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Úvodní slovo 
 

Vážení a milí, 

naše akademie pokračovala v roce 2021 v postupném rozvoji a zkvalitňování své edukační činnosti. 

Uskutečnili jsme nové akreditované kurzy dalšího vzdělávání, pořádali jsme otevřená školení  

i vzdělávání na objednávku konkrétních organizací. Vedle klasicky pojatých kurzů jsme se věnovali také 

přednáškové činnosti nebo školení s prvky supervize. I tentokrát byla naše činnost do určité míry 

poznamenaná epidemickou situací, přesto můžeme hodnotit rok 2021 pozitivně. 

Vzdělávání pracovníků Jednoty bratrské 

Hlavním zaměřením Akademie Jana Blahoslava z.ú. je profesní teologické vzdělávání duchovních  

a dalších pracovníků Jednoty bratrské. Toto vzdělávání je zaměřené především na získání a rozvoj 

prakticky využitelných znalostí a dovedností. Našimi studenty jsou aktivní lidé, kteří se zpravidla vedle 

své práce věnují dobrovolnictví v církvi a nezřídka se podílejí na sociálních, vzdělávacích nebo 

kulturních aktivitách zaměřených např. na podporu rodin nebo na práci se seniory. 

Kurzy dalšího vzdělávání 

Kurzy dalšího vzdělávání, zaměřené především na pracovníky a dobrovolníky v organizacích sociálních 

služeb a dalších neziskových organizacích, pořádáme prostřednictvím našeho institutu ProfiEDU. 

Hlavním pilířem této naší činnosti jsou Kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách, doplněné 

dalšími akreditovanými kurzy zaměřenými jednak na prohloubení znalostí z kvalifikačního kurzu, dále 

na práci se seniory, na péči o osoby trpící Alzheimerovou chorobou, na paliativní péči apod. 

Nezapomínáme ani na nabídku vzdělávání v oblasti IT a měkkých dovedností. Vážíme si spolupráce 

s Nadací EURONISA, která v rámci Programu vzdělávání přispívá na kurzovné zaměstnancům  

a dobrovolníkům z vybraných neziskových organizací. 

S úctou 

Mgr. Tomáš Oliverius 

ředitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách. 
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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 a na schopnost uvádět získané poznatky do vzájemných 

souvislostí 

• vysoká odbornost učitelů a lektorů 

• kolegiální přístup ke studentům 

Naše cíle v nadcházejícím období 

• otevření nového ročníku teologického studia zakončeného profesním titulem CFTh 

• průběžné zkvalitňování koncepce teologického studia tak, aby odpovídalo aktuálním potřebám 

• další rozvoj vztahů s partnery a klienty 

• příprava nových kurzů akreditovaných MPSV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.9.2021 – První setkání studentů nového ročníku studia bratrské teologie. 
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Zpráva o činnosti 

 

Teologické vzdělávání pracovníků Jednoty bratrské 

V roce 2021 studovalo na naší akademii 64 studentů ve čtyřech ročnících studia bratrské teologie. 

Máme radost z nového a početně silného ročníku, který studium zahájil v tomto roce. Radujeme se 

také ze šesti studentů, kteří v průběhu roku studium zakončili vypracováním a obhajobou písemné 

práce.  

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 i letos 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 sdílí právní subjektivitu akademie, má však vlastní korporátní 

identitu a jeho cílovou skupinou jsou zejména pracovníci organizací sociálních služeb. Spolu s týmem 

vysoce kvalitních externích lektorů připravujeme každý rok nové kurzy s akreditací MPSV. V uplynulém 

roce jsme tak mohli poprvé nabídnout tato školení: 

• Umírající a pozůstalí – základní kurz paliativní péče (dvoudenní, 16 hodin) 

• Asertivní komunikace v sociálních službách (jednodenní, 8 hodin) 

• Péče o klienty s Alzheimerovou chorobou (jednodenní, 8 hodin) 

• Specifika práce se seniory v sociálních službách (jednodenní, 8 hodin) 

Vedle toho jsme pořádali Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, Úvod do individuálního 

plánování v sociálních službách, Úvod do práce s motivací klienta v sociálních službách, dále např. 

neakreditovaná školení Excel pro začátečníky a Excel pro pokročilé. 
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Vybrané údaje z rozvahy (k 31. 12. 2021) 
 

Aktiva 

Pokladna 11 769,00 

Bankovní účty 636 511,61 

Náklady příštích období 3 906,00 

Aktiva celkem 652 186,61 

 

Pasiva 

Dodavatelé 616,00 

Ostatní závazky 306,00 

Ostatní závazky vůči zaměstnancům 18 439,00 

Sociální a zdravotní pojištění 8 744,00 

Ostatní přímé daně 920,00 

Dohadné účty pasivní 1 067,27 

Fondy nevyčerpaných darů 622 094,34 

Pasiva celkem 652 186,61 

 

Hospodářský výsledek 0,00 
 

 

Vybrané údaje z výkazu zisku a ztráty (k 31. 12. 2021) 
 

Náklady 

Spotřeba materiálu 3 540,90 

Spotřeba energie 1 067,27 

Cestovné 2 359,00 

Náklady na reprezentaci 197,60 

Ostatní služby 169 976,50 

Mzdové náklady 253 858,00 

Odměna statutárního orgánu - ředitele 34 800,00 

Sociální a zdravotní pojištění 76 397,00 

Zákonné sociální náklady 10 776,00 

Ostatní daně a poplatky 2 250,00 

Dary 0,00 

Jiné ostatní náklady 27 313,00 

Náklady celkem 582 535,27 

 

Výnosy 

Tržby z prodeje služeb 279 530,00 

Přijaté příspěvky (dary) 303 005,27 

Výnosy celkem 582 535,27 

 

Výsledek hospodaření 0,00 
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Děkujeme našim dárcům 
 

Organizace 

Jednota bratrská 190 800,- Kč 

Nadace EURONISA 24 960,- Kč  

Jednota bratrská Liberec-Ruprechtice 10 140,- Kč 

Jednota bratrská Růžodol 2 300,- Kč 

 

Individuální dárci 

Jana Oliveriusová 250 000,- Kč 

Tomáš Oliverius 52 400,- Kč 

Josef Šeda 6 000,- Kč 

Evald Rucký 5 000,- Kč 

Filip Marek 1 200,- Kč 

Miroslav Vencl 800,- Kč 

další drobné dary a příspěvky 700,- Kč 

 

Pozn.: Z celkově přijatých darů ve výši 544 300,- Kč bylo v roce 2021 použito na provoz hlavní činnosti 303 005,27 Kč. 

 

Tým Akademie Jana Blahoslava z.ú. 
 

Správní rada 

Petr Krásný, Th.M., Ep.Fr. – předseda 

Mgr. Evald Rucký, Th.D., Ep.Fr. – člen   

ThMgr. Šimon Dvořák – člen  

 

Ředitel, vedoucí kateder, učitelé 

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

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

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

Petr Krásný, Th.M., Ep.Fr. – vedoucí Katedry eklesiologie 

ThDr. Martin Bukovský, MBA – učitel  

Ing. Jiří Helis – učitel 

ThMgr. Šimon Dvořák – učitel 

Ing. Jan Křivka, MBA – učitel  
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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 

 


