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Úvod 
Evangelikální teologický seminář – vyšší odborná škola teologická a sociální (VOŠ) je 

účelové zařízení Církve bratrské (CB). CB jako církev zřizovatele přináší podněty pro další rozvoj 
školy tím, že poskytuje zpětnou vazbu ke studiu a spoluurčuje budoucí směřování školy.  

Škola je vedena Radou ETS, ke své činnosti přijímá podněty z dalších církví v Radě 
zastoupených a i jim tím dává možnost podílet se na formování školy. Díky vzájemné důvěře a 
spolupráci může seminář připravovat budoucí služebníky řady českých evangelikálních církví na 
službu v církvi.  

Bez úzké spolupráce církve a školy není možné, aby škola plnila své poslání dobře. Škola 
bez církve nebude absolventy připravovat na realitu služby, církev bez školy ustrne. Za čtvrtstoletí 
existence školy je tu řada absolventů v činné službě, které škola pro praxi připravovala.  

Škola udržuje se svými absolventy kontakty, protože oni svými čerstvými, aktuálními 
praktickými zkušenostmi z praxe pomáhají škole, aby zůstala praktickou. V praxi to znamená s 
každou další reakreditací nově promýšlet obsah studijních programů. ETS pomáhá CB, i dalším 
českým evangelikálním církvím udržet teologické směřování a věroučnou jednotu. Alternativou 
může být organizování konferencí s osvědčenými zahraničními řečníky, nicméně české prostředí a 
českou mentalitu žádný zahraniční řečník nevystihne, nepředá.  

Škola, studijní programy 
 

Akreditované studijní obory Počet studentů 
k 30. 9. 2018 Uchazeči Nově 

přijatí Absolventi v roce 2018 

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

denní:      9 
 
komb.:     15 

7 7 Absolventi:   3 
(Alena Pecková 
Libor Neuman 
Marek Novák) 

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

denní:      5 
 
komb.:     10 

8 5 Absolventi:   1 
(Sylvie Plevová) 
 

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

 
        3 

--- --- Absolventi:  2 
(Julie Gryciková 
Michal Kunc) 

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

denní:      2 
 
komb.:     11 

5 5 Absolventi:   1 
(Josefína 
Procházková) 

 

Akreditace: V srpnu 2018 skončila platnost akreditací: Teologická a pastorační činnost (denní a             
dálková forma studia), Pastorace a sociální práce (denní a dálková forma). Tyto akreditace byly              
nahrazeny akreditacemi z roku 2016, podle kterých se vyučuje od školního roku 2016/17. 

Bakalářský program Pastorační a sociální práce ve spolupráci s ETF UK ukončují poslední studenti,              
zapsaní v tomto programu. Program bude ukončen v červnu 2019. 

Během jara 2018 byly zahájeny práce na přípravě společného studijního programu s UMB PF KTK               
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v Banské Bystrici. Vzhledem k tomu, že se ale do června 2018 nepodařilo najít způsob, jak bude                 
tento program financován, byly v červnu práce dočasně zastaveny. Řešení vzniklé situace hledáme. 

Studenti: 1. ročníky denní formy studia (dále Dn) ve školním roce 2017/18 i 2018/19 jsou po                
několika letech tvořeny motivovanými studenty. Potíže, které se objevily před dvěma lety díky             
programu Blackbridge (více zájemců o roční studium než těch, kteří chtějí studovat celý tříletý              
program) se neopakují. Dvě letošní studentky Blackbridge jsou integrální součástí studijní skupiny.            
Za aktuální skupinu Dn studentů jsme velmi vděční. 

