Studijní řád
Akademie Jana Blahoslava z.ú.
Preambule
Akademie Jana Blahoslava z.ú. se sídlem Boženy Němcové 54/9, Liberec V-Kristiánov, 460 05,
IČ: 01840339 (dále jen "Akademie") je právnickou osobou ustavenou na základě ustanovení
§ 402 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Zakladatelem Akademie je Jednota bratrská, Boženy Němcové 54/9, Liberec-Kristiánov,
460 05, IČ: 47475111.
Akademie je organizačně podřízena Jednotě bratrské. Je jejím vzdělávacím pracovištěm.

Čl. 1
Obecná ustanovení
Studijní řád (dále jen „Řád“) je vydáván Akademickým kolegiem v souladu s čl. 6 Zakládací
listiny Akademie. Je závazný pro všechny studenty teologického studia, vyučující
a zaměstnance Akademie.
Teologické studium na Akademii je zaměřené na specifika práce v Jednotě bratrské. Akademie
není zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT a studium není akreditováno.
Akademie poskytuje prakticky orientované teologické studium ve dvou zaměřeních:
a) profesní studium oboru Bratrská teologie se studijním zaměřením Vedení
a pastorace (dále jen „zaměření A“), určené pro současné i budoucí správce sborů
a další zaměstnance církve, stejně jako pro zájemce o hlubší ponor do studia.
Kredibilita studia je garantována vybranými českými a zahraničními biskupy Unitas
fratrum.
b) studium oboru Bratrská teologie se studijním zaměřením Práce v místním sboru
(dále jen „zaměření C“), určené pro tzv. laické pracovníky na sborech
Zmíněná studijní zaměření se vzájemně liší množstvím povinných i volitelných předmětů
a požadavky vznesenými na studenta. Obsahová stránka vyučovaných předmětů je v obou
případech shodná.

Čl. 2
Ideové zakotvení studia
Akademie sdílí a podporuje vizi, poslání, etické hodnoty a teologické zaměření Jednoty
bratrské v ČR. Vědomě navazuje na bohaté a inspirativní dědictví bratrského školství. Hlásí se
k biblicky chápané odpovědnosti za všestranný rozvoj osobnosti.
Akademie pohlíží na vzdělání jako na Boží dar a na jeden z důležitých nástrojů ve službě
společnosti. Vzdělání však není samo o sobě cílem, neslouží jako záminka k vyvýšení člověka
a nezvyšuje lidskou hodnotu svého nositele.
Základním smyslem vzdělání je poskytnout studentovi v daných oblastech spolehlivou
orientaci, umožnit mu uvádět poznatky do vzájemných souvislostí a využít je v praxi. Druhotný
význam vzdělání je zejména v osobním rozvoji studenta, v jeho schopnosti práce s prameny,
v odpovědném rozlišování kvality a relevance informací, v tréninku systematického přístupu
a ve schopnosti věrohodné prezentace výsledků své práce.
Akademie plně respektuje, že základním místem rozvoje studenta je místní sbor. Podporuje
studentovo aktivní zapojení do sborové práce a uznává mu praxi vykonanou ve sboru.

Čl. 3
Podmínky pro přijetí ke studiu
Předpokladem pro přijetí uchazeče ke studiu je dosažení jeho plnoletosti k prvnímu dni studia.
U zájemce o zaměření A je vyžadováno ukončené středoškolské vzdělání. Výjimku může
povolit ředitel Akademie po konzultaci s Akademickým kolegiem a se správcem sboru, jehož
je uchazeč členem.
Uchazeč o studium zaměření A musí být sloužícím členem Jednoty bratrské dle § 5 Ústavy
Jednoty bratrské a musí jím zůstat po celou dobu studia. Uchazeč o studium zaměření C musí
být sloužícím nebo zůstávajícím členem Jednoty bratrské, a to rovněž po celou dobu studia.
Podmínkou pro přijetí je písemné doporučení správce sboru uvedené na přihlášce.
Ředitel může po konzultaci s Akademickým kolegiem v odůvodněných případech odmítnout
přijetí uchazeče, který byl doporučen správcem svého sboru. Důvod odmítnutí musí být
písemně sdělen uchazeči i příslušnému správci sboru.
Přijímací zkoušky nejsou požadovány.

