnì klíèit touha stu-
dovat nìjakou biblickou školu. Když mi Pavel Èerný øekl 
o nedávno založeném semináøi, byla jsem velmi ráda, že 
máme tuto možnost u nás v Èeské republice. Modlila 
jsem se tedy za to, jestli je semináø škola, kterou mám 
studovat. Na žádnou jinou školu jsem si pøihlášku nedá-
vala.
+ Jakou další školu jsi po ETS studovala a jak ses 
vùbec k tomuto oboru dostala?

Po dvou letech na semináøi (tehdy se studovalo dva 
nebo ètyøi roky) jsem studovala Speciální pedagogiku  
uèitelství na Pedagogické fakultì UK. Bìhem semináøe 
jsem dozrávala duchovnì i duševnì a pøemýšlela o tom, 
co budu v životì dìlat dál. Chtìla jsem se zamìøit na 

nìco praktického 
a znala jsem nìkte-
ré lidi, kteøí tuto 
školu studovali.
+ P o m o h l y  t i  
n ì j a k  z n a l o s t i  
a   z k u š e n o s t i  z e  
semináøe ve stu-
diu na této škole? 
Vypadalo by tvé 
s t u d i u m  j i n a k ,  
kdybys pøedtím 
nestudovala ETS?
Spíše než znalosti 
to bylo mé dozrává-
ní za dva roky. Hned 
po maturitì bych na 
vysokou školu prav-
dìpodobnì nebyla 
ani pøijata.
+ Hodnotíš tedy 
v koneèném dù-
sledku èas stráve-
ný na ETS za pøí-

nosný a hodnotný ve svìtle tvého dalšího studia 
a profese?

Rozhodnì ano. Vysokou školu jsem dostudovala 
uprostøed školního roku. V mém oboru místo nebylo, 
a tak jsem pokraèovala ve vyuèování angliètiny, což 
jsem dìlala už jako studentka semináøe i VŠ. Právì 
výuka angliètiny byla na semináøi kvalitní, také jsem 
musela studovat rùzné teologické materiály v anglièti-
nì. Na své povolání jsem se vlastnì pøipravovala spíše 
na semináøi než na vysoké škole.

V souèasnosti jsem už pøes tøi roky na mateøské 
„dovolené“ a vìnuji se našim dvìma dìtem a práci ve 
sboru. Zde se pøevážnì vìnuji dìtskému klubu Motýlek, 
který je pro maminky s dìtmi kolem dvou let. Pøi pøípra-
vì a organizaci programù pro tuto vìkovou kategorii 
teologické znalosti nejsou to zásadní – ty spíše zapomí-
nám. Spíše èerpám z pøesvìdèení, že práce ve sboru 
(pro sbor i lidi kolem) má smysl.

Manžel mi napovídá, že mùžu napsat, že po studiu 
semináøe jsem oporou jemu jako staršímu sboru.
+ Máš pro ètenáøe Dynamisu nìjaké konkrétní, 
tøeba i úplnì osobní námìty k modlitbám?

Urèitì tøeba ten náš klub. Osobnì bych potøebovala 
více trpìlivosti a moudrost pøi výchovì vlastních dìtí. 
A za celou naši rodinu, manžela, dìti, abychom mohli 
být svìtlem kolem nás.

Petr Pospíšil
pastoraèní zamìøení, absolutorium v r. 2003
+ Co byly dùvody, které tì vedly ke studiu na ETS?

To je dobrá otázka, ale odpovìdìt na ni asi nebude 
jednoduché. Mé rozhodnutí zaèít studovat na ETS mìlo 
nìkolik dùvodù a pøiznávám, že nìkteré mé motivy neby-
ly pøed Bohem zcela v poøádku. V té dobì (tedy asi pøed 
pìti lety) jsem procházel velice tìžkým obdobím. 
Zažíval jsem tehdy vážnou krizi, která pramenila jednak 
z mých osobních problémù a jednak z tìžkostí, kterými 
jsme procházeli jako sbor. Tìžko se to vysvìtluje. 

