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Výroční zpráva za rok 2012
Posláním Evangelikálního teologického semináře je duchovně, odborně a prakticky připravovat 
pro službu v církvi a ve společnosti. Zrovna minulý týden jsem mluvil při dni otevřených dveří se 
zájemci  o  studium na  ETS o  tom,  co  vše  toto  poslání  znamená.  Mladé  lidi  zaujal  mimo  jiné 
vztahový kontext studia na ETS. Seminář připravuje pro práci s lidmi. A při práci s lidmi jsme my 
sami tím hlavním nástrojem – přinášejte sami sebe jako živou oběť Bohu (Ř 12,1). Proto studium 
informuje i formuje. A formace i informace se odehrává především ve výuce a při studiu.

Na ETS věříme tomu, že taková příprava v přinášení sama sebe Bohu ve službě lidem musí být ve 
své povaze vztahová – vztahy učitelů a pracovníků školy mezi sebou vytváření komunitu, která by 
měla  zvát  k  následování.  Vztahy  mezi  učiteli  a  studenty  jsou  důležitou  součástí  formace 
i informování.  A nakonec  také  vztahy  studentů  mezi  sebou  tvoří  podstatnou  část  studia,  tzv. 
neformálního kurikula. Některé předměty přímo otevírají otázky a oblasti v životě studentů, které 
u některých studentů potřebují uzdravení – např. pastorační kurzy role otce nebo sexualita. V jiných 
předmětech jde o poctivý zápas o pochopení a naslouchání biblickému textu nebo druhým lidem. 
Někteří pracovníci školy jsou v tom zcela mimořádní.

Bohu patří díky za celý široký tým učitelů a pracovníků ETS.

Studijní obory

Akreditované studijní obory
Počet studentů 

k 30.9.2012
Absolventi v roce 2012

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

denní: 0
dálkoví: 18 celkem 
/ z toho 5 nově 
přijatých

4 absolventi: Jan Heřmanský, Tomáš 
Kadlec, Petr Kinkor, Ondřej Paulus

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

denní: 7 / 4
dálkoví: 24 / 5

1 absolventka: Zuzana Laitlová

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

38 / 7 7 bakalářů: Monika Donátová, 
Miloslava Jochmanová, Jana 
Matulíková, Lidija Procházková, 
Alena Rousková, Robin Schmidt, 
Jana Valešová

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

denní: 4 / 4
dálkoví: 4 / 4

(zaměření otevřeno v roce 2012, zatím 
bez absolventů)

Sborový pracovník 16 / 8 Historicky první 2 absolventi: 
Rút Dvořáková, Vlasta Tesařová



Akreditace

Rok 2012  byl  vpravdě  rokem akreditačním.  Aktualizovali  jsme  obě  akreditace  VOŠ s  tím,  že 
v teologickém oboru žádost rozlišuje teologické a pastorační zaměření tak, jak tomu bylo do roku 
2008, kdy se pastorační zaměření transformovalo do oboru sociální práce – dnes je tedy možné 
pastoraci na ETS vystudovat buď s diplomem z teologie nebo ze sociální práce.

Další charakteristikou akreditací je součinnost s bakalářskými programy spolupracujících vysokých 
škol. Sociální práce ve spolupráci s UK ETF navazuje těsně na akreditaci VOŠ. V průběhu roku 
proběhla řada jednání kvůli omezením společné akreditace (zejm. v přijímání nových studentů). 
Z dosavadních jednání vyplývá, že spolupráce s ETF není pro zachování sociální práce na ETS 
perspektivní.

Spolupráce  s  IBTS  v  podobě  připravovaného  oboru  teologie  otevírá  samostatnou  kapitolu 
teologického studia na ETS a prostupnost VOŠ a VŠ není cílem. S ohledem na tento připravovaný 
program byl teologický program VOŠ záměrně odlehčen (také oproti bakaláři na UK ETF).

Nově otevřené studium teologie se zaměřením na pastoraci zaujalo v denním i dálkovém studiu 
a jsme vděční za nové studenty.

IBTS  ve  spolupráci  s  ETS  dne  26.  listopadu  po  více  jako  dvou  letech  příprav  podal  žádost 
o akreditaci bakalářského programu  Teologická a pastorační činnost.  Akreditační řízení probíhá. 
Program by se měl učit česky i anglicky. V průběhu studia si studenti budou volit jedno ze čtyř 
zaměření:  biblistika,  teologická etika,  pastorace nebo praktická teologie.  Cílovou skupinou jsou 
především dospělí zaměstnaní lidé. Zároveň se však pokusíme získat vážné zájemce z řad dnešních 
středoškoláků.  Počátkem února  Akreditační  komise ČR žádost  zamítla,  takže  podle  průvodního 
dopisu se vedení obou škol rozhodne pro další postup.

