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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 teologicky 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. 2017

Uchazeči
Nově

přijatí
Absolventi v roce 2017

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

denní:      8
dálkoví:   5
komb.:   10

13 10 Absolventi:   4
Jaroslav Bečvář
Tomáš Masopust
Jan Němeček
Bc. David Uhřík

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

denní:      4
dálkoví:   4
komb.:     7

8 8 Absolventi:   5
Martina Sálová
Monika Kolmanová
Bc. Nela Lisá
Alena Vaňousová
Petra Růžičková

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

8
--- --- Absolventek:  2

Lucie Zárubová
Nela Lisá

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

denní:      4
dálkoví:   -
komb.:     7

5 5 Absolventi:   2
Ilona Petrová
Ruslan Gricyk

Akreditace:  Nová VOŠ akreditace ve všech oborech zavádí  kreditní  systém a dálkovou formu
studia mění na kombinovanou. Akreditaci se podařilo uvést do praxe v průběhu září 2016. Studenti
1.  ročníku nastoupili  do denní,  resp.  kombinované formy. K hladkému průběhu přispělo,  že do
kombinované formy přestoupili také studenti 2. ročníku dálkového studia.



Studenti: Poprvé od zavedení ročního programu  Blackbridge se v září v 1. ročníku potkalo více
zájemců o roční studium než počet studentů, kteří chtějí dostudovat celý tříletý program. Vyvolalo
to potřebu dále vyjasnit dlouhodobou podobu programu Blackbridge (viz níže).

Sponzoři,  spolupráce,  stipendia:  Podruhé  se  uskutečnila  zářijová  odborná  praxe  ve  sborech
Calvary Church v St. Louis (USA, www.calvaryonline.cc). Ve spolupráci se sborem CB Černošice
nastoupila  jedna  studentka  na  odbornou  praxi  na  tomto  sboru  s  finančním  příspěvkem  pro
studentku. Takovéto podoby spolupráce s církví přispívají ke kvalitě přípravy na službu a jsme za
ně vděční.

Vzdělávací institut

Přehled poskytovaných programů, počty kurzistů. Přehled činnosti.

Neakreditované studijní obory
Počet studentů
k 30. 9. 2017

Uchazeči
Nově

přijatí
Absolventi v roce 2017

Sborový pracovník (víceletý obor) 14 2

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

0 --- --- 9

Bible v kostce: 8 částí celé Bible 8 --- --- 1

celkem osob za rok 22 12

Horizonty – jednotlivé kurzy Z toho za kredit

Zimní semestr 36 7

Letní semestr 101 40

celkem osob za rok 137

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 také déle. Někteří přechází v průběhu studia do akreditovaných oborů;
jednotlivci naopak při zaměstnání a rodině nestíhají plnit poměrně náročné studijní podmínky a
zůstávají tedy v programu jen v režimu „náslech“ - navštěvují kurzy, aniž by je uzavírali. Tuto lehčí
alternativu chceme těmto jinak nadšeným studentům zachovat, jakkoli snižuje vysokou laťku našich
původních úmyslů s programem. Na druhou stranu jsme uvažovali i náročnější variantu programu
Sborový pracovník, jehož frekventantem by mohl být typicky vikář, kandidát kazatelské služby...

Duchovní vedení dětí je celoroční kurz (čtyři víkendová soustředění) organizovaný ve spolupráci
se Samuelem, biblickou prací s dětmi. V minulém roce proběhl třetí ročník kurzu (viz absolventi).
Absolventi  kurzu  ocenili  možnost  setkat  se  s  pracovníky  s  dětmi  z  celé  republiky,  napříč
denominacemi. Někteří v tomto roce ukončili třetí rok studia tohoto kurzu. Oceňovali, že pro ně byl



kurz přínosný, ať už při nástupu do něj byli začátečníky, nebo měli již dlouholeté zkušenosti. Ve
zpětné vazbě vyzdvihovali jeho praktičnost, možnost výměny zkušeností a také propojení s kurzem
Biblické interpretace.  

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, dva byly již upgradovány. Účastníci kurzem postupují vlastním
tempem, což se ukazuje jako určitý limit: někteří se zastaví a dále nepostupují. Zdá se ovšem, že o
kurz bude zájem.