Čl. 4
Forma a průběh studia
Studium probíhá převážně dálkovou formou s uplatněním kreditního systému.
Kreditová hodnota jednotlivých předmětů a studijní praxe je stanovena pro zaměření A
s přihlédnutím k zásadám Evropského systému převodu kreditů (dále „ECTS”). Kredity nejsou

převoditelné na jiný typ školy. To však nevylučuje možnost individuálního uznání konkrétního
předmětu jinou vzdělávací institucí dle jejích vlastních podmínek.
Kreditová hodnota je stanovena dle průměrné časové náročnosti předmětu pro studenta
(přednášky, studijní výjezdy, knihovna, domácí příprava, praxe …), neodpovídá tedy závažnosti
předmětu v rámci výuky ani stupni zvládnutí učiva studentem.
Pro studenti zaměření A jsou povinné všechny předměty s celkovou hodnotou 65 kreditů. Za
diplomovou práci obdrží 5 kreditů a za praxi je vyžadováno alespoň 45 kreditů. Celkový počet
kreditů potřebných pro absolutorium je 115.
Studenti zaměření C absolvují předměty, které jsou pro ně povinné, s celkovou hodnotou 32
kreditů. Kromě toho si zvolí nepovinné předměty s celkovou hodnotou 24 kreditů. K takto
získaným 56 kreditům obdrží další 4 kredity za certifikační práci a 18 za praxi. Celkový počet
kreditů potřebných pro absolutorium je 78.
Stupni zvládnutí učiva odpovídá výsledná známka. Akademie používá klasifikační stupnici
ECTS:
Klasifikační
Číselná
stupeň
klasifikace

A
B
C
D
E
F

1
12
23
4

Slovní
hodnocení

výborně
velmi dobře
dobře
uspokojivě
dostatečně
nedostatečně

Bodové
hodnocení
v případě
testu
100-90
89-80
79-70
69-60
59-50
<50

Definice

výborný, s drobnými chybami
nadprůměrný, s jistými chybami
celkem dobrý, vážnější chyby
slušný s významnými nedostatky
splňuje minimální kritéria
neprospěl

Studenti zaměření A získávají zápočty za aktivní přístup k aktuálnímu předmětu, za
vypracování zadaných esejí, případně i za splnění dalších úkolů stanovených garantem
předmětu. Ve stanoveném termínu skládají zkoušku, která má ústní nebo písemnou formu. Po
úspěšném vykonání zkoušky je jim přidělen příslušný počet kreditů a je jim sdělena výsledná
známka. V případě neúspěchu při zkoušce mají studenti nárok na dva opravné termíny.
Studenti zaměření C získávají zápočty za obdobných podmínek jako studenti profesního
studia. Na rozdíl od nich nejsou povinni skládat zkoušky. Kredity, které mají v tomto studijním
zaměření jen čistě orientační charakter, jsou udělovány na základě zápočtu.
Studium je členěno podle svého obsahu do čtyř kateder:
•
•
•
•

Katedra biblických studií a systematické teologie
Katedra psychologie a pastorace
Katedra historie
Katedra eklesiologie

Obvyklé schéma výuky daného předmětu je následující:

•
•
•
•

prezenční přednáška/přednášky v rozsahu cca 8 vyučovacích hodin
samostudium ze skript a z doporučené literatury
vypracování eseje na zadané téma
prezenční konzultace, opakování a zkoušky v celkovém rozsahu cca 4 vyučovacích
hodin

