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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vzdělávacích potřeb kazatelů Církve 

bratrské v České republice. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola uvádí čtenáře 

do situace a postavení církví v České republice, dále je pak představena Církev bratrská. 

Následující kapitola popisuje pracovní pozici kazatele Církve bratrské, roli kazatele, práva 

a povinnosti, pracovní náplň a navrhuje kompetence potřebné pro výkon kazatelské 

profese. Třetí kapitola uvádí možnosti vzdělávání kazatelů, analyzuje studijní plány 

vybraných vzdělávacích institucí a porovnává je s navrženými kompetencemi. Tato 

kapitola ústí do analýzy vzdělávacích potřeb vybraných kazatelů Církve bratrské. Cílem 

této analýzy je identifikovat a zjistit, jak byly tyto vzdělávací potřeby naplněny v průběhu 

interního přípravného vzdělávacího programu – vikariátu. 

Klíčová slova: Církev bratrská, kazatel, vikariát, vzdělávací potřeby, kompetence 
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Abstract 

This bachelor’s thesis aims to analyse the educational needs of the pastors in the Church of 

the Bretheren denomination in the Czech Republic. The thesis is divided into four chapters. 

Chapter 1 introduces the situation and position of churches in the Czech republic. Later in 

the chapter the Church of the Bretheren is introduced. Chapter 2 describes the job title of 

pastor in the Church of the Bretheren, the pastor’s roles, rights and duties and pastor’s job 

desription. In the chapter is a proposal of the pastor’s needed competencies. Chapter 3 

presents existing opportunities for education for pastors. Also in Chapter 3, study plans of 

chosen educational institutions are analysed and compared with proposed competencies. 

The third chapter leads to chapter 4 which contents an analysis of the educational needs of 

the pastors at the Church of the Bretheren. The aim of this analysis is to identify the 

existing educational needs and to find out how these educational needs were fulfilled 

during the internal church preparatory vicar program.  

Key words: the Church of Bretheren, pastor, vicar program, educational needs, 

competencies 
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0 Úvod 

Křesťanství a církev se v jednadvacátém století řadí spíše mezi nepopulární 

instituce a zájem veřejnosti podílet se na chodu církve a jejích pravidelných aktivitách je 

nižší, než tomu bylo zhruba před sto lety. Přesto církev v České republice zaměstnává 

velké množství pracovníků pečujících o věřící, poskytujících duchovenskou pomoc, péči 

v nemocnicích a věznicích, sociální péči a poradenství tisícům lidí. Církev také zřizuje 

několik základních, středních i vyšších odborných škol, je provozovatelem mnohých 

kulturních událostí jak pro své vlastní členy, tak pro širokou veřejnost. Církev hraje možná 

málo výraznou, přesto nezastupitelnou roli v současné české společnosti. 

Jsou to právě duchovní pracovníci, kteří církev ve společnosti reprezentují. Práce 

duchovních v sobě zahrnuje mnoho z příbuzných pomáhajících oborů, jakými je 

psychologie, sociální práce, pedagogika aj. Přesto však popis práce pro duchovní, kteří 

pečují o věřící (tedy kněží, faráři, kazatelé, pastoři), není v žádných veřejných 

dokumentech popsána. Je-li nejasně popsána pracovní náplň, dá se předpokládat, že ani 

poskytované vzdělávání a odborná příprava nebudou zcela odpovídat všem oblastem 

duchovní práce. Má-li ovšem církev být důvěryhodnou institucí poskytující kvalitní služby, 

je třeba, aby měl její personál přístup ke kvalitnímu vzdělání, jež odpovídá nárokům na 

kvalitu duchovní a jiné péče. V příbuzných pomáhajících profesích jsou tyto požadavky na 

vzdělání pracovníků často uzákoněny, v duchovní profesi ovšem nic takového nenajdeme. 

Pro tuto práci jsem zvolila šetření v Církvi bratrské, jelikož jsem sama její členkou. 

Dalším důvodem pro volbu této konkrétní církve je právě probíhající změna konceptu 

celoživotního vzdělávání kazatelů. Výkonné orgány Církve bratrské si uvědomují potřebu 

kvalitního vzdělávání pro své kazatele a snaží se vzdělávání posunout od pouhého 

předávání informací do více vztahového a situačního vzdělávání zahrnujícího co největší 

část účastníkovi osobnosti. Tato změna ve způsobu uvažování církve nad vzděláváním mě 

přivedla k odborné přípravě na profesi kazatele a k otázce, jak zefektivnit již počáteční 

vzdělávání kazatelů. 

Cílem mé bakalářské práce je identifikace vzdělávacích potřeb kazatelů Církve 

bratrské. Pro dosažení tohoto cíle bude použita vědecká metoda analýzy. Analyzovány 

budou především tyto oblasti: pracovní náplň kazatelů, požadavky na kompetence 

kazatelů, následně formální teologické vzdělávání a interní profesní příprava Církve 
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bratrské (nazvaná vikariát), kterou kazatelé prochází na cestě ke kazatelské ordinaci. 

Jelikož mnohé z těchto oblastí nejsou pro duchovní profesi zatím v žádných dokumentech 

stanovené, dílčím cílem práce bude i sestavení popisu pracovního místa a návrh 

kompetencí potřebných pro dané pracovní místo. Výzkumné šetření bude mít za cíl zjistit, 

jaké vzdělávací potřeby kazatelé měli v počátcích své práce a jak právě vikariát pomohl 

tyto vzdělávací potřeby naplnit a připravit kazatele na jejich povolání. 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První stručně pojednává o postavení církve  

a náboženských společnostech v České republice, dále se blíže věnuje představení Církve 

bratrské. Druhá kapitola se zaměřuje na duchovní pracovníky, konkrétně již na kazatele 

v Církvi bratrské. Vzhledem k neexistujícím popisům pracovního místa a kompetencí se 

právě těmto dvěma oblastem kapitola věnuje. Třetí oddíl představuje vybrané možnosti 

studia vysokých a vyšších odborných škol teologie v České republice i zahraničí  

a porovnává jejich studijní plán s popisem pracovního místa a kompetencemi kazatele. 

Následně se kapitola věnuje vzdělávání kazatelů a vikářů v Církvi bratrské, tedy vikariátu, 

programu celoživotního vzdělávání a mentoringu. Čtvrtá část je zaměřena na zpracování 

dat získaných během výzkumného šetření mezi kazateli Církve bratrské, uvádí vzdělávací 

potřeby respondentů a přínos vikariátu Církve bratrské pro kazatelskou profesi. 

Tématu vzdělávání duchovních v evangelických církvích se v České republice 

věnuje naprosté minimum autorů. Práce čerpala především z dokumentů Církve bratrské, 

zahraničních vědeckých prací zabývajících se duchovními pracovníky a jejich 

vzděláváním, dále z teologické literatury, informací publikovaných na webových stránkách 

konkrétních institucí a poté z příbuzné oborové literatury pomáhajících profesí: 

personálního řízení, andragogiky, psychologie, legislativy České republiky atd. 
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1 Česká společnost a křesťanství 

Křesťanství, jakožto „náboženství založené na víře v Ježíše Krista (Salajka, 2000,  

s. 50)“, formovalo dějiny českého národa po mnoho století. Církev v tomto formování 

sehrála významnou roli a stala se institucí, která měla v historii vliv na veškeré myslitelné 

oblasti společenského života. Přesto má v současnosti v České republice jeden z nejnižších 

počtů členů z celé Evropy. Důvodů této nízké církevní příslušnosti lze najít více, např. činy 

církve v minulosti, totalitní režimy dvacátého století, procesy modernizace 

a postmodernizace, individualizace, sekularizace apod. V této kapitole bude nastíněna 

situace církví v současné české společnosti a dále bude představena Církev bratrská, jejíž 

duchovní pracovníci budou předmětem této práce. 

1.1 Církve v současné české společnosti 

V České republice je registrováno 38 různých církví a náboženských společností. 

Existenci a fungování církví a náboženských společností v České republice upravuje zákon 

č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Zákon uvádí, že církví či 

náboženskou společností se rozumí „dobrovolné společenství osob s vlastní strukturou, 

orgány, vnitřními předpisy, náboženskými obřady a projevy víry, založené za účelem 

vyznávání určité náboženské víry, ať veřejně nebo soukromě, a zejména s tím spojeného 

shromažďování, bohoslužby, vyučování, duchovní služby a případně obecně prospěšné 

činnosti (Česká republika, 2002, §3).“ Robinson (2009) uvádí, že slovo církev se odvozuje 

od řeckého kyriakon oikia, které se překládá jako „dům Páně“ a označovalo místo 

setkávání křesťanů. Řecké slovo ekklésia naopak znamená pouze shromáždění křesťanů, 

nikoli dům či budovu (Robinson, 2009, s. 121). Odborná literatura uvádí pojem církev ve 

smyslu shromáždění osob hlásících se ke křesťanství. 

Registrace garantuje církvi či náboženské společnosti práva, jakými je např. 

vyučovat náboženství na státních školách, zřizovat vlastní církevní školy, vykonávat 

duchovenskou službu, konat svatební obřady aj. (Česká republika, 2002, §7). Mezi 

podmínky, které zákon vyžaduje k registraci církve či náboženské společnosti, patří 

absence nezákonného jednání, např. popírání osobních práv, rozněcování nenávisti  

a nesnášenlivosti, narušování veřejného pořádku a veřejného zdraví, omezování svobody  

a další (Česká republika, 2002, §5). 
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„Návrh na registraci církve a náboženské společnosti podávají ministerstvu nejméně tři 

fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let, jsou svéprávné a jsou občany České republiky 

nebo cizinci s trvalým pobytem v České republice. (Česká republika, 2002, §10).“ 

V průběhu dějin byla křesťanská liturgie i věrouka ovlivňována lokální kulturou, 

politickými událostmi či duchovními vůdci a filozofy, a docházelo tak ke štěpení církve  

a vzniku rozličných církví (neboli také církevních denominací), které se od sebe podstatně 

liší. Církve proto lze dělit z mnoha hledisek (tradice, zakladatele, zdůrazňované věrouky 

nebo duchovního proudu). Nejobecněji můžeme církve dělit na katolické, pravoslavné  

a protestantské. Takových církví je v České republice registrováno 28 (Ministerstvo 

kultury ČR, 2017). 

Filipi (1998, s. 45) vymezuje východní pravoslavné církve, jež zahrnují starobylé 

pravoslavné církve, z nichž se na českém území nachází jediná církev hlásící se ke 

starobylé Arménské apoštolské církvi – Církev Svatého Řehoře Osvětitele. Východní 

pravoslavné církve se oddělily v průběhu devátého století našeho letopočtu (Filipi, 1998,  

s. 19) a dnes se mezi ně v České republice řadí tyto dvě: Pravoslavná církev v českých 

zemích a Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České 

republice. K pravoslaví se při sčítání lidu v roce 2011 přihlásilo přibližně 26 000 obyvatel 

(ČSÚ, 2014). 

