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Vážení a milí,
rok 2018 byl v Akademii Jana Blahoslava z.ú. obdobím postupného rozvoje. Učinili jsme 
i některé významné kroky, které budou mít formující vliv na další působení ústavu. 

VZDĚLÁVÁME PRACOVNÍKY JEDNOTY BRATRSKÉ

Těžiště naší práce i nadále spočívá v teologickém vzdělávání pracovníků Jednoty bratr-
ské, která je zakladatelem našeho ústavu. V roce 2018 probíhaly 3 ročníky tohoto stu-
dia, přičemž každý z nich nabízel 3 různá zaměření a úrovně obtížnosti. Máme radost 
z našich studentů, na nichž je vedle zájmu o obsahovou stránku studia vidět vědomí 
odpovědnosti za budoucí směřování naší společnosti. Intenzita studia se mírně zvýšila 
zařazením nového předmětu Církevní management a zejména požadavkem, aby stu-
denti vypracovali a obhájili diplomovou nebo certifikační práci.

MÍŘÍME DO SPOLEČNOSTI

V rámci nedávno založené Katedry externích studií, která má do budoucna zprostřed-
kovávat rozšířenou nabídku školení i  mimo Jednotu bratrskou, se uskutečnily dva 
úspěšné kurzy dalšího vzdělávání, oba s potenciálem budoucího opakování a návaz-
ných programů. Současně jsme v této oblasti sbírali zkušenosti a učili jsme se i z tako-
vých projektů, které nevedly bezprostředně k očekávanému výsledku.

Úvodní slovo



ROZŠÍŘILI JSME TÝM

V srpnu roku 2018 nastoupil na plný úvazek Mgr. Tomáš Oliverius. Jako vedoucí Kated-
ry externích studií převzal odpovědnost za rozvoj v oblasti profesních kurzů a dalšího 
vzdělávání. Od roku 1998 působil jako správce sboru Jednoty bratrské v Ostravě, vedle 
toho má bohaté zkušenosti s lektorskou činností. V průběhu podzimních měsíců roku 
2018 se připravoval k nástupu na pozici ředitele Akademie Jana Blahoslava.

JSME VDĚČNÍ

Věříme, že touha po rozvoji může být spojena nejen se zdravou nespokojeností, ale 
také s vděčností. Jako křesťané jsme vděční Bohu za to, že jsme zakoušeli jeho dob-
rotu a věrnost. Jsme vděční za naše učitele, za jejich erudici i charakter. Máme radost 
z našich studentů, z jejich zájmu o jednotlivé předměty i z výborné atmosféry při vý-
uce. Zvláštní zmínku v  této souvislosti zaslouží naše vděčnost dosavadnímu řediteli 
Ing. Jiřímu Helisovi, který byl dlouhodobě odpovědný za vzdělávání pracovníků Jednoty 
bratrské a dovedl Akademii až do její současné podoby. Jsme rádi, že pan Helis zůstane 
i v nadcházejícím období jedním z našich učitelů.

S úctou
Mgr. Tomáš Oliverius

ředitel

Naše poslání

Akademie Jana Blahoslava z.ú. byla zřízena Jednotou bratrskou v ČR v roce 2017. His-
toricky navazuje na mimořádně podnětný příběh bratrského školství, spojený m.j. se 
jmény pedagogických průkopníků Jana Blahoslava a Jana Ámose Komenského. Z hle-
diska nedávné minulosti je pokračovatelkou Misijní školy Mikuláše Ludvíka Zinzendor-
fa, která byla založena v roce 1991 a ve svých počátcích úzce spolupracovala s britskou 
Covenant College. 

Akademie se věnuje vzdělávání dospělých založeném na zdravých a ověřených hodno-
tách. Z našeho historického dědictví vděčně přijímáme myšlenku, že vzdělávání nemá 
být eticky neutrální a že jeho cílem je morálně integrovaná a v praxi osvědčená osob-
nost. Pomáháme studentům a účastníkům kurzů obstát v současných i budoucích vý-
zvách. Sami se učíme uplatňovat ty nejlepší modely výuky, aniž bychom slepě kopíro-
vali módní trendy ve vzdělávání.

Naše edukační činnost se odehrává ve dvou oblastech:

1. Odborné vzdělávání pracovníků Jednoty bratrské v teologických a jiných oborech
2. Kurzy dalšího vzdělávání pro zájemce z neziskového sektoru, veřejné správy apod.

Naše cíle v nadcházejícím období:

• postupně rozvíjet kreditní systém studia teologie
• budovat síť vztahů s potenciálními partnery a klienty
• rozvíjet kurzy dalšího vzdělávání
• připravit akreditovaný Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách



Zpráva o činnosti

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ JEDNOTY BRATRSKÉ

V roce 2018 jsme měli 49 aktivních studentů ve třech ročnících dálkového teologického 
studia. Toto studium bylo dále rozděleno na tři úrovně náročnosti:

• AP – pro současné a budoucí správce sborů
• S – pro specializované pracovníky v rámci Jednoty bratrské
• L – pro dobrovolné spolupracovníky

Uskutečnilo se 28 celodenních nebo půldenních konzultací pro studenty a dva něko-
likadenní studijní výjezdy k předmětům Teologie Nové smlouvy a Dějiny církve/Dějiny 
dogmatu.