Fundraising, sponzoři: Po pečlivém zvažování formy a přínosů spolupráce s fundraiserem Mgr.            
Štěpánem Hellichem, Dis, a po konzultacích se zástupcem pro věci ekonomické, se ředitel rozhodl              
k 31. 12. 2017 ukončit spolupráci s fundraiserem ETS Štěpánem Hellichem dříve dohodnutou             
formou. Spolupráce nyní pokračuje volnější formou, bez měsíčních záloh, na konkrétních           
projektech, aktuálně zejména na grantu MŠMT Věda, výzkum, vzdělávání. 

Pokračoval projekt „Kdo jednou dává, čtyřikrát dává“ ve spolupráci s nadací Domanada. Nadace se              
zavázala k tomu, že každou 1 Kč, získanou od prvodárce, přispěje 3 Kč a to až do výše                  
10.000 USD. Během školního roku jsme získali celkem 94 tis. Kč od prvodárců a tudíž jsme dosáhli                
na celou výši příspěvku. Vyřízení daru se však protáhlo, a slíbená částka přišla na účet až v září                  
následujícího školního roku. Bude tedy přínosem do rozpočtu školního roku 2018/2019. 

ETS získala grant OP VVV (Operační program, věda, výzkum, vzdělávání) od MŠMT podle výzvy              
č. 42 ve výši celkem 255 tis. Kč. Realizace grantu platí od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019. První část                     
grantu ve výši 153 tis. již je na účtu ETS. Realizace dvouletého projektu byla zahájena v únoru                 
2018. 

Ředitel během roku navštěvoval většinou 2x měsíčně sbory CB se službou slova a představením              
ETS během Nedělí ETS. 

Spolupráce, stipendia: Ve spolupráci se sborem CB Černošice nastoupil v říjnu jeden student na              
odbornou praxi na tomto sboru jako vedoucí mládeže, s finančním příspěvkem pro studenta.             
Takovéto podoby spolupráce s církví zvyšují kvalitu přípravy na službu. Jsme za to vděční. Do              
budoucna bychom rádi počet tímto způsobem spolupracujících „seminárních“ sborů ještě rozšířili           
tak, abychom studentům v případě, že ve vlastním sboru nemají prostor k realizaci praxí, mohli               
nabídnout kvalitní alternativu. Korejský sbor nadále poskytuje stipendia studentům připravujícím se           
na kazatelskou službu. 

Vzdělávací institut  (doplňková činnost ETS, VOŠ) 
Přehled poskytovaných programů, počty kurzistů. Přehled činnosti. 

 

Neakreditované studijní obory Počet studentů 
k 30. 9. 2018 Uchazeči Nově 

přijatí Absolventi v roce 2018 

Sborový pracovník (víceletý obor) 7   1 (Pavel Medek) 

Duchovní vedení dětí, kurz pro rodiče 
a pracovníky s dětmi (roční obor 
s možností 2. a 3. samostatného 
ročníku) 

0 --- --- 0 

 

Bible v kostce: 8 částí celé Bible 2 --- --- 0 
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celkem osob za rok 9   0 

Horizonty – jednotlivé kurzy    Z toho za kredit 

Zimní semestr 47   23 

Letní semestr 9   6 

celkem osob za rok 56    

 
Sborový pracovník je nejstarším a stabilně dobře přijímaným neakreditovaným oborem na ETS,            
sestávajícím z patnácti předepsaných a patnácti volitelných kurzů. Většina studentů jej studuje tři až              
čtyři roky, někteří ovšem i déle. Někteří přecházejí v průběhu studia do akreditovaných oborů; jiní               
naopak při zaměstnání a rodině nestíhají plnit požadavky studia a volí program jen v režimu               
„náslech“ - navštěvují kurzy, aniž by je uzavírali. Tuto lehčí alternativu chceme těmto studentům              
zachovat, jakkoli snižuje naše původní očekávání od programu. Jako určité omezení se ukazuje, že              
na semináři není o dálkařských sobotách fyzicky přítomna osoba odpovědná za program;            
komunikace se studenty probíhá pouze mailem. 
 