Studium na ETS jsem vidìl jako dobrou pøíležitost zaèít 
s Bohem budovat „nový“ vztah. Mìl jsem v životì cha-
os, nevìdìl jsem èemu a komu mám vlastnì vìøit, nevì-
dìl jsem tehdy, co je dùležité, a na co se mám zamìøit… 
Bylo to opravdu nároèné období. Potøeboval jsem nìco 
jako „generální úklid“. Na druhou stranu jsem si mys-
lel, že ETS pro mì bude dobrou záminkou k vycouvání 
ze sborového života. Chtìl jsem pøed nìkterými problé-
my utéct. Nevìdìl jsem ale, že Bùh má pro mì úplnì jiný 
plán. Už bìhem prvního semestru jsem zakoušel velice 
silnì a naléhavì Boží výzvu k pokání a místo toho, abych 
utekl, jsem se vrátil a zaèal vìci øešit poctivì. Netrvalo 
dlouho a ve sboru jsem se zapojil do služby. Svùj sbor 
jsem mìl potom o to víc rád a záleželo mi na nìm. Píšu to 
v minulem èase, protože nyní jsem v úplnì jiném sboru, 
jiné denominaci, jiném mìstì… ale to už je jiná kapitola. 
Hodnì vìcí se od té doby zmìnilo.
+ Jakou další školu jsi po ETS studoval a jak ses 
vùbec k tomuto oboru dostal?

Když se blížilo ke konci mé studium na semináøi, 
pøemýšlel jsem, co bude dál. Absolvoval jsem pastoraè-
ní zamìøení, díky kterému vzrostl mùj zájem o pastoraci 
a odbornou psychologickou péèi. Na druhou stranu 
jsem ale vnímal, že mì velice baví i teologie. (Dokonce 
jsem nad rámec svého studijního programu absolvoval 
s teology církevní dìjiny a jeden semestr øeètiny.) 
Rozhodoval jsem se tedy mezi dvìma možnostmi: buï 
teologická dráha, nebo odborná psychologická. Necítil 
jsem se ale ani na jednu možnost. A vracet se zpìt ke 
svému pùvodnímu øemeslu (elektromechanik) jsem 
nechtìl.

Dozvìdìl jsem se o spolupráci mezi ETS a TF JU 
(Teologická fakulta Jihoèeské univerzity) v Èeských 
Budìjovicích. V ten moment jsem vìdìl, že to je ono. 
Získám dost èasu na rozmyšlenou a mimo to i formální 
vzdìlání, díky kterému se budu moci lépe uplatnit v 
praxi. Nastoupil jsem tedy ke studiu oboru Pastoraèní 
asistence. Mé osobní zamìøení se ale bìhem studií zaèa-
lo vyjasòovat a zaèal jsem se profilovat více teologicky. 
Nakonec jsem se tedy rozhodl, že zmìním obor a nyní 
studuji èistou teologii, což mì velice baví a naplòuje, 
aèkoli je to dost nároèné, protože se musím vyrovnávat 
s novými podnìty, se kterými jsem se dosud nesetkal…
+ Pomohly ti nìjak znalosti a zkušenosti ze seminá-
øe ve studiu na této škole? Vypadalo by tvé studium 
jinak, kdybys pøedtím nestudoval ETS?

Rozhodnì ano! Semináø mi hodnì dal! Nejvíce jsem 
vdìèný za to, že nás uèitelé povzbuzovali používat vlast-
ní rozum, uèili nás kriticky pøemýšlet a nebát se øíci 
nahlas svùj názor. Pøi hodinách to z nás poøád tahali. Co 
si o tom myslíte? Jaký je na to váš názor? Když jsem se na 
nìco zeptal, nedostal jsem bleskovou odpovìï, ale 
místo toho se uèitelé ptali: Co myslíte vy ostatní? Díky 
tomu jsme byli nuceni více pøemýšlet a to je moc dobøe. 