Dále Filipi (1998, s. 59) rozlišuje katolické církve, které mají jak západní tradici 

(Církev římskokatolická), tak svoji východní tradici, kterou tvoří ty pravoslavné církve, 

„které utvořily unii s Římem (Filipi, 1998, s. 59),“ jako např. Církev řeckokatolická. Tyto 

církve se také nazývají uniatské (Nešpor, 2016, s. 16). Stejně jako u pravoslavných církví,  

i katolické zahrnují starobylé církve, kterou je v České republice Starokatolická církev 

v ČR. Ke katolictví v kterékoli podobě se v roce 2011 přihlásil téměř 1 150 000 obyvatel 

České republiky (ČSÚ, 2014). 

Mezi protestantské církve se řadí křesťanská společenství, „která vzešla z evropské 

reformace 16. století, nebo na ni nepřímo navázala (Filipi, 1998, s. 111).“ Mezi takové 

církve se řadí církve luterské, kalvinistické, baptistické, anglikánské aj. Zvláštním proudem 

mezi protestantskými církvemi je pietismus, který se někdy nazývá proudem nápravným. 

Dnes má také označení evangelikalismus a uvnitř církve měl za následek růst osobní 

zbožnosti, důraz na biblické studium, modlitby, misii a výrazné zapojování laiků do 



 

12 

 

veškerých církevních činností (Filipi, 1998, s. 149). Na pietismus navazuje další proud 

nazývaný probuzenectví, z něhož vyšel metodismus, který v České republice reprezentuje 

Evangelická církev metodistická nebo Armáda spásy. Posledním výrazným proudem mezi 

protestantskými církvemi je letniční – neboli také pentekostální – proud. Letniční 

křesťanství „zdůrazňuje prožitek obrácení a následného přímého vedení Duchem svatým, 

směřující k emocionálnímu osobnímu prožívání křesťanské víry (Nešpor, 2016, s. 21).“ 

Tyto církve rozlišují dva křty – křest vodou a křes Duchem svatým. Druhý zmíněný mívá 

za následek úkaz nazývaný „modlitbou v Duchu“ (Filipi, 1998, s. 163), která se mimo jiné 

projevuje mluvením v neznámé nesrozumitelné řeči. V současné době letniční proud 

postupně prostupuje mnohé církve nejen protestantské, ale také katolické. Od r. 1989 

vzniká množství malých společenství a církví, kterými jsou např. Církev Nová naděje, 

Církev Slovo života, Církev živého Boha aj. K některé z protestantských církví se v roce 

2011 přihlásilo celkem přes 150 000 obyvatel České republiky (ČSÚ, 2014). 

Vedle těchto církví můžeme vymezit i církve, které se nachází na okraji 

křesťanství, mezi které lze řadit např. Náboženskou společnost Svědky Jehovovy, Církev 

Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice (známou také jako mormoni) nebo 

Scientologickou církev. Dále se tato kapitola bude podrobně věnovat Církvi bratrské. 

1.2 Církev bratrská 

Církev bratrská v současnosti působí na území České a Slovenské republiky. Hlásí 

se k historickému duchovnímu dědictví jednoty bratrské a české reformace, řadí se také 

mezi evangelikální církve (Černý, 2008, s. 34–36). 

Počet členů v celé Církvi bratrské se momentálně pohybuje kolem 10 000, což je 

podle údajů z r. 2011 třetí nejpočetnější protestantská církev v České republice (ČSÚ, 

2014). Toto číslo zahrnuje i děti členů. V současné době Církev bratrská působí na 80 

místech v lokálních sborech po celé České republice (Církev bratrská, 2017a). Počet členů  

i obyvatel, kteří se k této církvi přihlásili při sčítání lidu, domů a bytů v letech 2001  

a 2011, neustále narůstá (ČSÚ, 2014). 

Zřízení církve je kongregačně-presbyterní. To znamená, že církev je tvořena sbory, 

tj. samostatnými a vzájemně nezávislými jednotkami křesťanského společenství, které pojí 

dohromady společné vyznání víry, zásady křesťanského života a organizačně správní 

usnesení. Lokální sbory tvoří věřící, kteří se osobně rozhodli pro svoji víru v Ježíše Krista 
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jako Syna božího a Spasitele, chtějí se řídit Boží vůlí a na základě svého vyznání jsou 

křtěni a přijímáni za členy daného sboru. Sbory jsou spravovány tzv. staršovstvem 

(skupinou duchovně vyspělých a důvěryhodných členů sboru) a kazatelem. Oba tyto 

správní orgány jsou voleny členským shromážděním, tedy členy daného sboru, na společné 

schůzi (Rada Církve bratrské, 2017, s. 58). 

Vedle stabilních a samostatných sborů jsou zakládány menší společenství, tzv. 

misijní stanice, které jsou sdruženy pod konkrétním sborem. Stanice jsou finančně  

i personálně nesamostatné jednotky, jež teprve vytváří nové společenství v dané oblasti, 

budují stabilní počet duchovně vyspělých věřících, rozvíjejí vnitrosborové aktivity  

a směřují k vlastní samostatnosti. Stanic, které ještě nedosáhly velikosti a stability sborů 

(nesamostatné i samostatné stanice), se vyskytuje v současnosti přes 80 (Církev bratrská, 

2017a). Kazatelů, kteří by sbory spravovali, se ovšem nedostává dostatečně ani na všechny 

založené sbory, natož na zakládané stanice. Někteří kazatelé pracují ve více než jednom 

sboru. Potřeba kazatelů a dalších církevních pracovníků je tedy v Církvi bratrské velká. 

Na celocírkevní úrovni existuje tzv. Konference kazatelů a delegátů z jednotlivých 

sborů, která „posuzuje působení Církve bratrské a dbá, aby Sbory a Rada zachovávaly 

Ústavu, Zásady, Vyznání víry a Řád, stejně jako usnesení Společné Konference (Církev 

bratrská, 2017b, s. 19),“ a Rada Církve bratrské, která je statutárním orgánem celé Církve 

bratrské a svolává Konferenci (Rada Církve bratrské, 2017b, s. 59). Radu Církve bratrské 

tvoří předseda Rady, první a druhý místopředseda Rady a tajemník Rady (Ministerstvo 

kultury ČR, 2017). Sbory i příslušné stanice se sdružují do dvanácti regionálních seniorátů, 

v rámci nichž jednotlivé sbory úžeji spolupracují (Církev bratrská, 2017a). 

Církev bratrská se začala formovat v druhé polovině 19. století ve dvou regionech – 

na Náchodsku a v Praze. Duchovní hnutí ve východních Čechách, které se vyznačovalo 

touhou po živé víře, osobním životě s Bohem a službě lidem, vedlo r. 1868 k založení 

prvního sboru Svobodné evangelické církve české v obci Bystré. V Praze vzniklo druhé 

centrum s názvem Svobodná církev reformovaná. Na formování obou sborů měly vliv 

zahraniční sbory a misionáři z Bostonu a Pruska. Obě hnutí se spojila do jedné Svobodné 

církve reformované, po vzniku Československé republiky v roce 1918 rozšířila svoji 

činnost i na Slovensko a Podkarpatskou Rus a přijala nové jméno Jednota českobratrská. 

Se vzrůstajícím počtem nečesky mluvících členů církve (slovensky a polsky v oblasti 
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severní Moravy a Slezska) se název církve naposledy změnil, a to roce 1967 na Církev 

bratrskou, kterou se nazývá dodnes (Černý 2008, s. 34–36). 

Činnost Církve bratrské se zaměřuje na zvěstování Božího slova a křesťanskou 

výchovu, pastoraci, osobní rozvoj a růst věřících ve víře a praktickou, tzv. diakonickou 

službu. Jádrem sborového života jsou nedělní bohoslužby, jejichž obsahem je čtení 

a výklad Bible, zpěv duchovních písní, modlitby, sdílení osobních svědectví a další. 

Liturgie bohoslužby není striktně dána, jednotlivé sbory mají právo si chod bohoslužby 

upravit podle místních zvyklostí. Bohoslužbu vede kazatel nebo jiný určený člen sboru. 

Bohoslužby se konají v modlitebnách, kostelích, pronajatých prostorech či bytech, 

zřídkakdy na ulicích a na veřejných prostranstvích (Rada Církve bratrské, 2017, s. 59–60). 

Každé jednotlivé společenství Církve bratrské výrazně zapojuje laiky do církevní 

práce, jelikož na základě výzvy apoštolů v Novém zákoně má každý duchovně 

znovuzrozený křesťan určité charisma, tedy duchovní obdarování, kterým má sloužit 

v Kristově těle (církvi). Tito dobrovolní pracovníci mají možnost se vzdělávat a rozvíjet 

v činnosti, kterou pro místní společenství vykonávají. Vzdělání zajišťují odbory pro 

specifické cílové skupiny, s nimiž věřící pracují, tedy odbor pro děti (3–9 let věku), dorost 

(10–15 let věku), mládež (16–25 věku) a rodinu (manželství a rodinu). Každý sbor se 

vyznačuje dalšími vnitrosborovými službami, mezi které lze řadit pěvecké a hudební 

skupiny, modlitební a evangelizační skupiny, skupiny věnující se studiu Bible, diakonické 

skupiny zaměřující se na misii uvnitř společnosti atd. (Černý, 2008, s. 34–36). Církev 

bratrská má také oprávnění ke zřizování církevních škol, k výkonu církevních svatebních 

obřadů, k výkonu duchovenské služby ve věznicích a k výkonu duchovenské služby 

v ozbrojených silách České republiky (Ministerstvo kultury ČR, 2017). 

Církev bratrská patří mezi evangelikální církve. Evangelikální hnutí „je široký 

duchovní proud, který není vázán na určité konfese. S tímto hnutím se setkáváme v církvích 

luterských, reformovaných, anglikánských, svobodných, baptistických, metodistických, 

letničních, a dokonce i v církvi římskokatolické a pravoslavné (Rada Církve bratrské, 2017, 

s. 68).“ Evangelikální křesťané kladou důraz na osobní konverzi, aktivní žití víry, studium 

Bible a Kristovu oběť na kříži (Sell 1993, s. 200). Sdružují se např. do Evangelikální 

aliance. Od ostatních evangelikálních církví se Církev bratrská odlišuje velmi málo. 