Kurzy  Horizontů pro veřejnost  mají dvojí  podobu. Jednak jsou pod touto hlavičkou nabízeny
kurzy z rozvrhu denního i dálkového studia ETS; jednak jde o kurzy nabízené sborům či regionům,
resp. sbory či regiony u ETS přímo vyžádané. Z rozvrhu měli ve sledovaném období lidé zájem
typicky o některé pastorační kurzy (Role otce, Odpuštění jako nástroj pastorace), ale také o kurzy
biblické či  jazykové (hebrejština,  církevní  dějiny,  úvod do Starého zákona aj.).  Na objednávku
sborů proběhly víkendové kurzy biblické interpretace v CB Opava či CB Elim Písek. Uchytila se
také nabídka kurzů pro odbornou veřejnost, jež u účastníků předpokládají praxi či znalost oboru:
ve sledovaném období to byly třídenní kurz biblického poradenství v České Třebové (za spolupráce
s americkými lektory) či víkendový seminář o pastoraci vnitrosborových konfliktů, který se konal
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).

Připravovaný program Výchova politiků v Čechách se nepodařilo spustit tak, jak se čekalo. ETS
připravoval tento program ve spolupráci i  Institutem W. Wilberfoce.  Nesnáze byly dílem kvůli
zaneprázdněnosti klíčových osob, dílem kvůli přesunu Mojmíra Kalluse (IWW) mimo ČR.

Pastorační poradna

Projekt Pastorační a psychologická poradna běží na ETS od roku 2010, za tu dobu prošly 
její péčí desítky až stovky klientů s nejrůznějšími problémy z řad studentů ETS, křesťanů z různých
církví i nevěřících. 

Poradna nabízí pastorační a terapeutickou pomoc lidem s osobními či vztahovými problémy 
a dále supervize pro některé organizace. Pracovníky poradny jsou Soňa Třísková a Dana Staňková.

Soňa Třísková se věnuje individuální i párové terapii a ve školním roce 2016/2017 měla v 
péči 15 individuálních klientů a dále 3 páry na párovou terapii. Většina klientů dochází na sezení 
dlouhodobě pravidelně zhruba 1x za 14 dní a délka terapie může být od několika týdnů nebo měsíců
až po několik let.

Dana Staňková se věnuje individuální i párové terapii, dále nabízí biblické poradenství a 
supervize. Ve školním roce 2016/2017 měla v péči 4 páry na párovou terapii, 8 klientů na 
individuální. V rámci biblického poradenství se věnovala dlouhodobě 20 jednotlivcům a 6 párům. 
Celoročně supervidovala 3 týmy, 4 jednotlivce a 1 skupinu kazatelů.



Vědecká a další tvůrčí činnost

Dlouhodobý záměr a jeho plnění,  změny. Jak vědecká (akademická)  tak praktická (aplikovaná)
oblast. Přehled, formy činnosti a jejich hodnocení. Přehled akademických pracovníků a opatření
přijatých na základě hodnocení jejich činnosti. Komentář k infrastruktuře a zázemí pracovníků.

Vedení  ETS  vyhlíželo  příležitost  získat  finanční  prostředky  na  dlouhodobý  odborný  záměr:
odpuštění a smíření, a to způsobem, který integruje obory vyučované na ETS (teologii, pastoraci
a psychologii, sociální práci). V září 2017 byl podán grant, který tento záměr z části obsahuje.

Díky finančnímu příspěvku jednoho sboru je možné připravovat vydání několika  nových skript
z pera učitelů ETS.

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.

Ve dnech 21.-23. února proběhlo Evangelikální fórum na téma Krása evangelia. Programový tým
sledoval potřebu povzbudit křesťany k radostnému sdílení dobré zprávy o Ježíši v naší společnosti.
Učitelé ETS patřili mezi hlavní řečníky. V rámci fóra se sešlo na osm pracovních skupin (networků)
a další semináře a kulaté stoly. Fórum je vhodné pro kazatele nebo křesťany ve vedoucích funkcích
a jejich spolupracovníky.

Změny v dokumentech a personálním obsazení

Zde se jedná o základní dokumenty organizace – statutární dokumenty, směrnice, pokyny kolegia
ředitele  apod.  Personální  obsazení  řídících  pracovníků,  vedoucích  kateder,  změny  v úvazcích
obecně, noví učitelé.

Ve sledovaném období nedošlo ke změně statutárních dokumentů ani směrnic schvalovaných radou
ETS.