Kurz Duchovní vedení dětí nebyl ve školním roce 2017/18 otevřen. Poptávka z minulých let byla               
zřejmě kurzem ve školním roce 2016/17 natolik uspokojena, že do letošního ročníku se přihlásilo              
méně zájemců, než kolik je jich minimálně potřeba pro otevření kurzu. 
 
Bible v kostce je online kurz, učitelem pouze částečně doprovázený, věnovaný základním            
biblickým znalostem a čtenářským, interpretačním dovednostem. V současnosti jsou v provozu           
čtyři z osmi plánovaných modulů. Účastníci kurzem postupují vlastním tempem, což se ukazuje             
jako určitý limit: většina se zastavila a dále nepostupuje. I přes cílenou propagaci kurzu na začátku                
školního roku se do kurzu hlásí výrazně méně zájemců, než jsme původně očekávali. Z tohoto               
důvodu, a také z důvodu chybějícího personálního zajištění, byly práce na zbývajících čtyřech             
modulech dočasně pozastaveny. 
 
Kurzy Horizontů pro veřejnost mají dvojí podobu. Jednak jsou pod touto hlavičkou nabízeny             
kurzy z rozvrhu denního i kombinovaného studia ETS; jednak jde o kurzy nabízené sborům či               
regionům, resp. sbory či regiony si je mohou u ETS přímo vyžádat (např. kurzy biblické               
interpretace v Opavě nebo v Hranicích). Z rozvrhu měli ve sledovaném období lidé zájem typicky o                
některé pastorační kurzy (Odpuštění jako nástroj pastorace), ale také o kurzy biblické či teologické              
(Evangelizace a učednictví, Pastorální teologie atp.). Uchytila se také nabídka kurzů pro odbornou             
veřejnost, jež u účastníků předpokládají praxi či znalost oboru: ve sledovaném období to byl              
dvoudenní kurz katechetiky s Bernhardem Rothenem v Litomyšli. Zdá se, že se zvolená forma se               
osvědčuje: jednak otevírat veřejnosti vhodné kurzy z rozvrhu školy, jednak nabízet „výjezdní“            
varianty těchto předmětů pro sbory či senioráty, resp. reagovat na poptávku církve; a v místech               
konat „výjezdní“ kurzy jednak na obecné, úvodní rovině, jednak pořádat kurzy pro pokročilé,             
odborné, pro „profesionály“. Největší oblibě se očividně těší kurzy pastorační a biblicky            
interpretační. Nabízí se otázka, jak sborům nabízet i jiné obory (otázka nabídky a potřeb, ale i                
personálních možností), ale také jak vůbec kurzy nabízet (otázka propagace). 
 
Příprava programu Výchova politiků v Čechách ve spolupráci s Institutem W. Wilberforce, byla             
pozastavena. Nový ředitel IWW D. Doksanský nemá o spolupráci a realizaci kurzu zájem. 
Během roku proběhly celkem tři setkání ředitele ETS a senátora Libora Michálka, kdy jsme hledali               
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okruh zájemců, pro který by měl být kurz určen, snažili jsme se nově zformulovat i jeho obsah.                 
Jednou ze zvažovaných možností bylo i propojení s podobným, na Slovensku úspěšným odborným             
programem Politická akadémia, viz https://politickaakademia.sk Nicméně praktické kroky k         
realizaci programu nebyly pro zaneprázdněnost zúčastněných učiněny. 
 
Během jara 2018 byla ETS nabídnuta možnost spolupodílet se na uspořádání Visible music week,              
týdenního hudebního campu. Camp proběhl ve spolupráci s českým přípravným týmem v červenci             
v Praze. Camp vedl tým zkušených muzikantů, absolventů Visible Music College (USA, Memphis),             
byl určen pro služebníky v českých sborech, kteří chtějí růst v produkci a vedení chval. Součástí                
campu byl i seminář, zabývající se skládáním nových písní. Zúčastnilo se jej šestnáct účastníků z               
několika českých církví (CB, KS, AC, řkc, TCV). Na základě dobré zkušenosti do budoucna              
zvažujeme možnost bližší spolupráce s Visible Music College. 