Vedle  již  jmenovaných  vysokých  škol  spolupracuje  seminář  dlouhodobě  také  s  Teologickou 
fakultou Jihočeské univerzity v oblasti návazného studia absolventů ETS a vzdělávání kaplanů.

Obrat na středisku vysokoškolské činnosti v roce 2012 činil 167.397 Kč.

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na intenzívních přípravách všech akreditací v roce 2012!

Vzdělávací institut
Rok 2012 představuje důležitý mezník pro oblast neakreditovaného vzdělávání cíleného na míru 
potřebám křesťanů v ČR. Do příprav kurzů Horizonty (letní škola) se v osobě Petra Cimaly zapojil 
Komenského institut.  Osvědčila se těsná spolupráce s konkrétním sborem či seniorátem. Poprvé 
v dějinách letní školy se uskutečnily všechny připravované kurzy a u kurzu Pavla Rause dokonce 
bylo  třeba  zavřít  přihlašování  týden  předem  kvůli  plné  kapacitě.  V srpnu  a  prosinci  se  sešla 
pracovní skupina pod vedením ředitele (David Beňa, Viktor Ber, Peter Cimala, Jan Valeš), která 
připravila Horizonty 2013 a také shromáždila a uspořádala všechny dosavadní podněty pro práci 
institutu.

Přehled činnosti institutu:

• HORIZONTY – kurzy pro veřejnost

• Pastorační poradna

• neakreditovaný program Sborový pracovník (napříště bude řazen do činnosti VOŠ)

• Evangelikální teologická konference

• celoživotní profesní vzdělávání kazatelů, pastoračních a sociálních pracovníků



Počty kurzistů v jednotlivých letech

Toto  jsou  veřejností  nejnavštěvovanější  kurzy,  které  patří  do  akreditovaných  studijních  oborů: 
Vnitřní uzdravení (10 účastníků), Pastorační praktikum (7), Sborová pastorace (7), Odpuštění jako 
nástroj pastorace (6) a Exegeze Nového zákona (5).

Obrat na středisku vzdělávacího institutu v roce 2012 činil 85.151 Kč.

Před  námi  jsou  širší  koncepční  otázky:  Pro  koho,  s kým  a  jak  chceme  tento  typ  vzdělávání 
provozovat?  Jakou  roli  v  tom  mohou  hrát  katedry  ETS?  Na  stole  je  otázka  personálního 
zabezpečení (osoba vedoucího) stejně jako otázka názvu celého projektu. Dříve či později chceme 
rozvinou nabídku vzdělávání pro konkrétní profese necírkevního rázu.

Řízení a rozvoj
Pro uskutečňování strategického plánu byla důležitá příprava finančních cílů do roku 2017 (únor) 
a následně rozhovorů o personální podobě strategického rozvoje ETS (září  a říjen).  Ve finanční 
oblasti  se  potvrdila  potřeba  finanční  podpory  připravované  nadace  na  počátku  spuštění 
bakalářského programu s IBTS a po 2-3 letech jeho fungování. V personální oblasti začali ředitel 
a jeho  zástupce  pro  pedagogiku  rozhovory  s  důležitou  skupinou  vedoucích  kateder  a  širším 
okruhem odborných spolupracovníků.

V roce 2012 proběhl již úplný cyklus  hodnocení kvality práce nepedagogických zaměstnanců: 
v květnu až září 2011 všichni stanovili své pracovní i osobní cíle pro školní rok 2011/12, které 
zohledňovali  priority  a  cíle  školy.  V květnu  až  červnu  2012  proběhlo  individuální  hodnocení 
a stanovení nových cílů na školní rok 2012/13. Tento proces částečně nahradil kolektivní přípravu 
priorit v Kolegiu ředitele, vtáhl do procesu plánování také zaměstnance, kteří nejsou v Kolegiu, 
otevřel nově otázku pozitivní motivace a osobních cílů pracovníků.

Tým  spirituála  pod  vedením  Pavla  Rause  usiluje  o  prohloubení  individuální  péče o  dálkové 
studenty  prostřednictvím ročníkových  učitelů.  Tento  model  doposud  fungoval  pouze  v  denním 
studiu.