V teologických otázkách panuje tedy víceméně shoda, jednotlivé církve se liší kupříkladu 
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formou zřízení, užíváním rozličné terminologie, některé zapojují ženy do služby kazatelek, 

různí se podoba liturgie při bohoslužbách a její tradiční či moderní pojetí. Rozdíly jsou 

patrné i v míře nadnárodní působnosti dané církve apod. V současné době církve v České 

republice rozvíjejí ekumenickou spolupráci v podobě mezidenominačních uměleckých 

festivalů, setkáních různých věkových skupin, bohoslužeb, misijních projektů aj. Vlivem 

této spolupráce i spolupráce se zahraničními církvemi se dnes mnoho rozdílů mezi 

evangelikálními církvemi stírá. 

Církev bratrská má své členství v několika domácích i mezinárodních organizacích. 

Patří mezi ně: 

 Mezinárodní federace svobodných evangelikálních církví, která je mezinárodní sítí 

církví podporujících jednotlivé členy v budování tzv. zdravých církví. Přes zdánlivé 

rozdíly na úrovni národní i církevní je cílem federace budovat jednotnou 

celosvětovou Církev (Tělo Kristovo). Církev bratrská má jako jediná z českých 

církví členství v této federaci (IFFEC, 2017). 

 Leuenberské společenství (LS), které vzniklo r. 1973, spojuje evropské církve 

vzešlé z evropské reformace šestnáctého století. Církve mající členství v LS jsou 

institucionálně plně samostatné a navazují vzájemnou spolupráci. V současnosti má 

LS 104 signatářů, převážně z evropských zemí. Kromě Církve bratrské jsou 

českými signatáři také Českobratrská církev evangelická, Církev československá 

husitská, Evangelická církev metodistická, Jednota bratská a Slezská církev 

evangelická augsburského vyznání (Krausová, 2005). 

 Evangelikální aliance, celosvětové sdružení evangelikálních církví a hnutí. Poslání 

České evangelikální aliance je podpořit evangelikální církve i jednotlivce skrze 

vytvoření platformy pro osobní růst a život v české společnosti. Zároveň aliance 

reprezentuje zájmy svých členů a usiluje, aby se evangelikální křesťané stali 

respektovanou skupinou v české společnosti (Česká evangelikální aliance, 2017). 

 Ekumenická rada církví, svaz církví a náboženských společností usilujících  

o spolupráci napříč českými církvemi křesťanskými, ale i třeba židovskými 

společenstvími (Ekumenická rada církví České republiky, 2017). Jednotlivé církve 

zůstávají samostatné ve svých rozhodnutích, ve společných usneseních vystupují 

vůči okolí tzv. pod „jednou adresou“ (Filipi, 2008a, s. 49–50). 
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2 Kazatel a duchovní pracovníci 

Církevní instituce zaměstnává pracovníky na různých pozicích a v různých 

úřadech. Terminologie, týkající se církevních úřadů, je ovšem napříč jednotlivými 

církvemi a církevními tradicemi neustálená. Práce duchovních není v českém prostředí 

dostatečně popsána ani není příliš ceněna. Kněz či kazatel podle posledních průzkumů 

prestižních povolání v České republice patří mezi nejméně prestižní povolání (Tuček, 

2016). V nedávné historii ale patřil kněz či kazatel k ústředním rolím v obci a mezi 

nejvzdělanější a nejváženější občany (Veber, 2014, s. 223). 

Následující text bude pojednávat o úřadu kazatele z pohledu Bible i církevní tradice 

a dále specificky o jeho roli, charakteru práce a pracovní náplni spolu s požadavky na 

potřebné kompetence. 

2.1 Biblické úřady církevních pracovníků 

Církev bratrská se řadí mezi evangelikální církve, které považují Bibli za autoritu. 

„Všechna vyjádření autorit v církvi a její tradice musí z Písma vycházet a být mu podřízena 

(Komise společné Konference Církve bratrské, 2016, s. 6).“ Písmo je autoritou pro Církev 

bratrskou i v otázkách jejích pracovníků, a z tohoto důvodu se budou následující části textu 

zabývat pohledem Bible na tuto problematiku. 

Starý zákon rozlišoval úřad kněží, učitelů a jiných chrámových služebníků. Prvním 

knězem byl Áron (Exodus 28:1), který obětoval Hospodinu zvířecí zápalné oběti za 

odpuštění hříchů. Přesný popis činností, práva a povinností jednotlivých úřadů byl popsán 

v Mojžíšově zákoně. Nový zákon v tomto směru není tak jasný. Z činnosti dvanácti 

apoštolů se rozrostla křesťanská církev na mnoha místech a daná lokální církev byla 

instruována příslušným apoštolem, jenž ji pomáhal zakládat. V novozákonních epištolách 

proto najdeme směs úřadů a duchovních darů. Podle jednotlivých epištol můžeme mezi 

ustanovené úřady zařadit apoštoly, proroky a učitele (1. Kor 12:28). Mezi duchovní dary 

ve stejné pasáži patří zázraky, uzdravování, pomocné služby, vedení a různé druhy jazyků 

(1. Kor 12:28–30). Epištola Římanům zmiňuje za duchovní dary: proroctví, službu, učitele, 

povzbuzovatele, pečovatele, rozdávání a pomáhání potřebným (Řím 12:6–8). Epištola 

Efezským se zmiňuje o darech, které pomáhají budovat církev – apoštoly, proroky, 
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evangelisty, pastýře a učitele. Mimo tyto dary a úřady zachovávají apoštolové židovský 

koncept „starších“. Otázka duchovních darů je v současnosti v církvi velmi diskutovaná. 

Černý (2000, s. 2) píše, že v raných dobách, kdy se šířila křesťanská zvěst světem, 

byli v úřadech jakožto průkopníci především apoštolové a proroci. Proroci se vyskytují i ve 

Starém zákoně, kde vyřizují Hospodinovu vůli nebo předpovídají budoucí události. Proroci 

v Novém zákoně předpovídali budoucnost jen dvakrát a jinak podle Černého (2000, s. 2) 

přinášeli nové Boží pravdy nebo konkrétní zaměření a aplikaci do lokálních církví. Proroci 

v Novém zákoně fungovali spíše jako vzdělavatelé než vědmy. Po službě apoštolů  

a proroků přišla pravidelná služba pastýřů a učitelů. 

Úřad kazatele se v Novém zákoně příliš nevyskytuje. V obou epištolách Timoteovi 

se pojem „kazatel“ vyskytuje pouze v určitých překladech (např. v překladu 21. století 

a v kralickém překladu), v jiných překladech (např. v českém ekumenickém překladu) se 

používá pojem „hlasatel“. Tatáž epištola (1. Tim 5:17) zvláště píše o starších, kteří „nesou 

břemeno kázání a vyučování“. 

2.2 Staršovstvo 

Koncept staršovstva se do církevní struktury dostal z židovské tradice, podle níž 

vybraní starší muži byli představenými synagog a zástupci židovského lidu. Raná církev se 

tímto uspořádáním inspirovala, a tak každou lokální církev spravovalo několik starších 

(Strauch a Swartley, 1999, s. 56). Tento útvar se v některých církvích dochoval do 

současnosti a nazývá se staršovstvo. V Církvi bratrské je staršovstvo výkonným orgánem 

sboru, spolupracuje s kazatelem na správě sboru a řídí se Řádem a Ústavou Církve 

bratrské. 

Úloha starších v prvotní církvi byla starat se o křesťany, chránit církev před 

falešným učením, řešit konflikty, poskytovat moudré rady, spravovat peníze a jiný majetek 

a vést obecenství poté, co je opustili apoštolové (Strauch a Swartley, 1999, s. 57–65). Pro 

vztah starších a lokální církve se v Novém zákoně používá příměr pastýře a stáda. Pastýři 

jsou zodpovědní za ovce ve svém stádu, za jejich počet, za jejich zdraví, za ochranu proti 

predátorům, za jejich vedení. Dále mají povinnost starat se o slabé a nemocné (Černý, 

2000, s. 2–3). Řecké slovo pro „starší“ je presbyteros, které označovalo starého či 

vyzrálého muže. Jiné řecké slovo, které označovalo „dohlížitele“, „ředitele“ nebo 

„inspektora“, zní episkopos, z něhož se později odvodil název biskup (Strauch a Swartley, 
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1999, s. 57, 66–67). Starším je tedy duchovně vyzrálý muž, jenž splňuje nároky popsané 

např. v prvním listu Timoteovi 3: 1–7, listu Titovi 1:5–9 a v prvním listě Petra 5: 1–4  

a který dohlíží nad životem církve a jejích členů. 

2.3 Tradiční církevní úřady 

Poté, co byla nastíněna biblická situace duchovních vedoucích, vyvstává otázka, 

proč různé církve mají pro své duchovní vedoucí rozdílné názvy. Strauch a Swartley 

(1999, s. 48, 53) si všímají, že apoštol Pavel po založení církve v konkrétním místě 

neordinoval kazatele či jiného jednotlivce, aby se církvi věnoval, ale ustanovil staršovstvo, 

aby církev spravovalo. Správa a vedení církve nikdy neměly připadat pouze na jednotlivce, 

ale na skupinu. Po smrti apoštolů se však církve začaly přizpůsobovat tehdejším 

strukturám moci, tedy židovskému a římskému pojetí. To se od komunitního způsobu 

vedení změnilo v oddělené a sakrální, což vedlo k tvorbě církevní instituce. Reformované 

církve se chtěly z církevní hierarchie vymanit, ovšem jen s částečným úspěchem. Pro 

vyjasnění některých tradičních církevních úřadů, které se často zaměňují, nebo není zcela 

jasné, jaké jsou mezi nimi rozdíly, budou v práci vymezeny pojmy kněz, farář, pastor  

a kazatel. 

Úřad kněz se do křesťanství dostal z judaismu, jak již bylo zmíněno. Kněží se  

i předtím objevovali v jiných náboženstvích, kde vykonávali podobné činnosti. 

V křesťanství se kněží objevují v katolické (římskokatolické a řeckokatolické) církvi  

a pravoslavných církvích. Kněží musí dodržovat celibát, tedy nemohou založit rodinu. 

Farář se objevuje jak v katolické, tak evangelické církvi. V katolické církvi je 

farářem kněz, který duchovně i administrativně spravuje farnost, tedy nejnižší církevní 

obvod (Církevní historie, 2017). Pro katolické faráře platí stejná pravidla celibátu jako pro 

kněze. V Českobratrské církvi evangelické je možné, aby farářem byl muž i žena. 

Farář/farářka spravuje spolu se staršovstvem farní sbor, základní jednotku církve. Farář  

i farářka na rozdíl od katolického faráře mohou zakládat rodiny (Českobratrská církev 

evangelická, 2017). 