Mnì osobnì tyto otázky motivovaly více ke studiu. 
Nauèil jsem se, že si mohu dovolit nesouhlasit i se silný-
mi osobnostmi èi autoritami. Dnes, když jdu na fakultì 
ke zkoušce a na dveøích vidím, že vyuèující má pøed jmé-
nem i za jménem hromadu titulù, neposadím se z toho 
na zadek. Na ETS jsem se nauèil vážit si i svých vlast-
ních názorù a závìrù a tak žít mnohem autentiètìji. 
Toho bych asi pøedtím nebyl schopen.
+ Hodnotíš tedy v koneèném dùsledku èas strávený 
na ETS za pøínosný a hodnotný ve svìtle tvého další-
ho studia a profese?

Jednoznaènì ANO! Všem, kdo uvažují o studiu na 
ETS, ho mohu vøele doporuèit!
+ Máš pro ètenáøe Dynamisu nìjaké konkrétní, 
tøeba i úplnì osobní námìty k modlitbám?

Jistì. Budu velmi vdìèný za modlitby. Jak jsem již 
pøedeslal, musím se poctivì a èasto i bolestnì vyrovná-
vat s odlišnými teologickými aspekty, které mají dopad 
do mého osobního života, do života sboru… Nìkdy to 
prožívám dost dramaticky, nese to s sebou spoustu 
nepøíjemností, nepochopení, otázek a pochybností...

Leží mi na srdci ekumenické vztahy. Na TF jsem 
poznal nové pøátele – vzácné lidi katolického vyznání, 
nepochybnì znovuzrozené a tìžce nesu to, že je církev 
rozdìlená. Trápí mì to. Hledám Boží vùli, jestli si mì 
Bùh nechce použít v této oblasti, pøemýšlím nad kaza-
telskou službou, ale zatím nevím, co bude. Jsem otevøe-
ný èemukoliv, co Bùh dá. Mohu-li tedy prosit o modlit-
by, modlete se za to, abych všechny tyto komplikace 
dokázal pøeklenout a abych nalezl místo, které mi Bùh 
pøipravil, a� už to bude kdekoli. Díky.

Jana Šrámková
teologické zamìøení, absolutorium v r. 2004
+ Co byly dùvody, které tì vedly ke studiu na ETS?

Pùvodnì jsem plánovala studium na nìjaké humanit-
ní vysoké škole, ale když se blížil èas podávání pøihlášek, 
prožila jsem zvláštní znejistìní. Na hodinách filosofie, 
což byl mùj nejoblíbenìjší pøedmìt, jsme v té dobì 
hodnì mluvili o køes�anství. Z výkladu mi bylo jasné, že 
naše uèitelka sama jeho podstatu do hloubky nepocho-
pila a na základì povrchních vìdomostí zcela dezinter-
pretovala. Najednou mì zaskoèila myšlenka, proè jí 
tedy vìøím v jiných otázkách, když vykládá jiné filosofie 
a myšlenkové systémy? A co když je to tak se všemi uèi-
teli? Komu mám tedy vìøit? A co autoøi uèebnic a odbor-
ných knih? Cítila jsem hlubokou potøebu natolik 
„dozrát“, abych se byla schopná v tom zmatku nìjak 
zorientovat, vybudovat si pevnì svá osobní východiska a 
nauèit se kriticky myslet a rozpoznávat. Bylo mi jasné, 
že to zatím rozhodnì neumím a dokud se to nenauèím, 
nezbývá mi než se obklopit lidmi, kterým vìøím na osob-
ní rovinì a pomohou mi dozrát. Proto jsem šla na ETS.
+ Jakou další školu jsi po ETS studovala a jak ses 
vùbec k tomuto oboru dostala?

Na semináøi jsem absolvovala teprve letos v záøí 
a vzápìtí jsem nastoupila na Literární akademii Josefa 
Škvoreckého. Studuji obor Tvùrèí psaní – redakèní 
práce a zatím mi škola úžasnì vyhovuje. Považuji za 
zázrak, že jsem zcela neèekanì našla nìco, co pøesnì 
odpovídá mým pøedstavám. Pozitivní vztah k literatuøe 
jsem mìla vždycky – ètení je moje vášeò a zpùsob obje-
vování svìta, a psaní jsem zkrátka vyhodnotila jako 
svému srdci nejbližší a zároveò nejúèinnìjší zpùsob, jak 
se tvoøivì vyjádøit. Taky nemùžu opominout, že ke stu-
diu literární teorie a základù lingvistiky mi byla podstat-
ným stimulem má absolventská práce o hebrejském 
paralelismu, která vlastnì stála na pomezí teologie a li-
terární vìdy a motivovala mì pokraèovat tímto smìrem.
+ Pomohly ti nìjak znalosti a zkušenosti ze seminá-
øe ve studiu na této škole? Vypadalo by tvé studium 
jinak, kdybys pøedtím nestudovala ETS?

