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Úvodní slovo 
 

Vážení a milí, 

začněme pozitivně: rok 2020 přinesl nové příležitosti, uskutečnili jsme nové akreditované kurzy dalšího 

vzdělávání, školili jsme on-line a poznali jsme řadu skvělých lidí. Přestože COVID drasticky omezil 

možnost bezprostředního lidského setkávání a zasáhl nás i finančně, ušli jsme značný kus cesty 

dopředu. 

Vzdělávání pracovníků Jednoty bratrské 

Naším hlavním cílem je vzdělávat pracovníky Jednoty bratrské v teologických a navazujících 

disciplínách. Toto vzdělávání má profesní charakter, je tedy v maximální míře zaměřené na praktické 

využití všech osvojených znalostí a dovedností. Našimi studenty jsou lidé zapálení pro svoji práci nebo 

pro dobrovolnickou činnost v církvi a zpravidla se podílejí na sociálních, zdravotních, vzdělávacích či 

kulturních aktivitách pro společnost. 

Kurzy dalšího vzdělávání 

Prostřednictvím našeho Institutu dalšího vzdělávání ProfiEDU pořádáme kurzy a školení pro širší 

veřejnost. Hlavní cílovou skupinou jsou pro nás lidé pracující nebo pomáhající jako dobrovolníci 

v sociálních službách. Pořádáme pro ně kvalifikační kurzy a školení akreditovaná MPSV. Současně 

myslíme i na další zájemce o kvalitní vzdělávání, zejména v oblasti IT a soft-skills. Velmi si vážíme 

podpory ze strany Nadace EURONISA, která v rámci Programu vzdělávání přispívá na kurzovné 

zaměstnancům a dobrovolníkům z vybraných neziskových organizací. 

S úctou 

Mgr. Tomáš Oliverius 

ředitel 

 

Naše historie a poslání 
 

Akademie Jana Blahoslava z.ú. byla zřízena Jednotou bratrskou v ČR v roce 2017. Historicky navazuje 

na mimořádně podnětný příběh bratrského školství, spojený m.j. se jmény pedagogických průkopníků 

Jana Blahoslava a Jana Ámose Komenského. Z hlediska nedávné minulosti je pokračovatelkou Misijní 

školy Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa, 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 hodnotách. Z našeho 

historického dědictví vděčně přijímáme myšlenku, že vzdělávání nemá být eticky neutrální a že jeho 

cílem je morálně integrovaná a v praxi osvědčená osobnost. Pomáháme studentům a účastníkům kurzů 

obstát v současných i budoucích výzvách. Sami se učíme uplatňovat ty nejlepší modely výuky, aniž 

bychom slepě kopírovali módní trendy ve vzdělávání. 

Zásady naší edukační činnosti 

• morální a ideová autenticita 

• vzdělávání zaměřené na praxi 

• vysoká odbornost učitelů a lektorů 

• kolegiální přístup ke studentům 
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Naše cíle v nadcházejícím období 

• otevření nového ročníku teologického studia zakončeného profesním titulem CFTh 

• dokončení nové koncepce biblických předmětů a Dějin dogmatu 

• další rozvoj vztahů s partnery a klienty 

• příprava nových kurzů akreditovaných MPSV 

 

 

Zpráva o činnosti 

 

Teologické vzdělávání pracovníků Jednoty bratrské 

V roce 2020 jsme měli 48 studentů ve čtyřech ročnících studia bratrské teologie. Vzhledem k omezením 

zapříčiněným pandemií COVID-19 došlo v některých předmětech k omezení výuky a k jejímu 

přesměrování do on-line prostředí nebo na samostudium. Obhajoby diplomových a certifikačních prací 

byly odloženy. 

Studium bylo rozděleno na tři úrovně obtížnosti: 

• A – Vedení a pastorace 

• B – Specializace pro práci v církvi 

• C – Práce v místním sboru 

Studium běžně trvá cca 3,5 roku (max. 5 let), vzhledem k pandemii bylo studentům umožněno mírné 

prodloužení maximální doby studia. Předměty jsou rozděleny do čtyř bloků, které obsahově odpovídají 

zaměření našich kateder: 

• biblické obory a systematická teologie 

• psychologie a pastorace 

• historie 

• praktická teologie 

 

Kurzy dalšího vzdělávání 

Institut dalšího vzdělávání ProfiEDU je plně integrován do akademie a sdílí její právní subjektivitu, má 

však vlastní korporátní identitu i webové stránky a míří na širší spektrum zájemců o vzdělávání. 