Pastor je označení pro ordinovaného duchovního v protestantských církvích, 

v katolické církvi se neobjevuje. Slovo pochází z latiny a překládá se jako pastýř (Salajka, 

2000, s. 65). Pastýř se hojně užívá při popisu vztahu, který má duchovní k církvi. Jako 

označení správce a vedoucího církve se pastor užívá v luterských, reformovaných, 
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baptistických, letničních a dalších církvích, např. v Apoštolské církvi, Slezské církvi 

evangelické a.v., v Křesťanském společenství aj., a to především jako projev odmítnutí 

výrazu „kněz“ pro ordinované duchovní (Filipi, 2008b, s. 108–109). Pastoři, stejně jako 

evangeličtí faráři, mohou zakládat rodiny. Nebývá však zvykem, že by v pozici pastora 

byly ženy. 

Kazatel je označení ordinovaného duchovního, které vzniklo v době silného důrazu 

na kázání a vyučování Písma během velké evropské reformace 16. století. „Reformátoři 

umístili kázání do středu bohoslužby, jakožto primární způsob, jakým má být ,Boží stádo‘ 

syceno (Shelley, 2016).“ Dodnes je kázání v mnoha církvích nejdůležitější součástí 

bohoslužby. Proto bývá kazatel chápán primárně jako učitel, ale mezi jeho povinnosti patří 

i celková správa sboru, kterou vykonává se staršovstvem, popř. dalšími církevními 

pracovníky. Ordinovanými kazateli bývají zpravidla muži, v některých církvích může 

kázáním sloužit i žena, ale nebývá ordinovanou kazatelkou. 

2.4. Kazatel Církve bratrské 

Práce duchovních je komplexní a náročná a její popis není dohledatelný ani 

v Národní soustavě povolání ani v Národní soustavě kvalifikací (kromě popisu práce 

vězeňského kaplana, který je ovšem stručný a není nutně vázaný na konkrétní církev). 

Většinu pokynů pro práci duchovních obsahují interní dokumenty jednotlivých církví. 

Není-li role a pracovní náplň duchovních jasně komunikována, může to vést ke 

zpochybňování duchovních pracovníků ve společnosti i uvnitř církve (Valeš, 2015, s. 1). 

Role kazatele a její pracovní náplň si nemusí vždy odpovídat. Ani dokumenty Církve 

bratrské, jakými jsou Řád a Ústava, se příliš definování role kazatele nevěnují. Podle 

zmíněných dokumentů se kazatel věnuje kázání, vysluhování svátostí a správě sboru 

(Církev bratrská, 2017b, s. 30). 

2.4.1 Charakteristika profese kazatele Církve bratrské 

Duchovní práce se řadí mezi tzv. pomáhající profese, tedy profese, jejichž teorie, 

praxe i výzkum směřují k pomoci druhým lidem, k řešení jejich problémů a k zlepšování 

nabízené pomoci v budoucnosti (Hartl, Hartlová, 2000, s. 185). V době, kdy je naše 

společnost zaměřená na výkon, se úspěch často dá vyjádřit pomocí čísel. Pomáhající 

neodvádí pouze výkon, úspěchem pro něj není kvantitativní nárůst, ale kvalitativní nárůst. 

Výsledky práce se proto nemusí dostavit ve viditelné či měřitelné formě. Pracovník také ne 
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vždy dokáže klientovi pomoct. Pro úspěch v pomáhajících profesích je důležitá kvalita 

vztahu mezi pomáhajícím a klientem (Kopřiva, 2011, s. 14). Pro pomáhání jsou nezbytné 

nejen znalosti a schopnosti, ale také osobnost pomáhajícího, která je nedílnou součástí celé 

práce. Každý pomáhající se proto pohybuje na tenké linii, kdy má zájem a upřímnou 

starost o klienty, a zároveň ho problémy a životní situace klientů nesmí příliš pohltit 

(Kopřiva, 2011, s. 74). Duchovní se v tomto ohledu neliší od sociálních pracovníků, 

lékařů, učitelů či psychologů. 

Velká míra stresu, pracovní přetížení, nezdravý životní styl, pocit neuspokojení  

a frustrace z pracovní činnosti, nefunkční rodinné a pracovní vztahy, absence zájmů mimo 

práci atd., to vše může způsobit tzv. vyhoření pracovníků (Kopřiva, 2011, s. 101–102 

a Matoušek, 2003, s. 57). Existuje mnoho pohledů na stav vyhoření. Pines a Aronson – jak 

uvádí Křivohlavý (1998) – definují syndrom vyhoření jako „stav fyzického, emocionálního 

a mentálního vyčerpání, které je způsobeno dlouhodobým zabýváním se situacemi, které 

jsou emocionálně těžké (náročné). Tyto emocionální požadavky jsou nejčastěji způsobeny 

kombinací dvou věcí: velkým očekáváním a chronickými situačními stresy (Křivohlavý, 

1998, s. 49).“ Vyhoření postihuje pracovníky napříč profesemi, u pomáhajících profesí 

kvůli intenzivní práci s lidmi bývá vyhoření častější (Peterková, 2017). Vyhoření je 

rizikový faktor taktéž pro duchovní, příkladem je bývalý kazatel Církve bratrské Daniel 

Heczko, který o svém zážitku s vyhořením sepsal knihu s názvem Už nemohu dál
1
. 

Vyhoření postihuje také duchovní v zahraničí, jak ve své práci píše Burnette (2016, s. 110–

111). Kazatel se může často cítit osaměle a izolovaně od zbytku sboru, aniž by to okolí 

poznalo (McBurney, 1977, s. 43–45, 87). Pocit izolovanosti a nemožnost sdílet své pocity 

může taktéž přispět k vyhoření kazatele. Proto v rámci regionálního dělení sborů do tzv. 

seniorátů probíhají dvakrát do roka setkávání kazatelů, vikářů a celocírkevních pracovníků, 

která jsou prostorem pro vzájemnou pastoraci, mentoring a poradenství kazatelů a jiných 

celocírkevních pracovníků (Církev bratrská, 2017b, s. 19). V jednotlivých seniorátech 

mohou setkání probíhat i častěji, v menších či větších skupinách dle dohody kazatelů 

(Hart, 2017). 

                                                           
1 HECZKO, Daniel. Už nemohu dál: O syndromu vyhoření. Český Těšín: Biblios, 2000. ISBN 80-

900240-8-4. 
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Duchovní práce se netýká pouze kazatele samotného, ale také jeho rodiny. Členové 

církve sledují, jak funguje kazatelova rodina, jež je jedním z kritérií při výběru správce 

církve (viz. 1. Timoteovi 3:1–7). Kazatelova manželka i děti obvykle bývají do služby 

v církvi zapojeni. Je to právě rodina, která je důležitou oporou a zázemím pro kazatele 

(Wagner, 1976, s. 54). K rozhovoru Rady Církve bratrské s vikářem se postupně přizývají  

i vikářovy partnerky a rodina, z důvodu prevence vyhoření kazatele a rozpadu jeho rodiny. 

Rozpad manželství kazatele ve většině případů znamená konec jeho služby. 

2.4.2 Role kazatele Církve bratrské 

V pracovním prostředí se role chápe jako způsob, kterým se kazatel chová 

k ostatním pracovníkům při výkonu svého povolání. Pracovník na sebe bere roli proto, aby 

mohl vykonávat právě tu práci, která je mu v organizaci určena (Armstrong, 2007, s. 217). 

Jednotlivé role jsou souhrnem úkolů, chování, postojů, vazeb a hodnot. Role oproti popisu 

pracovního místa dává pracovníkovi volnost v subjektivní realizaci role (Bedrnová a Nový, 

2007, s. 118, 120). 

„Pojem role zdůrazňuje skutečnost, že lidé při práci v nějakém smyslu vždycky hrají 

určitou úlohu; nerecitují jen řádky textu, ale interpretují jej na základě svého vlastního 

vnímání toho, jak by se měli chovat ve vztahu k souvislostem, v nichž pracují, a zejména 

pak s ohledem na své vzájemné působení a vztahy s ostatními lidmi (Armstrong, 2007,  

s. 217).“ 

Podle Armstronga (2007, s. 283) se role vyvíjí spolu s jejím nositelem. V případě 

kazatelů a dalších duchovních pracovníků se stává, že se navíc jejich role rozšiřuje, 

zahrnuje stále více úkolů a očekávaného chování (Shelley, 2016), což může vést 

k vzájemné neslučitelnosti činností, postojů a chování nebo k celkové neurčitosti 

pracovníkovy role (Armstrong, 2007, s. 217). 

Roli ordinovaného kazatele v Církvi bratrské zastávají pouze muži. Vedení 

synagogy či církve je v celé Bibli nejčastěji přisuzováno mužům (Strauch a Swartley, 

1999, s. 27). V posledních zhruba 20 letech dochází ke stále většímu zapojení žen do 

vedení v církvi. V některých sborech Církve bratrské může být žena zvolena do staršovstva 

a ženy také mají možnost kázat na bohoslužbě. Ordinovaní kazatelé jsou v Církvi bratrské 

ale zatím pouze muži (Církev bratrská, 2017b, s. 30). 
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John Stott (1992, s. 11, 30, 80, 100) ve své knize Portrét kazatele vymezuje roli 

kazatele jako správce, zvěstovatele, svědka, otce a služebníka. Worthington (1998, s. 9, 12, 

16, 17) přichází s jiným dělením role kazatele, a to jako vedoucího (leader), kazatele, 

učitele, poradce a administrátora. Kuhne (1991, s. 133) dělí kazatelovy role do čtyř 

kategorií: interpersonální, informativní, rozhodovací a profesionální. Každá kategorie 

obsahuje trojici až čtveřici jednotlivých rolí. 

Tab. 1 Pastoral Working Roles 

Pastoral Working Roles 

Kategorie rolí Specifické role 

Interpersonální 

Reprezentant 

Supervizor 

Prostředník 

Informativní 

Dohlížitel 

Šiřitel 

Mluvčí 

Rozhodovací 

Podnikatel 

Řešitel konfliktů 

Přidělovač zdrojů 

Vyjednavač 

Profesionální 

Mentor 

Pečovatel  

Kazatel 

Zdroj: Kuhne, 1991, s. 133 

Církev bratrská v rámci přípravy vikářů na povolání kazatele věnuje čtyři 

vzdělávací setkání rolím, které podle ní kazatel zastává. Jsou jimi hlasatel, liturg, správce, 

pastýř a misionář (Odbor pro vzdělávání Církve bratrské, 2017, s. 4). K těmto pěti rolím 

uvedu stručnou charakteristiku. 

Mezi první roli duchovního Církev bratrská zařazuje hlasatele. Hlásat či 

prohlašovat pochází z řeckého slova kérygma, které se překládá jako veřejné zvěstování. 