Pastorační poradna 
Projekt Pastorační a psychologická poradna běží na ETS od roku 2010, za tu dobu prošly její péčí 
desítky klientů s nejrůznějšími problémy z řad studentů ETS, křesťanů z různých církví i klientů z 
prostředí mimo církev. Ve školním roce 2017/18 poradna nadále poskytovala individuální i párovou 
terapii a poradenství klientům, převážně (ale ne výlučně) z křesťanského prostředí, vždy na základě 
vzájemné dohody mezi konkrétním pracovníkem poradny a klientem. Setkání jsou nabízena za 
dohodnutý poplatek. 
 
Soňa Třísková poskytovala v loňském školním roce péči několika individuálním klientům, u většiny 
se jedná o dlouhodobou terapii. Dále pracovala se dvěma manželskými páry v rámci párové terapie. 
Pracuje v duchu systemické terapie. Supervizní dohled nad poradnou má Dana Staňková. 

Vědecká a další tvůrčí činnost 
Vedení ETS vyhlíží příležitost získat finanční prostředky na dlouhodobý odborný záměr:           
Odpuštění a smíření. Rádi bychom tento odborný záměr zrealizovali způsobem, který je ETS             
vlastní, tedy v integraci oborů vyučovaných na ETS (teologie, pastorace a psychologie, sociální            
práce). V září 2017 byl podán grant, který tento záměr z části obsahuje. Teprve v červnu 2018 ale                  
garant projektu začal podnikat první kroky k jeho realizaci. 

V roce 2016 dostal seminář účelový dar od sboru Církve bratrské v Černošicích v celkové výši                
300.000 Kč. Dar byl určený na katalogizaci knih z IBTS, na projekt Adopce studentů a přípravu,                
vydání a tisk skript. Díky daru jsme vydali nová skripta, která napsali učitelé ETS: 

JUDr. Iva Kernová: Základy práva (pro vnitřní potřebu ETS, vyšlo elektronicky v únoru 2018) 

ThDr. Pavel Černý, Th.D.: Teologie a praxe služby pastýře (vyšlo tiskem v září 2018 již jako                
publikace nově zřizovaného Vzdělávacího institutu ETS) 

Ing. Daniel Fajfr, M.Th.: Evangelizace a učednictví   (odevzdán rukopis, tisk se připravuje) 

Jan Valeš, Th.D., Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.: Řecká četba (dokončuje se rukopis) 

Z projektu na skripta zbývá k vyčerpání v následujícím školním roce částka 116.300 Kč. 

ETS je spolu se Sdružením evangelikálních teologů vydavatelem odborného časopisu Theologia           
vitae (www.thv.cz). Ten se věnuje mezioborovému rozhovoru teologie v otázkách praktického           
života a služby. Vyšlo číslo, věnované Martinu Lutherovi. 

Ve dnech 20.-22. února proběhlo Evangelikální fórum na téma Církev uprostřed genderového            
chaosu. Programový tým viděl za potřebné otevřít nesnadné téma LGBT komunity a církve. Za              
hlavního řečníka byl vybrán Mark Yarhouse. V rámci fóra se sešlo osm pracovních skupin              
(networků) a další semináře a kulaté stoly. Fórum připravuje ve spolupráci ETS a ČEA, je vhodné                
pro kazatele nebo křesťany ve vedoucích funkcích a jejich spolupracovníky. Záznam Fóra je k              
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dispozici na web. stránkách www.evangelikalniforum.cz.  