Vliv semináøe na mé studium je nedozírný. Na prv-
ním místì je pro mì obrovskou výhodou, že mám už 
zkušenost se studiem jako takovým, vím zhruba jak se 

uèit, jak hledat informace, jak psát práce atd. Další plus 
navazuje na mùj problém z první otázky. Mùj pùvodní 
motiv, proè jít studovat semináø, se totiž alespoò v mož-
né míøe naplnil a za to jsem nesmírnì vdìèná. 
Nepøipadám si ve studiu a informacích ztracená. 
Pøestalo mì dìsit, že se na urèitý problém dívá mnoho 
odborníkù zcela protichùdnì, a že není a asi nikdy nebu-
de možné rozhodnout, kdo z nich má pravdu. Mohu si 
v klidu vychutnat pøednášku profesora, s jehož výcho-
disky a pøesvìdèením se rozhodnì nemohu ztotožnit, 
a pøesto se tím nechat obohatit. Nerozèilují mì lidé, 
které nepøesvìdèím o svém názoru. Nepøijdu si nepat-
øiènì ani nabubøele, když se po zralé úvaze rozhodnu 
závìry nìjakého odborníka odmítnout. Tím vším nechci 
ani zdaleka øíct, že vždycky vím co a jak, že se ve všem 
vyznám a vždy usuzuji správnì, ale získala jsem nad-
hled, který mi umožòuje názory a myšlenky ne ze dne na 
den mìnit a panikaøit z rùznosti, ale vše v klidu zpraco-
vávat a vyhodnocovat.

Jistì je takovýto rùst pøínosem každého kvalitního 
studia a nejen ETS, ale jsem moc vdìèná, že se mi tam 
dostávalo tak laskavého vedení, zájmu a úžasných osob-
ních pøíkladù. Také vidím jako podstatné, zaèít si poøá-
dek ve svých názorech a pøesvìdèeních dìlat od oblastí 
pro život nejklíèovìjších, jakou víra rozhodnì je. Navíc 
na trénink vypoøádávání se s nejistotou, hledáním a 
širokou škálou pohledù je myslím teologie maximálnì 
vhodná...
+ Hodnotíš tedy v koneèném dùsledku èas strávený 
na ETS za pøínosný a hodnotný ve svìtle tvého další-
ho studia a profese?

Rozhodnì ano, a to kromì výše zmiòovaných prak-
tických dùvodù také pro duchovní rozmìr studia na 
ETS, pro promìnu, kterou jsem tam mohla v mnoha 
oblastech projít. To je to, èeho si na studiu semináøe 
vážím vùbec nejvíc, že sebou kromì znalostí a intelektu-
álního rùstu nese i duchovní zrání, poznávání Božího 
i vlastního charakteru a tím promìnu osobnosti. A to, 

kdo jsem, musí pøece nutnì ovlivòovat celý mùj další 
život, nejen studium.
+ Máš pro ètenáøe Dynamisu nìjaké konkrétní, 
tøeba i úplnì osobní námìty k modlitbám?

V záøí letošního roku plánuje sbor CB Dejvice založit 
nový sbor na Praze 13. Tuto práci má na starosti mùj 
manžel. Moc se na nové místo tìšíme, ale také je to spo-
jeno s rùznými zmìnami, nejistotu a tím i obavami, tak 
prosím o modlitby za Boží moudrost, pokoj a jeho 
požehnání této nové službì. 

Jako praktická starost na mì leží shánìní školného, 
které je jedinou, zato výraznou negativní stránkou 
mého souèasného studia. Prosím Pána Boha, abych 
mìla i dál sílu jak ke studiu, tak k práci, kterou bych na 
nìj vydìlávala.
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