Salajka (2000, s. 46) slovo kérygma definuje také jako „obsah evangelijního poselství  
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a jeho zvěstování.“ Do češtiny se toto slovo překládá také jako kázání. Mounce (2009,  

s. 489) píše, že v novozákonní době bylo kázání (kérygma) „veřejným vyhlašováním 

křesťanství nekřesťanskému světu.“ Dále dodává, že současná podoba kázání se z kérygma 

postupně mění v didaché, tedy etické vyučování vyplývající z kérygma, a nabádající ke 

správnému křesťanskému chování (tamtéž). 

Hlasatel – nebo také kazatel – je v Církvi bratrské ústřední rolí duchovního, což je 

charakteristické pro duchovní ve všech reformovaných církvích (Shelley, 2016). Kazatel 

připravuje kázání k mnohým příležitostem: podle účelu, posluchačů či obsahu (Liguš, 

Butta, Kolář, 2014, s. 210). Jak píše Stott (1992, s. 40), hlasatelovo kázání by mělo 

obsahovat historické prohlášení, teologické zhodnocení a etickou výzvu. Podle kazatele 

Davida Nováka příprava půlhodinového nedělního kázání trvá odhadem deset hodin každý 

týden (Novák, 2016). Kazatelé mohou vedle kázání pro velké skupiny posluchačů 

připravovat také menší kázání, kterým se říká spíše vyučování a jsou připravována 

většinou na konkrétní témata (manželství, duchovní život, modlitba, finance aj.) nebo na 

konkrétní biblické události a postavy. 

Mezi druhou roli Církev bratrská řadí roli liturga. Liturgie pochází z řeckého slova 

léitos a označuje lid nebo veřejnost (Salajka, 2000, s. 53). Liturgií se označuje veřejná 

bohoslužba, která obsahuje zpěvy, čtení Písma, kázání, vysluhování svátostí a další. Během 

bohoslužby se provádí různé symbolické úkony, které proklamují Boží činy (Liguš, Butta, 

Kolář, 2014, s. 29). Thomson (2009) bohoslužbu vymezuje prostě jako uctívání 

Hospodina. Autor dále píše, že křesťanské bohoslužby měly za vzor židovské chrámové 

bohoslužby a jejich průběh v synagogách. První bohoslužby se konaly i u věřících doma, 

byly jednoduché a důraz byl kladen na vnitřní zbožnost věřících (Thomson, 2009, s. 108). 

Kazatel jako liturg je pověřen průběhem bohoslužby (Církev bratrská, 2017b, s. 16), 

provází účastníky bohoslužby jednotlivými částmi tak, aby účastníci mohli zažít spirituální 

dimenzi bohoslužby (Liguš, Butta, Kolář, 2014, s. 29). 

Součástí bohoslužby je i vysluhování svátostí, neboli různých křesťanských obřadů, 

které symbolizují důležité události v životě věřících z duchovní perspektivy. Svátosti byly 

v minulosti předmětem sporů církví, zvláště pak přijímání chleba a vína. V Církvi bratrské 

se mezi svátosti řadí vysluhování Večeře Páně a křest na základě vědomého rozhodnutí 

jedince. Rodiče mohou nechat požehnat svému dítěti, ale tento akt není roven křtu. Dále se 
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v Církvi bratrské uzavírají manželství a konají se smuteční shromáždění pod vedením 

kazatele. Službou svátosti je pověřen ordinovaný kazatel, který ale může touto službou 

dočasně pověřit např. vikáře nebo člena staršovstva (Církev bratrská, 2017b, s. 16). Dnes je 

v některých sborech možné, aby např. svátost křtu vysluhoval i misionář. 

Další rolí je role správce. Ten měl v biblických příbězích mnoho podob a funkcí. 

Duncan a Wiseman (2009) píší, že správce označoval úředníky, kteří vykonávali nižší 

občanské, soudní i vojenské funkce a pořizovali z nich záznamy. Správcem byl i zástupce 

panovníka či také hospodář panovníkova domu, pro které je v řečtině použito slovo 

oikonomos (Duncan a Wiseman, 2009, s. 962). Úlohou správců bylo pořizovat písemné 

záznamy, spravovat majetek a případně vojensky spravovat dané území. 

V Církvi bratrské je povinností sboru zajistit správce. Správcem může být zvolen 

pouze ordinovaný kazatel a každý sbor má nárok pouze na jednoho správce. O správci 

sboru se často taktéž hovoří jako o kazateli sboru. Nemá-li sbor správce, je sboru dočasně 

určen administrátor z řad ordinovaných kazatelů, jenž vyřizuje sborovou agendu a vede 

sborovou dokumentaci (Církev bratrská, 2017b, s. 32). Správou sborového majetku bývá 

pověřen člen staršovstva, který zodpovídá za vedení účetnictví, nakládání se sborovými 

financemi a za dodržování zákonných předpisů (Církev bratrská, 2017b, s. 14). 

Postava pastýře jako další role duchovního se ve Starém i Novém zákoně hojně 

vyskytuje ať již doslovně, tak obrazně. Obrazné pojetí pastýře a jeho vztahu ke stádu 

vychází z pojetí doslovného. Pastýř je ten, který o stádo pečuje, hlídá a chrání před 

predátory. Vede jej za vodou a potravou, hledá ztracené a léčí zraněné. Ideální pastýř je 

nesobecký, silný a oddaný (Stewart, 2009, s. 736). Mluví-li se o kazateli jako o pastýři, 

míní se tím jeho vztah a činnost vůči věřícím, kteří jsou mu svěřeni. Kazatel se v některých 

církvích taktéž nazývá pastor, tedy pastýř. Od toho je odvozená také soustava činností 

nazývaná pastorace. 

Pastorace nemá podle Opatrného (2005) v českém prostředí jasné vymezení. 

V širším pojetí se pastorací míní veškeré činnosti kněze či kazatele, v užším pojetí se jedná 

o pastorační péči, která zahrnuje praktické i duchovní doprovázení jedinců, kteří jsou 

nemocní, umírají nebo se nachází v jakékoli jiné tíživé životní situaci (Opatrný, 2005, s. 9). 

Křivohlavý (2000, s. 12) uvádí definici Bluhma, který pastorační péči vymezuje jako 

osobní opatrování věřícího člověka duchovním. 
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„Duchovní péče vyžaduje, aby kazatel byl v pravidelném kontaktu se všemi svými 

posluchači v jejich nejrůznějších životních situacích (Liguš, Butta, Kolář, 2014, s. 31).“ 

Pastorační péče samotná v sobě kombinuje poznatky oborů, jakými je sociální 

práce, psychologie, geriatrie, medicína, právo aj. Souhrnně můžeme říct, že cílem 

pastorační péče je prakticky pomáhat lidem v životních situacích, upevňovat jejich víru  

a pomoct jim nahlížet na životní situaci z duchovní perspektivy, aby na základě toho dál 

uskutečňovali život (Křivohlavý, 2000, s. 13). 

Pastorací v Církvi bratrské není pověřen pouze kazatel, ale také členové 

staršovstva. V pastorační péči se využívá pastoračních návštěv a rozhovorů. U vedení 

pastoračního rozhovoru je kazatel vázán mlčenlivostí a zachováním zpovědního tajemství 

(Církev bratrská, 2017b, s. 13, 31). V některých sborech Církve bratrské bývají zaměstnáni 

také tzv. pastorační asistenti, kteří kazateli pomáhají s pastorační péčí (Církev bratrská, 

2017a). Kromě duchovní péče o jednotlivce kazatel spolu se staršovstvem pečují  

o duchovní stav celého sboru, řeší konflikty, reagují na potřeby členů sboru apod. (Odbor 

pro vzdělávání Církve bratrské, 2017, s. 4). 

Poslední zdůrazňovanou rolí duchovního je misionář. Ten se věnuje misii, tedy 

poslání za účelem šíření víry k nevěřícím (Salajka, 2000, s. 57). Někdy se taktéž používá 

termín evangelizace a evangelista. Podle Světové rady církví evangelizovat znamená 

„předkládat Krista Ježíše takovým způsobem […], že lidé budou přicházet a věřit v Boha 

skrze Něho, že ho přijmou za svého Spasitele a budou mu sloužit jako svému Králi (Stott, 

1992, s. 42).“ Kazatel jako misionář může evangelizovat společnost během kázání (jak 

bylo zmíněno výše), dále je k dispozici lidem přicházejícím na bohoslužbu nebo kdykoli 

během týdne, kdy tzv. klepou na faru (Odbor pro vzdělávání Církve bratrské, 2017, s. 4). 

Mnozí kazatelé kromě lokálního sboru působí i ve školských zařízeních jako vyučující, 

jsou občas zváni do médií, na veřejná setkání, aby se vyjádřili ke společenským otázkám. 

Všechny tyto a podobné příležitosti dávají kazatelům možnost mluvit veřejně o své víře. 

Kazatelé jsou reprezentanti církevní instituce a ovlivňují důvěryhodnost církve jako celku 

v očích veřejnosti. 

2.4.3 Popis pracovního místa na pozici kazatele Církve bratrské 

Pracovní místo je tvořeno činnostmi a úkoly, které jedinec na dané pozici 

vykonává, a tím plní účel daného pracovního místa (Armstrong, 2007, s. 277). Popis 
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pracovního místa je personální nástroj, který „poskytuje základní informace o práci na 

daném místě, o postavení místa v organizační struktuře, o podmínkách na daném místě atd. 

(Kocianová, 2010, s. 51–52).“ Popis pracovního místa má oproti pracovní roli povahu 

nařízení a není možné, aby si jej konkrétní pracovník přizpůsobil (Armstrong, 2007,  

s. 171). 

Popis pracovního místa pro pozici kazatele není v Církvi bratrské momentálně 

vytvořen. Pro jeho tvorbu jsou v Církvi bratrské zastánci i odpůrci. Zastánci tvrdí, že 

vytvořený popis pracovního místa bude sloužit k lepšímu přehledu o činnostech, které tvoří 

kazatelovu pracovní náplň a v nichž může rozvíjet své obdarování či talent. V případě 

nedostatečného výkonu či slabého obdarování v určité činnosti se mohou hledat 

spolupracovníci, kteří by se činnosti věnovali. Popis může sloužit k hodnocení kazatelů, 

plánování jejich osobního rozvoje a dalšího vzdělávání. Definovaná práva a povinnosti 

jsou také ochranou před zneužitím kazatelovy autority vůči sboru. Proti těmto 

skutečnostem stojí argument, že sbory jsou autonomní a navzájem se od sebe diferencují 

v mnoha ohledech, a tudíž práce každého kazatele se drobně liší od případného standardu. 