Studium v současné době trvá cca 3,5 roku a je zakončeno obhajobou diplomové (sku-
piny AP a S) nebo certifikační práce (skupina L). Předměty jsou rozděleny do čtyř bloků, 
které obsahově odpovídají zaměření našich kateder: 

• biblické studie a systematická teologie 
• psychologie a pastorace 
• historie 
• praktická teologie

Kreditní systém studia odpovídá současným trendům ve vzdělávání, napomáhá pře-
hledu o dosažených výsledcích a usnadňuje orientaci studentů při plánování jejich stu-
dia.



KURZY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

V této oblasti jsme do značné míry mapovali terén a vyhodnocovali jsme proklamova-
né potřeby potenciálních klientů. Ne vždy jsme byli 100% úspěšní, ale podařilo se nám 
uskutečnit dva výborně hodnocené a organizačně velmi dobře zajištěné kurzy:

• Minimum z financí, aneb Ekonomika pro neekonomy (6. 5. 2018) byl název kurzu  
 zaměřeného na základy finančního managementu. Lektoři Ing. Jan Křivka, MBA  
 a Petra Kotásková, DiS podali vynikající přehled problematiky s dostatkem teorie  
 i s praktickými příklady. Pohotově a přátelsky reagovali na dotazy účastníků a svým  
 přístupem dokázali každého zaujmout.
• Excel – mírně pokročilí (24. 5. 2018) bylo školení vedené certifikovaným a zkušeným 
  lektorem Bc. Petrem Vadlejchem. Lektor prokázal vynikající znalost problematiky,  
 pohotově přizpůsobil úroveň kurzu potřebám účastníků, erudovaně a srozumitelně  
 odpovídal na dotazy. Mezi účastníky se opakovaně objevoval „aha moment“, když  
 náhle porozuměli problému, se kterým si dříve nevěděli rady. 

KANCELÁŘ AKADEMIE

Akademie má nově pronajatou kancelář v areálu komunitního centra Konopná v Liber-
ci-Ruprechticích, která plně odpovídá potřebám ústavu. Po náležité přípravě se stala 
základnou Katedry externích studií a výhledově bude pracovištěm ředitele ústavu. 
Na konci roku 2018 byla do nové kanceláře přesunuta administrativa ústavu. 



Vybrané údaje z rozvahy (k 31. 12. 2018)

Pokladna 16 223

Bankovní účty 698 429

Náklady příštích období 609

Aktiva celkem 715 261

Dodavatelé 4 899

Ostatní závazky 609

Ostatní závazky vůči zaměstnancům 41 102

Sociální a zdravotní pojištění 16 394

Ostatní přímé daně 5 295

Dohadné účty pasivní 2 353

Fondy nevyčerpaných darů 72 331

Pasiva celkem 142 983

AKTIVA

PASIVA

Hospodářský výsledek 572 278



Vybrané údaje z výkazu zisku a ztráty (k 31. 12. 2018)

Spotřeba materiálu 80 675

Spotřeba energie 903

Cestovné 11 915

Náklady na reprezentaci 5 599

Ostatní služby 157 114

Mzdové náklady 406 007

Sociální a zdravotní pojištění 82 750

Zákonné sociální náklady 3 592

Jiné ostatní náklady 44 365

Náklady celkem 792 920

NÁKLADY

Tržby z prodeje služeb 205 990

Přijaté příspěvky (dary) 953 562

Provozní dotace 205 646

Výnosy celkem 1 365 198

VÝNOSY

Výsledek hospodaření 572 278



SPRÁVNÍ RADA

ThMgr. Martin Bukovský – předseda
ThMgr. Šimon Dvořák
Mgr. Milan Svoboda

DOZORČÍ RADA

Jan Morávek
Petr Krásný, Th.M., Ep.Fr.
Jana Bártová

ŘEDITEL, VEDOUCÍ KATEDER, UČITELÉ

Ing. Jiří Helis – ředitel, vedoucí Katedry biblických studií a systematické teologie
Mgr. Evald Rucký, Th.D., Ep.Fr. – vedoucí Katedry Psychologie a pastorace
ThMgr. Jan Klas, Ep.Fr. – vedoucí Katedry historie
ThMgr. Martin Bukovský – vedoucí Katedry praktické teologie
Mgr. Tomáš Oliverius – vedoucí Katedry externích studií
Petr Krásný, Th.M., Ep.Fr. – učitel 
Ing. Jan Křivka, MBA – učitel

Tým Akademie Jana Blahoslava



Akademie Jana Blahoslava z.ú.

B. Němcové 54/9
460 05 Liberec V

 
IČO: 01840339

ústav je zapsán v rejstříku ústavů vedeném Krajským 
soudem v Ústí nad Labem, spisová značka U 119

ředitel
mobil: 770 176 766

e-mail: oliverius@a-jb.cz

kancelář
mobil: 770 176 766
e-mail: info@a-jb.cz

běžný účet: 
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