V průběhu roku vznikl tým vysoce kvalitních externích lektorů, kteří mají zájem o další spolupráci. MPSV 

udělilo akreditaci dalším kurzům, konkrétně Úvod do individuálního plánování v sociálních službách a 

Úvod do práce s motivací klienta v sociálních službách, což umožnilo rozšíření naší nabídky. 

Nejvýraznějším krokem bylo konání akreditovaného Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních 

službách pro 12 účastníků, zčásti ve výrazně ztížených podmínkách v souvislosti s pandemií. Pořádání 

dalších kurzů bylo výrazně omezeno. Získali jsme však první zkušenosti s on-line výukou, což je důležitý 

vklad do dalších let. 
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Vybrané údaje z rozvahy (k 31. 12. 2020) 
 

Aktiva 

Pokladna 10 152,00 

Bankovní účty 398 738,90 

Náklady příštích období 4 384,00 

Aktiva celkem 413 274,90 

 

Pasiva 

Dodavatelé 6,00 

Ostatní závazky 304,00 

Ostatní závazky vůči zaměstnancům 18 661,00 

Sociální a zdravotní pojištění 8 511,00 

Ostatní přímé daně 2 441,00 

Dohadné účty pasivní 2 552,29 

Fondy nevyčerpaných darů 446 234,93 

Pasiva celkem 478 710,22 

 

Hospodářský výsledek -65 435,32 
 

 

Vybrané údaje z výkazu zisku a ztráty (k 31. 12. 2020) 
 

Náklady 

Spotřeba materiálu 6 335,40 

Spotřeba energie 2 552,29 

Cestovné 1 328,30 

Náklady na reprezentaci 368,00 

Ostatní služby 119 976,63 

Mzdové náklady 245 725,00 

Odměna statutárního orgánu - ředitele 28 800,00 

Sociální a zdravotní pojištění 62 278,00 

Zákonné sociální náklady 10 776,00 

Ostatní daně a poplatky 4 075,00 

Dary 539,70 

Jiné ostatní náklady 28 093,00 

Náklady celkem 510 847,32 

 

Výnosy 

Tržby z prodeje služeb 178 570,00 

Přijaté příspěvky (dary) 266 842,00 

Výnosy celkem 445 412,00 

 

Výsledek hospodaření -65 435,32 



5 
 

Děkujeme našim dárcům 
 

Organizace 

Jednota bratrská 205 000,00 Kč 

Nadace EURONISA 17 930,- Kč 

Jednota bratrská Liberec-Ruprechtice 11 780,- Kč 

Jednota bratrská Růžodol 4 000,- Kč 

Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce 2 100,- Kč 

Sbor Jednoty bratrské v Chrastavě 1 620,- Kč 

Sbor Jednoty bratrské v Turnově 1 500,- Kč 

Sbor Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou 1 082,- Kč 

Jednota bratrská Vratislavice 1 000,- Kč 

 

Individuální dárci 

Evald Rucký 4 000,- Kč 

Josef Šeda 4 000,- Kč 

Tomáš Oliverius 2 400,- Kč 

Miroslav Vencl 1 200,- Kč 

Dana Oliveriusová 1 000,- Kč 

Filip Marek 200,- Kč 

 

 

Tým Akademie Jana Blahoslava z.ú. 
 

Správní rada 

ThDr. Martin Bukovský 

ThMgr. Šimon Dvořák 

Mgr. Milan Svoboda 

Dozorčí rada 

Jan Morávek 

Petr Krásný, Th.M. 

Jana Bártová 

Ředitel, vedoucí kateder, učitelé 

Mgr. Tomáš Oliverius – ředitel, vedoucí Katedry biblických studií a systematické teologie, vedoucí 

ProfiEDU 

Mgr. Evald Rucký, Th.D., Ep.Fr. – vedoucí Katedry psychologie a pastorace 

ThMgr. Jan Klas, Ep.Fr. – vedoucí Katedry historie 

ThDr. Martin Bukovský – vedoucí Katedry praktické teologie 

Ing. Jiří Helis – učitel 

Petr Krásný, Th.M., Ep.Fr. – učitel  

ThMgr. Šimon Dvořák – učitel 

Ing. Jan Křivka, MBA – učitel  



6 
 

Kontakty 
 

Akademie Jana Blahoslava z.ú. 

B. Němcové 54/9 

460 05 Liberec V 

IČ: 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 

2501131999/2010 

datová schránka: 

4e69ivw 

 