Existuje také obava z přílišného řízení v církvi, které by omezovalo působení Boha v církvi 

(Valeš, 2015, s. 1). 

Pro účely této práce byl autorkou vytvořen popis pracovního místa pro pozici 

kazatel Církve bratrské (příloha A). Důvodem tvorby zmíněného popisu je pomoc při 

identifikaci vzdělávacích potřeb vzhledem k pracovní činnosti kazatele, jeho práv 

a povinností. Následující popis byl vytvořen na základě Ústavy a Řádu Církve bratrské, 

literatury a dále ve spolupráci s pracovníky Církve bratrské. 

Kazatel instalovaný na konkrétním sboru bývá označován zároveň i za správce 

sboru. Jeho přímým nadřízeným útvarem je Rada Církve bratrské, která je výkonným 

orgánem Církve bratrské. Kazatel v rámci sboru nejúžeji spolupracuje se staršovstvem 

sboru, popř. dalšími sborovými zaměstnanci, kterými může být vikář, druhý kazatel, 

pastorační asistent nebo misijní pracovník. V případě kazatelovy nepřítomnosti může 

kazatele zastoupit předseda staršovstva sboru (Církev bratrská, 2017b, s. 14). 

Činnosti a úkoly kazatele vyplývají z jeho rolí. Kazatelovou hlavní činností je 

spravovat a vést sbor a také patřičnou administrativu, která se k němu vztahuje. Kazatel se 

dále pastoračně věnuje členům i hostům sboru a slouží jim kázáním či jiným vyučováním. 
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Ve spolupráci se staršovstvem a dalšími dobrovolníky sboru se podílí na aktivitách  

a liturgii sboru, tedy především nedělní bohoslužbě, kde slouží kázáním a vysluhováním 

svátostí. Během celého týdne při nejrůznějších příležitostech kazatel interaguje  

s jednotlivci i skupinami lidí, čímž reprezentuje Církev a evangelium tak, že vede lidi  

k víře v Boha. 

Práva, povinnosti a odpovědnosti kazatelů definuje Ústava a Řád Církve bratrské. 

Kazatel je odpovědný za duchovní a organizační vedení staršovstva sboru. Za duchovní 

stav sboru a hospodaření s majetkem odpovídá staršovstvo sboru. Kazatel se ze své 

činnosti odpovídá staršovstvu a členskému shromáždění, tedy členům sboru. Jeho 

povinností je jednat v souladu s vyznáním víry, duchovními zásadami a dalšími etickými 

pravidly Církve bratrské (Církev bratrská, 2017b, s. 13, 14, 30, 35–36). 

Kazatelovou povinností, stejně jako dalších církevních pracovníků, je neustále se 

duchovně a profesně vzdělávat a růst podle rozhodnutí Rady Církve bratrské. V rámci 

vzdělávání se kazatelé řídí programem celoživotního vzdělávání. Mimoto má kazatel právo 

po pěti letech nepřerušené služby na tříměsíční studijní volno, které může čerpat naráz, 

nebo postupně. O čerpání studijního volna v konkrétním termínu musí v předstihu žádat 

Radu Církve bratrské (Církev bratrská, 2017b, s. 34–36). 

Konečně, kazateli je povoleno přiměřeně delegovat úkoly mezi členy staršovstva 

sboru. Vedle svého služebního poměru má právo na další zaměstnanecký poměr nebo se 

může věnovat podnikatelské činnosti, pokud jsou tyto výdělečné činnosti slučitelné 

s kazatelským povoláním. Naopak nesmí být členem žádné politické strany ani hnutí. Dále 

nesmí mít pracovní úvazek ve státní správě a odborech, dokud trvá jeho služební poměr 

(Církve bratrská, 2017b, s. 14, 36, 43). 

2.4.4 Kompetence kazatele Církve bratrské  

Je-li jedinec k nějaké činnosti kompetentní, míní se tím, že je k výkonu činnosti 

způsobilý. Kompetence Hroník (2007, s. 61) představuje jako „trs znalostí, dovednostní, 

zkušeností a vlastností, který podporuje dosažení cíle. Tento rys pozorujeme ve vzorku 

chování.“ 

Evropská komise (2006) vymezuje tzv. klíčové kompetence, které tvoří „znalosti, 

schopnosti a postoje, které pomáhají učícím se najít osobní naplnění a později v životě 
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najít práci a podílet se na životě společnosti.“ Celkově bylo Evropskou komisí (2006) 

určeno osm klíčových kompetencí významných pro celoživotní vzdělávání a rozvoj 

v průběhu života: 

 komunikace v mateřském jazyce, 

 komunikace v cizím jazyce, 

 matematické, přírodovědné a technologické kompetence, 

 digitální kompetence, 

 schopnost učit se, 

 společenské a občanské kompetence, 

 smysl pro iniciativu a podnikání, 

 kulturní povědomí a vyjádření. 

Důležitost všech těchto kompetencí je považována za stejně velkou, jelikož 

kompetence mohou sehrát významnou roli v úspěšnosti jedince ve znalostní společnosti 

a v kterémkoli odvětví. Navíc se v mnohém překrývají a vzájemně se doplňují (Evropská 

komise, 2006). 

Kocianová (2010, s. 56) píše, že „kompetence ve smyslu souboru předpokladů člověka 

k vykonávání určité pracovní činnosti představuje schopnosti, tj. zejména vědomosti 

(znalosti) a dovednosti, dále postoje, zkušenosti a významnou složkou kompetencí je 

motivace člověka.“ Bedrnová a Nový (2007, s. 73) shrnují, že „pojem kompetence 

souhrnně vyjadřuje reálnou úroveň zvládnutí úkolů spojených s pracovním zařazením 

člověka.“ 

Kompetence lze dělit do kategorií. Armstrong je vymezuje na tzv. měkké dovednosti, 

mezi které patří schopnost týmové práce, efektivní komunikace, vedení lidí a rozhodování, 

a na tzv. tvrdé či technické kompetence, jež zahrnují konkrétní odbornost potřebnou pro 

výkon na dané pracovní pozici (Armstrong, 1999, s. 152–153). 

V literatuře se operuje také s pojmem profesní kompetence. Mužík (2006, s. 2) jej 

definuje jako „určitou schopnost pracovníka a vnitřní motivaci zastávat určitou pracovní 

pozici, hrát pracovní role a dosahovat žádoucí úrovně pracovního výkonu.“ Tureckiová 

(2004, s. 31) píše, že profesní kompetence je „soubor takových schopností, znalostí, 

dovedností a zreflektovaných životních i profesních zkušeností, které se promítají do 



 

29 

 

pracovního jednání a slouží k efektivnímu zvládání pracovních funkcí a rolí vyplývajících 

z pracovní pozice a jež jsou přitom alespoň v určitých svých aspektech přenosné 

mezioborově.“ 

Profesní kompetence mají vlastní strukturu – vnitřní a vnější. Vnější struktura se 

vztahuje k organizačním jevům a procesům. Vnitřní struktura se týká již jednotlivých 

pracovníků působících v konkrétních profesích. Bolten, jak uvádí Mužík (2006, s. 7–8), 

dělí vnitřní strukturu profesních kompetencí do čtyř kategorií: 

 odborné kompetence, 

 sociální kompetence, 

 strategické kompetence, 

 individuální kompetence. 

Profesní kompetence jsou takto vymezeny pro jednotlivé profese, např. manažera, 

učitele, sociálního pracovníka, andragoga apod. 

Kompetence pracovníka na určité pracovní pozici vyplývají z popisu práce na dané 

pozici a ze strategie organizace (Hroník, 2007, s. 68). Kompetence takto lze pro každou 

jednotlivou pozici zkombinovat do tzv. kompetenčního modelu, který obsahuje pouze 

kompetence nutné k efektivnímu plnění úkolů v organizaci (Kubeš, Kurnický, Spillerová, 

2004, s. 60). Pro kazatele Církve bratrské kompetence ani kompetenční model stanovené 

nejsou. Lze je však odvodit z kompetencí, které jsou vyžadovány u ostatních pomáhajících 

profesí. 

Kompetence v pomáhajících profesích 

Pomáhající profese zahrnují lékařské, pedagogické, psychologické obory a sociální 

práci (Pomáhající profese, 2017). Kompetence nutné pro výkon profese v jednotlivých 

oborech jsou poměrně podrobně popsány v literatuře a v Národní soustavě povolání.  

U pedagogických oborů a sociální práce najdeme víc než 200 položek definujících nároky 

na dovednosti, schopnosti a znalosti potřebné k výkonu povolání. U oboru „náboženství  

a teologie“ najdeme celkem pouze šest položek, které se navíc vztahují k výkonu 

duchovního povolání ve věznicích. Kompetence duchovních nejsou jinde v literatuře zatím 

podrobněji popsány. Pro účely této práce budou tedy sestaveny kompetence pro pozici 

kazatele Církve bratrské, které budou sloužit k identifikaci vzdělávacích potřeb kazatelů. 
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Jelikož je charakter duchovní práce v mnohém totožný s prací ostatních pomáhajících 

profesí, budou z velké části kompetence kazatele vyvozeny z kompetencí příbuzných 

nelékařských pomáhajících profesí (psychologie, sociální práce, sociální pedagogiky  

a učitelství), částečně také z popisu pracovního místa kazatele Církve bratrské, který byl 

pro účely této práce vytvořen autorkou v předešlé kapitole. 

Matoušek (2003, s. 52–54) uvádí obecné předpoklady a dovednosti pracovníka 

pomáhající profese, mezi které patří: 

 zdatnost a inteligence 

 přitažlivost 

 důvěryhodnost 

 komunikační dovednosti. 

Práce duchovního obvykle není fyzicky příliš náročná na rozdíl od jiných pomáhajících 

profesí. Přesto, jak píše Matoušek (2003, s. 52), tělo je zdrojem energie, a tak jeho 

udržování a posilování je důležité. Mimoto se fyzická aktivita obecně považuje za vhodný 

způsob aktivního odpočívání a psychohygieny, která je zvláště při pomáhání důležitá. 

Inteligenci pak autor (tamtéž) pojí s potřebou a touhou po neustálém sebevzdělávání se  

a rozvoji, dále také s inteligencí emoční a sociální, která umožňuje pracovníkovi efektivně 

pracovat s klientem. 

Přitažlivost nezahrnuje pouze fyzický vzhled, ale i míru zkušeností, znalostí, způsob 

uvažování, zájmy, věk a jiné faktory, které ovlivňují náklonnost klienta vůči pracovníkovi 

(Matoušek, 2003, s. 52). Přitažlivost může být zdrojem důvěryhodnosti pracovníka. 