Přednášky, konzultace a zkoušky se mohou v odůvodněných případech konat on-line.
O vhodnosti této formy rozhodne učitel po dohodě s ředitelem.
Učitel zaznamená výsledek zkoušky do klasifikačního přehledu přístupného na internetu
a potvrdí ho studentovi do studijního výkazu (indexu). Je odpovědností studenta, aby předložil
učiteli index k zápisu.
Ze závažných osobních nebo pracovních důvodů může student absolvovat předmět i bez účasti
na úvodní přednášce. V takovém případě využije všech možností (samostudium ze skript
a z předepsané literatury, zvuková nahrávka z přednášky, on-line připojení k výuce apod.)
k řádnému pochopení a zvládnutí učiva.
Pro studenty zaměření A jsou všechny předměty povinné. Studenti zaměření C musí
absolvovat předepsané povinné předměty a příslušný počet volitelných předmětů.
Výuka některých předmětů probíhá zcela nebo částečně na několikadenním studijním výjezdu.
Student musí dokončit všechny povinnosti k danému předmětu do jednoho roku od úvodní
přednášky. Celé studium musí být ukončeno do pěti let. Tato doba může být prodloužena jen
na základě žádosti zaslané e-mailem řediteli školy a s následným stanovením termínovaného
individuálního studijního plánu. V případě mimořádných událostí, majících dlouhotrvající vliv
na studijní možnosti většího počtu studentů, může ředitel pětiletou lhůtu plošně prodloužit.
Do studia a celkového kreditního ohodnocení se započítává dle příslušného klíče praxe na
sborech a na různých sborových aktivitách. Praxi potvrzuje správce sboru nebo jím pověřená
osoba. Studenti zaměření A potřebují získat za praxi celkem 45 kreditů (ideálně 15 kreditů za
každý rok v prvních třech letech studia). Studenti zaměření C potřebují získat celkem 18
kreditů (ideálně 6 kreditů za každý rok v prvních třech letech studia).
Studenti zaměření A vypracují v závěrečné třetině svého studia diplomovou práci. Studenti
zaměření C vypracují certifikační práci. Téma práce si vybírají z příslušného seznamu
zveřejněného Akademií, případně si po dohodě s vedoucím katedry volí téma vlastní.
V průběhu psaní diplomové nebo certifikační práce se studenti řídí pokyny vedoucího práce.
Ten je jim přidělen akademickým kolegiem s ohledem na zpracovávané téma a s přihlédnutím
k jejich preferencím. Studentům zaměření A je též přidělen oponent.
Rozhodne-li se student po dohodě se správcem sboru přestoupit ze studia zaměření C na
zaměření A, musí si v termínu dohodnutém s ředitelem Akademie doplnit všechny předměty,
řádně vykonat všechny zkoušky, doložit odpovídající trvání praxe a uhradit dosavadní rozdíl ve
školném.

V případě opačného přestupu je vyžadována konzultace studenta se správcem sboru, není
však nutné splnit žádné další podmínky. Rozdíl mezi školným, které bylo studentem uhrazeno
a tím, které odpovídá nové úrovni studia, není studentovi vrácen.
Žádost o přestup mezi úrovněmi studia se v obou případech zasílá e-mailem řediteli Akademie.

Čl. 5
Uznání dosaženého vzdělání z jiných škol a vzdělávacích institucí
Studium na Akademii je koncipováno napříč katedrami a jednotlivými předměty jako celek
odrážející teologické porozumění a hodnoty Jednoty bratrské. Z toho důvodu dochází jen zcela
výjimečně k uznání předmětů absolvovaných na jiných školách nebo vzdělávacích institucích.
Student může požádat o uznání předmětu prokazatelně absolvovaného na jiné škole nebo
vzdělávací instituci, pokud takové studium odpovídalo svým obsahem, rozsahem a praktickým
zaměřením studiu obdobného předmětu na Akademii.
Každá žádost o uznání vzdělání v daném předmětu je posuzována individuálně ředitelem
Akademie ve spolupráci s vedoucím příslušné katedry a případně též s garantem daného
předmětu. Po studentovi může být požadováno dílčí dovzdělání samostudiem se zřetelem na
specifika a reálie Jednoty bratrské, vypracování zadaného studijního úkolu nebo vykonání
srovnávací zkoušky.
Je-li studentově žádosti částečně či zcela vyhověno, je mu buď přiznán počet kreditů
odpovídající danému předmětu dle kurikula Akademie, nebo je kreditní hodnota volitelného
předmětu stanovena dle hodinové dotace jeho výuky a předpokládaného času studentovy
přípravy. Nejvyšší počet uznatelných kreditů za volitelný předmět je 4.
Hodnocení známkou se v případě uznaného předmětu neuvádí. Daný předmět je považován
za absolvovaný, není však zahrnut do výpočtu průměrného hodnocení.
Vzhledem k praktickému charakteru studia na Akademii nejsou přísně stanoveny formální
požadavky na statut vzdělávací instituce, jejíž předmět může být uznán jako absolvovaný.
Orientačním měřítkem je vyšší odborná nebo vysokoškolská úroveň. Může však jít také jinou
odborně zaměřenou vzdělávací instituci, která poskytuje vzdělání odpovídající požadavku
uvedeném v Čl. 5, odst. 1.