Změny v dokumentech a personálním obsazení 
Ve sledovaném období nedošlo ke změně statutárních dokumentů ani směrnic schvalovaných           
Radou ETS. V souvislosti s přijetím nového Nařízení EU o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR),               
které vstoupilo v účinnost dne 25. května 2018, byla přijata vnitřní směrnice, která aplikuje GDPR               
na vnitřní chod školy. Pověřencem pro ochranu osobních údajů se stala Štěpánka Paluchníková. 

Spolupráci s ETS v srpnu 2018 ukončila Anna Krýsová (angličtina). Pavel Raus v souvislosti s               
chystaným odchodem do důchodu ukončil trvalý pracovní poměr v září, nadále s ETS spolupracuje              
na DPP. Nově začal na ETS vyučovat Jarrod Oliver Harmaning (angličtina) od září 2018              
Pracovnici studijního oddělení Julii Gricykovou vystřídala od ledna Štěpánka Paluchníková. Ve           
vedení kateder nedošlo k personálním změnám. 

Řízení, rozvoj a hodnocení činnosti 
V oblasti rozvoje zpráva uvádí indikátory rozvoje a jejich stručný komentář. Mezinárodní zapojení             
a jeho rozvoj (není-li uvedeno výše). Indikátory excelence (členství a ocenění). Výsledky kontroly             
orgány státní správy a jejich závěry. Výsledky interních hodnotících postupů. Hodnocení vychází z             
cílů na dané období. 

Směřování k vysokoškolskému studiu se stále ukazuje jako důležitý cíl. Z hlediska možných             
zájemců o studium jde o prioritu nejvyšší. Titul DiS. nemá ve společnosti velkou prestiž, zároveň               
neumožňuje prostupnost do vysokoškolského studia. Získání bakalářské akreditace pro novou školu           
se v rámci ČR ukazuje jako velmi náročný proces. 

Díky osobním kontaktům člena Rady ETS Jana Jackaniče jsme koncem roku 2017 nově navázali              
spolupráci katedrou teologie a katechetiky na Pedagogické fakultě Univerzity Mateja Béla v            
Bánské Bystrici. Bylo podepsáno Memorandum o spolupráci, ve kterém byl vyjádřen záměr            
společně realizovat studijní program „Evanjelikálna teológia a pastorácia“, který by odpovídal           
studijnímu oboru ETS Teologická a pastorační činnost, byl by akreditován na Slovensku, a poté by               
VŠ požádala o možnost vyučovat akreditovaný program v ČR. ETS by se pak stalo pracovištěm,               
kde by se program vyučoval. Při podrobné přípravě programu se však ukázaly překážky ohledně              
finančního a personálního zabezpečení programu. Proto jsme v červnu 2018 práce na přípravě             
akreditace dočasně zastavili. Hledáme cesty, jak program financovat tak, aby nebyl ohrožen            
rozpočet ETS. 

Zároveň bylo dohodnuto započítání kreditů ze studia ETS do Bc. studia na KTK PF UMB. Pro                
absolventy ETS se tak otevřela cesta k získání Bc. titulu po ročním studiu a obhajobě Bc. práce v                  
Banské Bystrici. Další možností pokračování pro absolventy ETS je nastoupit přímo do Mgr.             
programu katedry. Praktická realizovatelnost dohody však vyjde najevo až s prvními studenty, kteří             
využijí tuto možnost. 