Matoušek (tamtéž) identifikuje složky důvěryhodnosti: diskrétnost (u duchovních bychom 

ji mohli nazvat zachováním zpovědního tajemstvím), spolehlivost, nezneužití moci (ale 

naopak jejího využití pro dobro klienta) a snaha o porozumění. 

Komunikační dovednosti představují soubor komunikačních technik, kterými lze 

efektivně komunikovat s druhými lidmi. Dovednosti zahrnují aktivní naslouchání, 

schopnost vyjednávání, přirozený mluvený projev, neverbální projev, přesvědčovací 

schopnosti, asertivita, empatie aj. Efektivní komunikace hraje klíčovou roli ve všech 

oborech pomáhajících profesí, jak bude dále uvedeno. 
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Matoušek (2008, s. 200–201) definuje sociální práci jako „společenskovědní disciplínu 

i oblast praktické činnosti, jejichž cílem je odhalování, vysvětlování, zmírňování a řešení 

sociálních problémů … Sociální pracovníci pomáhají jednotlivcům, rodinám, skupinám  

i komunitám dosáhnout nebo navrátit způsobilost k sociálnímu uplatnění.“ Jak již bylo 

výše zmíněno, katalog Národní soustavy povolání (2017) vymezuje kompetence sociálního 

pracovníka více než dvěma sty charakteristikami. V kontextu kazatelské práce můžeme 

zmínit některé z nich: 

 schopnost navázání kontaktu a komunikace s klienty, skupinami, spolupracovníky  

a institucemi; 

 poskytování poradenství, krizové intervence, provádění psychosociální podpory, 

pomoc při zvládání konfliktů mezi osobami; 

 zajišťování odborné pomoci pro klienta; 

 individuální řízení dobrovolníků, jejich motivace, rozvoj a oceňování; 

 podpora efektivního rozvoje skupin i celé komunity; 

 vedení požadovaných evidencí; 

 studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do praxe. 

Podobné kompetence sociálního pracovníka uvádí Havrdová (1999, s. 155–161) ve své 

knize Kompetence v praxi sociální práce, v níž vymezuje šest kompetencí: (1) rozvíjet 

účinnou komunikaci, (2) orientovat se a plánovat postup, (3) podporovat a pomáhat 

k soběstačnosti, (4) zasahovat a poskytovat služby, (5) přispívat k práci organizace a (6) 

odborně růst. 

Z tohoto výčtu kompetencí považuji za relevantní v souvislosti s kazatelskou profesí 

zdůraznit tyto kompetence: 

 rozvíjet účinnou komunikaci, 

 orientovat se a plánovat postup, 

 zasahovat a poskytovat služby, 

 odborně růst. 

Pracovník především navazuje a rozvíjí komunikaci, přizpůsobuje se ve způsobu 

komunikace cílové skupině, aby tak komunikaci usnadnil. Pracovník se orientuje 

v prostředí svém i prostředí své cílové skupiny a vyvozuje z ní podněty pro svou další 
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činnost, zná oborovou literaturu a legislativu, je schopen vést příslušnou dokumentaci  

a orientovat se v ní. Je schopný rozvrhnout si práci, dokáže plánovat a společně se 

spolupracovníky či klienty stanovit konečné i dílčí cíle. Zvládne taktéž zasáhnout 

v krizových či konfliktních situacích, dokáže jimi provést druhé lidi a vytváří podmínky, 

které zmírňují dopad takovýchto situací. V neposlední řadě se pracovník neustále vzdělává, 

reflektuje svůj osobní růst, své slabé i silné stránky, identifikuje zdroje stresu a napětí ve 

svém životě a nabyté znalosti a zkušenosti sdílí se svými kolegy. 

V oboru sociální pedagogiky, kterou Matoušek (2008, s. 199) definuje jako disciplínu, 

jež „se zabývá rozpoznáváním sociálních činitelů ohrožujících vývoj člověka,  

a uplatňováním postupů, jež vyvažují jejich nepříznivé působení,“, se lze pro kazatelskou 

práci inspirovat kompetencemi sociálního pedagoga. 

Čerstvá (2008, s. 87) ve své práci rozlišuje čtyři kategorie kompetencí sociálního 

pedagoga: (1) výchovně vzdělávací kompetence, (2) kompetence práce s prostředím, (3) 

společenská kompetence a (4) osobnostně formativní kompetence. Pro účely této práce zde 

uvádím pouze obsah posledních tří kompetencí, jelikož v příměru k duchovní práci právě 

tyto tři kategorie korespondují s pracovní náplní kazatele Církve bratrské. Obsah těchto 

kompetencí je uveden v tabulkách 2, 3 a 4. 

Tab. 2 Kompetence práce s prostředím 

Kompetence práce s prostředím 

pedagogizace prostředí využívání podnětů z prostředí 

diagnostika prostředí tvorba klimatu 

Zdroj: Čerstvá, 2008, s. 87 

Pracovník v daném prostředí získává především informace ze situace, ve které se 

on a skupina lidí nachází. Zpracovává a vyhodnocuje je a poté aktivně vyvíjí úsilí vytvořit 

takové klima, které je žádoucí pro danou chvíli. Pracovník tak může skupinu aktivovat, 

motivovat, uklidnit apod. 
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Tab. 3 Společenská kompetence 

Společenská kompetence 

posilování rolí práce se sociální sítí 

práce se socializací a překonávání formování kolektivu 

rozvoj sociálních kontaktů a 

vztahů 

integrace problémů socializace 

posilování kolektivu 

Zdroj: Čerstvá, 2008, s. 87 

Pracovník přispívá k formování skupiny, k rozvoji vztahů a kontaktů, vyvíjí snahu 

integrovat nově příchozí a pasivní členy skupiny nebo ty členy, kteří se dostali na okraj 

skupiny, aby se zapojili do života a aktivit skupiny. Pracovník se stává kontaktní osobou 

pro celou skupinu, která propojuje druhé lidi navzájem a vytváří takové podmínky, aby se 

tyto vztahy mohly upevnit a prohloubit. 

Tab. 4 Osobnostně formativní kompetence 

Osobnostně formativní kompetence 

tvorba a hledání zdrojů klienta rozvoj osobnosti 

ovlivňování životního stylu posilování žádoucího chování 

práce se změnou postojů klienta 

zplnomocňování klienta 

práce s hodnotovou orientací 

Zdroj: Čerstvá, 2008, s. 87 

Pracovník se nachází v pozici, kdy se od něj očekává pozitivní ovlivňování života 

druhých lidí. Také se stává pro druhé lidi vzorem žádoucího chování a pomáhá jim toto 

chování rozvinout. Během vyučování hromadně předává informace týkající se životního 

stylu, hodnot, myšlení a postojů. Dále individuálně pomáhá rozvinout osobnost 

jednotlivců. 
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Pedagogičtí pracovníci jsou dále definováni v zákoně č. 563/2004 Sb.,  

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů jako jedinci vykonávající 

přímou výchovnou a vzdělávací činnost na vzdělávaného (Česká republika, 2004). 

Vašutová (2002, s. 26–27) v knize Být učitelem rozlišuje tři kategorie kompetencí, které 

dále jednotlivě charakterizuje. Jedná se o osobnostní, oborové a profesně pedagogické 

kompetence. Z těchto tří kategorií se budu věnovat pouze osobnostním, jelikož oborové 

kompetence v souvislosti s kazatelskou specializací není nutné zmiňovat. Stejně tak 

profesně pedagogické kompetence se vztahují ke školské, a ne k církevní instituci. 

Osobnostní předpoklady učitele by podle autorky měly zahrnovat: 

 vysokou míru osobní odpovědnosti, 

 morální kvality, 

 tvořivost pedagoga, 

 schopnost řešení problémů, 

 kritické myšlení, 

 schopnost týmové práce, 

 schopnost iniciovat změny, 

 empatii, 

 toleranci, 

 všeobecný rozhled. 

V souvislosti s duchovní prací můžeme na kazatele vznášet stejné požadavky. 

Pracovník musí mít vnitřní integritu, být citlivý a vnímavý, zároveň rozhodný, schopný 

konstruktivně řešit problémy a pracovat v týmu s ostatními pracovníky. 

V katalogu Národní soustavy povolání, která velice podrobně popisuje kompetence 

pedagogických pracovníků, jsou mimo jiné zmíněny požadavky na vzdělavatele vést 

výklad Bible a řízení diskuze (Národní soustava povolání, 2017). To se dnes týká 

především vzdělavatelů působících na církevních školách, a zároveň je tento požadavek 

důkazem úzké provázanosti výchovy, vzdělávání a náboženství, jak je patrné na příkladu 

Jana Amose Komenského – významného reformátora školství a biskupa Jednoty bratrské. 

V oboru psychologie, která „studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění, 

včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí (Plháková, 2004, s. 15),“ lze najít kompetence, 
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jež jsou společné výše jmenovaným oborům. V Národní soustavě povolání (2017) jsou 

kompetence psychologa vztažené k jeho poradenské a vzdělávací činnosti, dále 

k poskytování psychoterapeutických služeb, provádění psychosociální diagnostiky 

v předmanželské, manželské a rodinné sféře, případně rozvodové a porozvodové 

poradenství aj. Opět byly tyto činnosti vybrány s ohledem na shodné prvky náplně práce 

kazatele Církve bratrské. 

Kompetence kazatele Církve bratrské 

V českém církevním prostředí neexistují volně dostupné kategorie kompetencí pro 

duchovní pracovníky. V Národní soustavě povolání (2017) se obecně o kompetencích 

duchovního píše velice málo a příliš obecně. Pracovník působící v oboru „Náboženství  

a teologie“ musí mít teologické a náboženské vzdělání (teologie, religionistika, dějiny 

náboženství a misiologie) a dále dovednost poskytovat duchovní služby odsouzeným ve 

věznicích. Takto popsané kompetence považuji za nedostatečné a naprosto opomíjející 

variabilitu v duchovních a jiných náboženských profesích. 

V zahraniční literatuře jsou kompetence křesťanských duchovních rozepsány více, 

ale podle Smithe (2009, s. 78) nepanuje mezi autory shoda, které kompetence jsou pro 

duchovní klíčové a které ne. Autor zmiňuje Callahanovu kategorizaci kompetencí, kde jsou 

kompetence rozděleny na personální, teologické a profesionální kompetence (Smith, 2009, 

s. 49). 