Čl. 6
Školné
Výše platby studentů se odvíjí od kreditové hodnoty jednotlivých předmětů. V případě
profesního zaměření studia odpovídá jeden kredit 180,- Kč, u laického zaměření studia je
stanovena částka 160,- Kč za 1 kredit. Počet kreditů za jednotlivé předměty je uveden
v kurikulu pro daný ročník.

V případě studijního výjezdu je nutné počítat s tím, že studenti si vedle školného hradí
ubytování a stravu.
Pokud se student nemůže zúčastnit přednášky, ale přesto chce daný předmět absolvovat
samostudiem, je povinen uhradit školné v plné výši.
Školné musí být uhrazeno do 14 dnů od úvodní přednášky k danému předmětu, a to
v hotovosti do rukou ředitele školy, nebo bankovním převodem na účet č. 2501131999/2010.
V opačném případě je studentovi účtováno penále ve výši 10 % za každý další započatý měsíc.
Není-li student ze závažných příčin schopen uhradit školné, musí neprodleně informovat
ředitele školy a domluvit si splátkový kalendář.
Požádá-li student o uznání svého dosavadního vzdělání dle Čl. 5 a je-li mu vyhověno, neplatí
za uznané předměty školné a uhradí pouze administrativní poplatek ve výši 150,- Kč za uznaný
předmět.
Chce-li kterýkoli člen Jednoty bratrské, který není zapsán ke studiu, navštívit a samostatně
absolvovat vybraný předmět, uhradí částku odpovídající 360,- Kč za jeden kredit. Pokud se
v následujícím kalendářním roce rozhodne pro celé studium, bude mu tento předmět uznán.
Rozhodne-li se již hotový absolvent Akademie studovat předmět, který byl zařazen do kurikula
později, uhradí běžné školné dle zvoleného zaměření studia a počtu kreditů.

Čl. 7
Povinnosti studentů
Studenti i absolventi jsou povinni jednat a vyjadřovat se tak, aby zachovali a podpořili dobré
jméno Jednoty bratrské v ČR a Akademie.
Studenti se věnují svému studiu systematicky a odpovědně. Plní své studijní povinnosti včas
a s odpovídající pílí.
Akademie je oprávněna studentovi jednostranně ukončit nebo přerušit studium, pokud:
•
•
•
•
•
•

v průběhu studia vystoupí z členství v Jednotě bratrské dle § 6 odst. 3 Ústavy Jednoty
bratrské,
má ze strany příslušného sboru pozastavené nebo ukončené členství nebo
byl vyloučen dle § 7 odst. 1-3 Ústavy Jednoty bratrské,
soustavně a bez řádné omluvy zanedbává své studijní závazky,
svým jednáním či vyjadřováním poškozuje dobré jméno Jednoty bratrské a Akademie,
nebo působí vůči Akademii a interním vztahům akademické obce destruktivně
jedná v rozporu s vizí, posláním, etickými hodnotami a teologickým zaměřením
Jednoty bratrské
jedná v rámci svého studia proti dobrým mravům (lež, opakované podvádění při
zkoušce, plagiátorství, diplomová práce vypracovaná na zakázku)

Dojde-li k jednostrannému ukončení studia ze strany Akademie, nevzniká studentovi nárok na
vrácení školného ani případných finančních či hmotných darů věnovaných Akademii.
Dojde-li k ukončení členství studenta v Jednotě bratrské v důsledku zániku sboru dle § 5, odst.
6 Ústavy Jednoty bratrské v ČR, je situace řešena dohodou s přihlédnutím k daným specifikům.
Na studenta, který přestal být považován za sloužícího (plnoprávného) člena ve svém
dosavadním sboru Jednoty bratrské, protože se přestěhoval a připravuje se na plnoprávné
členství ve sboru v místě svého nového působiště, je s ohledem na jeho započaté studium
v Akademii pohlíženo jako na sloužícího člena.