Od ledna 2012 začal pracovat tým pro  fund-raising, který poskytuje také širší zázemí přípravám 
nadace.  Podařilo  se  prohloubit  komunikaci  s  dárci  a  také  mírně  rozšířit  jejich  počet.  Přípravy 
nadace postoupily  do  nové  fáze  v  únoru,  když  Rada  ETS  stanovila,  že  účelem nadace  bude 
podpora vzdělávání, které křesťanským církvím pomáhá uskutečňovat jejich poslání. Práce Jiřího 
Jedličky,  Jana Valeše  a  Pavla  Plchota na nadaci  vedla  k založení  Výboru pro nadaci  počátkem 
července ve složení Samuel Jindra, Miroslav Pavlíček a Eva Jaklová. Výbor pak pracoval na návrhu 
zakládací  listiny a hledání  vhodných osob pro správní  radu nadace.  V rámci  fund-raisingového 
týmu vznikl podnět vydat katalog projektů, jak by to v budoucnosti mohla dělat nadace: Křižovatka 
projektů ETS 2012/2013.

V roce 2011 probíhala kompletace záznamů o studentech a učitelích ETS v minulosti. Na to v roce 
2012 navázaly cílené snahy o budování komunity ETS. Příležitostí jsou přípravy nadace, výročí 
školy, oběžníky a další události.
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Číselné indikátory rozvoje 2011 2012

Počet lidí v databázi semináře 1201 1447

*Počet účastníků akcí (mimo kurzy) 242 1316

*Počet dobrovolníků a odhadovaný rozsah činnosti 55 (842h.) 74 (1382h.)

Počet učitelů a zaměstnanců v posledních třech letech 84 97

Počet studentů 125 111

Počet kurzistů 175 143

Celková výše finanční podpory dárců 1 085 287 Kč 952 284 Kč

Celkový počet osob, kteří poskytly finanční podporu 49 49

     Počet klíčových dárců (do 20 tis. Kč) z celkového počtu 40 (128 tis. Kč) 42 (201 tis. Kč)

     Počet velkých dárců (20 až 100 tis. Kč) z celkového počtu 6 (337 tis. Kč) 6 (369 tis. Kč)

     Počet mega dárců (nad 100 tis. Kč) z celkového počtu 3 (620 tis. Kč) 2 (382 tis. Kč)

* Nárůst hodnot je částečně dán zaváděním indikátorů do školní databáze v průběhu obou let.

Hodnocení činnosti
Ve  dnech  12.  a  19.  března  proběhla  kontrola  plnění  povinností  v  nemocenském  pojištění, 
v důchodovém pojištění  a při  odvodu pojistného na sociální  zabezpečení a příspěvku  na státní 
politiku zaměstnanosti (protokol č. 958/12/118) Ing. Evou Masaříkovou: „Nebyly zjištěny závady.“

Kolegium projednalo  plán  komplexní  zpětné  vazby,  která  jednak  sdružuje  standardní  způsoby 
vyhodnocení  práce  školy  (statistiky,  hodnocení  studentů,  hospitace,  hodnocení  zaměstnanců), 
jednak  pojmenovává  chybějící  aspekty  (vyhodnocování  praxí,  zpětná  vazba  absolventů,  zpětná 
vazba lidí v oboru). Na chybějící zpětnou vazbu a její vyhodnocení se bude třeba nyní zaměřit.

Změny v dokumentech a personálním obsazení
Blanka Machová na částečný úvazek na studijním oddělení v souvislosti s krácením úvazku Viktora 
Bera v administrativní  oblasti  (zapojil  se  do vědeckého grantu v oboru biblistiky realizovaném 
teologickými fakultami v ČR).

Jiří Jedlička nastoupil od 1. ledna 2012 jako pracovník pro přípravu nadace. Spolu s jeho nástupem 
vznik  fund-raisingový tým ve  složení:  ředitel  Jan  Valeš,  zástupkyně  pro  věci  ekonomické  Eva 
Jaklová, pracovník pro nadaci Jiří Jedlička, pro kontakt s jednotlivými dárci Helena Macková a pro 
komunikaci se zahraničím Fred Průdek.

Od září platí nový mzdový předpis, který obsahuje tabulku tříd a stupňů, kterou na státních školách 
zavedlo MŠMT v roce 2011.

Hospodaření v roce 2012
viz výsledovka a rozvaha hospodaření v samostatných dokumentech