Nově začali  na  ETS v  tomto  roce  vyučovat:  absolventka  ETS  Miloslava Jochmanová (oblast
sociální  politiky),  Christopher  Haynes  (angličtina)  a  Ester  Pučálková (církevní  dějiny).  Na
základě inspekce (viz níže) výuku angličtiny do konce školního roku převzal Viktor Ber. Na další
školní  rok  seminář  uzavřel  smlouvu  s  Annou Krýsovou,  která  bude  spolupracovat  s  Mattem
Fergusonem.  Tash  Schultz nabízí  volitelný  předmět  Anti-Human  Trafficking.  V  přípravách
volitelného předmětu křesťanské pedagogiky byla v roli asistenta Dana Koutecká.

Pracovnici studijního oddělení Blanku Škodovou vystřídala v dubnu Julie Gricyková.

Velké poděkování a vděčnost náleží  Robertu Hartovi, který po letech věrné služby přestává na
neurčitou dobu vyučovat církevní dějiny. Ve vedení kateder nedošlo k personálním změnám.

V listopadu byl zřizovatelem jmenován novým ředitelem Miloš Poborský, s nástupem 1. září 2017.
V komunikaci se školským rejstříkem vyšlo najevo, že je třeba aktualizovat zřizovací listinu ETS,
aby mohli být všichni jmenovaní členové Rady ETS také řádně zapsáni v rejstříku.

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.

Rada  ETS pověřila  ředitele,  aby  zviditelnil  členění  činnosti  ETS  na  dvě  oblasti  –  školu
a vzdělávací  institut.  Stalo  se  tak  především spuštěním nových internetových  stránek (listopad)
a návazně také při dalších příležitostech prezentace ETS.



Hledání  nového  ředitele:  Od  podzimu  2015  Rada  ETS  v  součinnosti  s  Radou  CB  hledala
vhodného kandidáta. Nenašel se v Církvi bratrské mezi kazateli ani mezi nekazateli. Pozvání přijal
v létě 2016 pastor KS Miloš Poborský. Rada ETS jej na roli ředitele navrhla Radě CB na počátku
školního  roku.  Zřizovatel  (RCB) jej  jmenoval  v  listopadu  na  funkční  období  od  1. 9. 2017  do
31. 8. 2021. Od ledna 2017 se postupně seznamoval s činností školy. Samotné předání proběhlo
v srpnu.  Odstupující  ředitel,  členové  Rady  ETS  spolu  s  ostatními  pracovníky  školy  prožívají
skutečnou vděčnost za výsledek celého procesu i jeho hladký průběh. Bůh vyslyšel prosby.

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. Získání
bakalářské  akreditace  pro  novou  školu  se  v  rámci  ČR ukazuje  jako  velmi  náročný  proces.  Je
otázkou,  zda  změna  vysokoškolského  zákona  přinese  nějakou  změnu.  Vedení  ETS  směřuje
k rozhodnutí  o  konkrétních  dalších  krocích  tímto  směrem  (viz  strategický  plán).  Dlouhodobě
vnímáme ze strany vysokého školství nejen přezíravost, ale také aktivní snahu znepříjemnit činnost
VOŠ a znemožnit jejich rozvoj směrem k VŠ.

Přípravy ETS, z. ú. (zapsaného ústavu):  Na dubnovém jednání  vedení  ETS s Radou CB bylo
domluveno, že RCB založí ETS, z. ú., který bude nositelem odborné akademické činnosti,  bude
moci lépe vstoupit do spolupráce s vysokými školami a také založí nadaci na podporu vzdělávání,
které církvím pomáhá uskutečňovat jejich poslání v dnešním světě. S ohledem na volbu a nástup
nové RCB od 1. 9. 2017 byl zápis odložen.

Rada ETS iniciovala jednání s Radou CB o podobě denního studia, které by odpovídalo očekávání
mladých lidí i potřebám církve. Některé podněty byly okamžitě zapracovány do ročního studijního
programu Blackbridge, který bude personálně posílen ročníkovým učitelem Jiřím Bukovským.

Předchozí tři body spolu s dalšími otázkami tvoří podstatu strategického plánu rozvoje ETS na
další  období.  Předchozí plán vznikl v letech 2010-11. Odstupující  ředitel  usiloval,  aby tým pro
strategický plán začal pracovat nejpozději v dubnu 2017. Rada ETS práce na strategickém plánu
odložila s ohledem na změnu ředitele i nově zvolenou RCB. Otázkám vzdělávání se bude věnovat
pastorální konference CB v lednu 2018, která tak přispěje k jasnějšímu zadání ze strany zřizovatele.