Čl. 8
Absolutorium a udělení profesního titulu
Studium je zakončeno splněním všech povinných a volitelných předmětů odpovídajících
požadovanému počtu kreditů, plnou úhradou školného, vykonáním předepsané praxe
a obhajobou diplomové nebo certifikační práce.
Absolventi zaměření A obdrží při slavnostním zakončení studia diplom a je jim udělen profesní
titul CFTh (Chartered Fraternal Theologian) psaný za jménem. Profesní titul nesmí být vydáván
nebo zaměňován za akademický ani jiný titul vázaný na mezinárodní klasifikační stupně pro
vzdělání (ISCED), ani za vědecko-pedagogický titul či za označení vědecké nebo čestné
hodnosti, a to ani vlastní klamavou sebeprezentací absolventa, ani vědomým ponecháním
třetí osoby v omylu.
Studenti zaměření C obdrží při slavnostním zakončení studia certifikát.
Profesní titul je vázán na členství a službu v Jednotě bratrské a na jednání v souladu s dobrými
mravy. Před udělením titulu potvrdí absolvent svým podpisem prohlášení o podmínkách
užívání a možného odebrání titulu, a to před dvěma svědky z akademické obce. Pro odebrání
profesního titulu mohou být analogicky použity důvody uvedené v Čl. 7 odst. 3 v souvislosti
s jednostranným ukončením studia.

Čl. 9
Učitelé, vedoucí kateder, vedoucí a oponenti závěrečných prací
Na všechny učitele na Akademii jsou vzneseny požadavky
•
•
•

•

plnoprávného členství v Jednotě bratrské dle § 5 Ústavy Jednoty bratrské
vlastní výrazné zkušenosti s vedením sboru nebo z jiné oblasti církevní praxe
odpovídajícího vysokoškolského vzdělání v daném oboru výuky; ředitel může udělit
výjimku pro osvědčeného odborníka z praxe, který prokazatelně disponuje potřebnými
znalostmi a dovednostmi získanými jinými formami studia, včetně studia neformálního
morální a duchovní integrity, zřetelné a motivující zakotvenosti v Kristu

V čele každé katedry stojí její vedoucí, který je učitelem dlouhodobě se specializujícím na
danou odbornost. Je odpovědný za řádnou výuku předmětů, které obsahově odpovídají
zaměření katedry. Vedoucí katedry navrhuje řediteli (?) učitelské obsazení jednotlivých
předmětů. Je též zodpovědný za vyhledávání budoucích asistentů.
Garant je učitel, který zpravidla vyučuje daný předmět a odpovídá za vysokou úroveň jeho
výuky.
Asistent je učitel, který pomáhá s výukou garantovi předmětu. Může jít o odborníka s úzkým
profesním zaměřením, nebo o nového učitele s předpokladem dalšího profesního růstu.
Vedoucí diplomové práce je zpravidla, nikoli však nezbytně vedoucím katedry, která svým
zaměřením odpovídá tématu diplomové či certifikační práce, nebo učitelem příslušného
předmětu. Vedením práce však může být pověřen jakýkoli odborník z praxe, který je
obeznámen se směrnicemi pro psaní závěrečných prací, pokud splňuje požadavky uvedené
v Čl. 9 odst. 1. Je k dispozici studentovi radou a konzultacemi, nezasahuje však do samostatné
práce studenta.
Oponent je učitel s prokazatelnými vědomostmi vztahujícími se k tématu práce, nebo
osvědčený odborník z praxe. Posuzuje kvalitu závěrečné práce z hlediska splnění cíle, odborné
úrovně, systematičnosti a vyjadřovacích schopností studenta. Je sloužícím nebo zůstávajícím
členem Jednoty bratrské, případně je s hodnotami a činností Jednoty bratrské detailně
obeznámen.
Od učitelů je očekáván bratrský přístup ke studentům spojený s vhodným použitím odborné
i formální autority. Jejich výuka je směřována do praxe a využívá co nejširší škálu kreativních
postupů.
Učitelé jsou odpovědní za další vlastní vzdělávání a rozvoj v rámci své specializace.

V Liberci dne 14. dubna 2021

Mgr. Tomáš Oliverius v.r.
ředitel