Během jara ředitel hledal možnosti, jak usnadnit možnost studia ETS zejména studentům z Moravy,              
studujícím kombinovanou formou studia. 100% zapojení do studia vyžaduje celkem 21 cest do             
Prahy, což se zdá být pro řadu potenciálních studentů KS příliš velkou zátěží. Zřízení pobočky               
školy na Moravě je aktuálně finančně a personálně mimo možnosti ETS. Mapovali jsme možnosti,              
jak zřídit „Pracoviště vzdáleného přístupu“, kdy by se studenti sešli v učebně na Moravě. Učebna               
by byla propojena obousměrným videopřenosem do výuky. Bylo vytipováno a navštíveno celkem            
šest míst na Moravě (Olomouc /CB, Dorkas/, Hranice na Moravě /CB, Elim/, Frýdek Místek,              
Ostrava. Prvotní rozvaha však vedla ke zjištění, že přijetí této formy studia je problematické jednak               
z pohledu studijních oborů (musely by být zřizovány tři obousměrné videopřenosy současně),            
jednak z pohledu studentů (někteří vyjádřili názor, že jim osobní kontakt s učitelem za cestu do                
Prahy stojí), ale i ze strany učitelů (předměty, které vyžadují bezprostřední spolupráci studentů s              
učitelem by se touto formou vyučovaly obtížně). 
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Vzdělávací institut ETS, z. ú. (zapsaný ústav). Přípravy na založení Vzdělávacího institutu ETS            
(VzI ETS) probíhaly již několik let. S ohledem na volbu a nástup nové RCB od 1. 9. 2017 byl                   
proces zápisu Institutu odložen. Nová RCB pak zjistila, že schválení založení VzI ETS podléhá              
rozhodnutí konference CB. Byly připraveny Zakládací listina VzI ETS a Konference CB v květnu              
2018 odsouhlasila vznik Institutu. Koncem srpna byly Zakládací listina a všechny ostatní potřebné             
dokumenty podány na Rejstříkový soud. 

VzI ETS, z. ú. bude nositelem odborné akademické činnosti, bude moci lépe vstoupit do spolupráce              
s vysokými školami. Dále bude rozvíjet neakreditovanou vzdělávací činnost na sborech. 

Během jara 2017 Rada ETS iniciovala jednání s Radou CB o podobě denního studia, které by lépe                 
odpovídalo očekávání mladých lidí i potřebám církve. Pro lepší zmapování situace proběhla v lednu              
2018 pastorální konference kazatelů CB, která byla celá věnována tématu různých forem vzdělávání             
v církvi a také ETS. ETS z konference získala několik podnětů pro další činnost školy. 

Předchozí (první) Plán strategického rozvoje vznikl v letech 2010-11. Původní záměr byl, aby tým              
strategického plánování začal pracovat nejpozději v dubnu 2017. Rada ETS práce na strategickém             
plánu odložila s ohledem na změnu ředitele ETS, na nově zvolenou RCB i připravovanou pastorální              
konferenci kazatelů CB o vzdělávání. Během roku proběhly přípravy strategického plánu rozvoje            
ETS na další období, byli jmenováni dva zástupci za RETS, RCB, ETS i veřejnost. Moderování               
týmu se ujal Vít Skála. První setkání týmu se uskutečnilo v srpnu 2018. 

Ve sledovaném období nebyla podána žádná žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.,              
o svobodném přístupu k informacím. 

Hospodaření 
Stručná tabulka výsledku hospodaření za uplynulý rok. 

Náklady (v tis. Kč) Výnosy (v tis. Kč) 

Materiál, cestovné, služby 567 Školné 344 

Energie, provoz budovy 202 Dotace MŠMT a ETF UK 1619 

Mzdové náklady 2676 Podpora sborů Církve bratrské 621 

Ostatní náklady 65 Dárci v ČR 324 

  Dary ze zahraničí 0 

  Kurzovné a poradna 132 

  Pronájmy, ubytování, ostatní 634 

Celkem 3510 celkem 3674 

Hospodářský výsledek 164 
 

ETS-VOŠ uzavřel školní rok se ziskem 164 tis. Kč.  

Závěr 
V uplynulém školním roce ETS-VOŠ naplňovala své poslání v souladu se zadáním zřizovatele a              
Rady ETS. 

Výroční zprávu schválila per rollam Školská rada ETS v říjnu 2018 a projednala ji správní Rada                
ETS dne 7.11.2018. 

 

V Praze dne 29. října 2018                              Příspěvky zpracoval a zprávu sestavil: Miloš Poborský 
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