Ve dnech 16.-23.  března 2017 proběhla po dlouhých 16 letech inspekční činnost  České školní
inspekce. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
ve vyšší odborné škole a kontrola vybraných ustanovení školského zákona. Posuzovaným obdobím
byly školní roky 2014/2015, 2015/2016 a 2016/2017 k termínu inspekce.

•Protokol o kontrole konstatuje,  že ve věci školního řádu ani akreditací vzdělávacích programů
„nebylo  zjištěno  porušení  uvedeného  právního  předpisu“.  Ve  věci  personálního  obsazení
kontrola  zjistila,  že  vzdělávání  v  povinném  vyučovacím  předmětu  angličtina  nezajišťoval
pedagogický pracovník“ jak žádá zákon. „Výuku realizoval zahraniční misionář, se kterým škola
nemá uzavřen pracovně právní vztah. Důvodem je podstata misionářského víza, na jehož základě
občan v ČR pobývá a která neumožňuje v zemi, ve které koná misijní činnost, uzavírat pracovně
právní vztahy. Inspekce dále konstatuje: „nedostatek byl ředitelem školy odstraněn v průběhu
inspekční činnosti“.

•Inspekční zpráva slovně hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání. Mezi jiným konstatuje:
Díky finanční podpoře zřizovatele není nízký počet studentů ekonomickou překážkou pro zajištění
kvalitního vzdělávání erudovanými pedagogy. Vzhledem k úzkému zaměření odborných předmětů
tvoří převážnou část pedagogického sboru čítajícího 40 členů odborníci z praxe nebo vysokoškolští
učitelé. Inspekce došla k těmto silným stránkám ETS:

◦intenzívní  partnerské  vztahy  podporují  profilaci  vzdělávání,  umožňují  studentům  vykonávat
zahraniční praxe,  pedagogům studijní pobyty,  studentům pokračovat po absolutoriu ve studiu v
zahraničních vzdělávacích programech,

◦otevřené  komunikační  prostředí  pro  učitele  a  studenty  včetně  vstřícného  přístupu  vedení
a pedagogů ke studentům,



◦kvalitní  vzdělávání  v  teologických  naukách  zajišťované  erudovanými  pedagogy  s  vlastní
badatelskou a vědeckou činností,

◦cizojazyčná příprava studentů a příkladné vybavení knihovny cizojazyčnými díly jsou studentům k
dispozici,

◦systematické zaměření na budování postojové složky vzdělávacího cíle po celou dobu studia,

◦systematické  vyhodnocování  individuálních  výsledků  vzdělávání  studentů  a  sledování  dalšího
uplatnění absolventů školy.

•Inspekce konstatovala také slabou stránku: škole se nedaří motivovat studenty denní formy studia
k dokončení vzdělávání.

•Dlužno  podotknout,  že  inspekční  činnost  se  týkala  především  denní  formy  studia.  Výsledky
kontroly  svědčí  o  řádném řízení  školy  z  hlediska  státní  správy.  Kontrola  potvrdila,  že  osobní
přístup, důraz na postojovou formaci a vysoká obsahová úroveň patří k rysům ETS.

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

Odcházející ředitel také uzavřel práce na  hodnotící zprávě, která tak může být projednána a její
závěry uváděny do praxe.

Hospodaření

Stručná tabulka výsledku hospodaření za uplynulý rok.

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

Materiál, cestovné, služby 538 Školné 413

Energie, provoz budovy 351 Dotace MŠMT a ETF UK 1 538

Mzdové náklady 3071 Podpora sborů Církve bratrské 755

Ostatní náklady 53 Dárci v ČR 220

Dary ze zahraničí 371

Kurzovné a poradna 213

Pronájmy, ubytování, ostatní 644

Celkem 4013 celkem 4 154

Hospodářský výsledek 141

Účetně ETS-VOŠ uzavřel školní rok se ziskem 141 tis. Kč. Odečteme-li ale výši účelově vázaných
nevyčerpaných darů na konkrétní projekty (katalogizace knih,  psaní a tisk vlastních skript a j.),
škola školní rok uzavřela se ztrátou 54 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 lednu 2018 a projednala ji správní Rada
ETS dne 5.2.2018.

Zprávu napsal Jan Valeš, úvodník a závěrečnou redakci provedl Miloš Poborský

V Praze dne 20. 2. 2018
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