Na základě výše zmíněné literatury i popisu pracovního místa kazatele Církve bratrské, 

považuji za klíčové tyto následující kompetence: 

 teologické vzdělání, 

 schopnost výkladu a vyučování Písma, 

 celoživotní vzdělávání a rozvoj, 

 kritické myšlení, 

 důvěryhodnost, 

 komunikační dovednosti, 

 schopnost vést, 

 schopnost organizace času a práce. 
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Teologické vzdělání je nezbytnou podmínkou pro duchovní práci a pro duchovní 

smýšlení. Osobní zbožnost musí být podpořena dostatečnými znalostmi, fakty  

a argumenty, aby křesťanské poselství zůstávalo tzv. zdravé (Titovi 2:1; 2. Tim 4:3), tedy 

aby nebylo pozměňováno, nebylo z něj ubíráno ani k němu nic přidáváno, nebo nebylo 

interpretováno bez znalosti biblického, historického a kulturního kontextu. Vedle znalostí 

samotných je nedílnou dovedností také nabyté znalosti předávat, systematicky předkládat  

a umět je aplikovat do současných každodenních podmínek věřících. Schopnost vyučovat 

Písmo v sobě kloubí systematické myšlení s prezentačními a lektorskými dovednostmi. 

Nejen pro dobré vyučování, ale také pro dobrou správu sboru a interakci s věřícími je 

klíčové celoživotní vzdělávání kazatele. Znalosti, názory, různé duchovní tradice aj. jsou 

pro kazatele inspirací, rozšiřují jeho pohled na svět, pomáhají lépe chápat dění ve světě  

i životech jednotlivců. Také mohou zkvalitňovat jeho práci. Zároveň je třeba, aby kazatelé 

byli při konfrontaci s novými názory a pohledy na víru kritičtí, aby jejich víra zůstala 

zdravá (viz výše). 

Osobnost a charakter kazatele jsou pro jeho práci stěžejní. O důvěryhodnosti  

u pracovníků v pomáhajících profesích již psal Matoušek a na kazatele se vztahuje taktéž. 

Pro kazatele a správce je důležité, aby uměl komunikovat. Komunikace pochází z latiny 

a význam slova je spojovat. V mezilidské komunikaci dochází podle Křivohlavého (1988, 

s. 12) k přenosu informací, přičemž aktivitu vyvíjí obě zúčastněné strany – jak strana, která 

informaci sděluje, tak ta, která ji přijímá a naslouchá. Komunikace je důležitá nejen při 

kázání, ale také během individuálních rozhovorů nebo při komunikaci se sborem. 

Schopnost srozumitelné a jasné komunikace mimo jiné přispívá k lepšímu vedení sboru 

jako celku. Kazatel spolu se staršovstvem stanovují vizi a směr pro sbor, ke které jeho 

členy a návštěvníky vedou. Nemá-li sbor vizi a jasné vedení, bude se pravděpodobně 

potýkat s existenciálními otázkami ptajícími se po smyslu sboru a jeho aktivit, zvláště po 

tom, co dělat má nebo nemá (Novák, 2017). Kazatel spolu se staršovstvem by se měl umět 

zamyslet nad smyslem sboru, ve kterém pracuje, a stanovit jeho vizi. Konečně, kazatel 

jako správce sboru musí umět spravovat a organizovat svůj čas a práci. Jedním z možných 

úskalí kazatelské profese je pro určité osobnostní typy absence nadřízeného pracovníka, 

tedy vykazatelnost práce. Kazatel nepracuje na směny a nemá pevně stanovenou pracovní 

dobu. Z větší části si připravuje práci sám a sám si také nastavuje pracovní tempo. Vedle 

povinností a úkolů by si měl vyhradit také čas na studium, osobní zbožnost, modlitbu či 
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jiné duchovní ztišení a odpočinek. To vše vyžaduje sebekázeň a schopnost organizace času 

a práce. 

Tato kapitola pojednávala o charakteru a náplni práce kazatele Církve bratrské a jak 

málo pozornosti je této profesi v českém prostředí věnováno. Národní dokumenty, zákony 

ani církev sama nestanovuje podrobný popis toho, co obnáší práce kazatele či jiného 

křesťanského duchovního. Nezabývá se ani konkrétními kompetencemi, které jsou pro 

práci duchovního nezbytné. Pomocí literatury byl autorkou vytvořen popis pracovního 

místa, jenž má sloužit především účelům této práce. V textu byla dále přiblížena příbuznost 

duchovní práce s dalšími pomáhajícími profesemi, jakými jsou sociální práce, psychologie 

nebo učitelství. Na základě české i zahraniční literatury byly autorkou této práce stanoveny 

kompetence pro pozici kazatele. Tyto kompetence duchovního a charakteristika duchovní 

práce budou dále předmětem analýzy vzdělávání kazatelů v Církvi bratrské. 
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3 Vzdělávání kazatelů Církve bratrské 

Kněží, mniši, kazatelé a jiní duchovní bývali jedni z nejvzdělanějších lidí ve 

společnosti. Současní kazatelé Církve bratrské mají pestrou pracovní náplň, která na ně 

klade vysoké kvalifikační požadavky. Aby kazatelé mohli těmto nárokům vyhovět  

a vykonávat kvalitně své povolání, je zapotřebí, aby měli přístup ke kvalitnímu vzdělání. 

Argumentuje se, že kvalitní vzdělání kněží hrálo jednu z významných rolí v návratu 

českého obyvatelstva do římskokatolické církve v osmnáctém a devatenáctém století 

(Novotný, 2010, s. 105). Proto je vzdělání klíčovým tématem, kterému by se v církvi měla 

věnovat dostatečná pozornost. Tato kapitola se bude zabývat dostupnými vzdělávacími 

programy, zřízenými školami a současným interním vzděláváním v Církvi bratrské 

v České republice. Tato nabídka bude porovnána s vytvořeným popisem pracovního místa 

a kompetencemi kazatele Církve bratrské, které byly vytvořeny pro účely této práce 

v předešlé kapitole. Cílem komparace je zjistit, zda nabízené vzdělání dostatečně připraví 

kazatele na jeho povolání. 

3.1 Vysokoškolské teologické studijní programy 

Vysokoškolské vzdělání se spolu s vyšším odborným vzděláním řadí do terciárního 

vzdělávání. Vysoké školy se dle zřizovatele dělí na veřejné, soukromé a státní, dle 

studijních programů na univerzitní a neuniverzitní. Zda se jedná o vysokou školu 

univerzitní, či neuniverzitní, to je vždy zřejmé z jejího názvu (Národní ústav odborného 

vzdělávání, 2012). 

V České republice se nachází celkem pět teologických fakult na třech českých 

univerzitách. Jedná se o Evangelickou teologickou fakultu, Husitskou teologickou fakultu 

a Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, dále o Univerzitu Palackého 

v Olomouci se zřízenou Cyrilometodějskou teologickou fakultou a Jihočeskou univerzitu 

v Českých Budějovicích a její Teologickou fakultu. Práci se nebude blíže věnovat 

Katolické teologické fakultě, Cyrilometodějské teologické fakultě a Teologické fakultě, 

jelikož studijní plán teologie obou fakult připravuje studenty na práci v římskokatolické 

církvi. 

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy je jednou ze dvou 

nekatolických teologických fakult v České republice. Fakulta je spjata od počátku 
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s Českobratrskou církví evangelickou. Člení se do devíti kateder a Ekumenického institutu. 

V bakalářském studiu je možné studovat tři obory: Pastorační a sociální práci, 

Evangelickou teologii a Teologii křesťanských tradic. V navazujícím magisterském studiu 

se lze zabývat Evangelickou teologií, Diakonikou a Teologií – spiritualitou – etikou. 

Ústředními předměty studia Evangelické teologie jsou jak v bakalářském, tak 

magisterském studiu biblické jazyky (řečtina, hebrejština). Dále latinský jazyk, dějiny 

Izraele, dějiny české i evropské reformace, exegeze (výklad biblického textu), filozofie  

a etika, systematická teologie a základy jiných náboženství. Požadavky, které fakulta klade 

na uchazeče ohledně přijetí ke studiu, jsou složení písemného testu všeobecných znalostí a 

v případě oboru Teologie křesťanských tradic také motivační dopis uchazeče. Věroučné 

vstupní požadavky fakulta nestanovuje. Profil absolventa je definován široce: absolvent 

Evangelické teologie se uplatní jako duchovní, teolog, religionista nebo sociální  

a humanitární pracovník (Evangelická teologická fakulta, 2016). Kazatelé Církve bratrské 

jsou často absolventy oboru Evangelická teologie. 

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy je druhou nekatolickou fakultou 

v České republice a je spjata s Církví československou husitskou. Fakulta se člení do devíti 

kateder a ústavů. Studium teologie je na této fakultě omezeno na tři křesťanské konfese: 

husitskou, pravoslavnou a starokatolickou. Na fakultě lze taktéž studovat sociální práci, 

sociální pedagogiku nebo humanitní studia. Pro přijetí ke studiu musí uchazeč složit 

písemnou a ústní zkoušku (Husitská teologická fakulta, 2017). Duchovní pracovníci Církve 

bratrské vyhledávají Husitskou teologickou fakultu spíše pro její výuku sociálně-

pedagogických oborů než oborů teologických. 

Studium na obou fakultách probíhá v prezenční i kombinované formě, využívána je 

však převážně prezenční forma. Celkový počet posluchačů na Husitské teologické fakultě 

je téměř dvojnásobný než počet studentů na Evangelické teologické fakultě (MŠMT, 

2016). 

3.2 Evangelikální teologický seminář 

Evangelikální teologický seminář (ETS) je vyšší odborná škola teologie, pastorace 

a sociální práce, jejíž sídlo je v Praze. „Posláním školy je duchovně, odborně a prakticky 

připravit své studenty pro služby v církvi i ve společnosti (Evangelikální teologický 

seminář, 2017).“ ETS je zřízena Církví bratrskou, ale jde o mezidenominační školu, jejíž 
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učitelé jsou odborníky na daná témata z různých církví (Evangelikální teologický seminář, 

2017). Pro přípravu na povolání kazatele v Církvi bratrské to bývá nejčastěji vyhledávaná 

česká vyšší odborná škola. 

Zmíněná škola nabízí čtyři studijní obory ve třech okruzích. První okruh je 

teologický, je v něm možné studovat obor teologická a pastorační činnost, který připravuje 

studenty nejčastěji na povolání kazatele nebo jiného duchovního vedoucího. Druhý okruh 

je pastorační, studijní obor se taktéž jmenuje teologická a pastorační činnost, ale oproti 

předešlému okruhu připravuje studenty na práci pastoračního asistenta, taktéž církevního 

pracovníka. Třetí okruh se týká sociální práce, kde studenti mohou studovat sociální práci 

v kombinaci se sociální pedagogikou nebo sociální práci v kombinaci s pastorací. 

Absolventi tohoto oboru nachází uplatnění i mimo církev, ve školských a sociálních 

zařízeních, neziskových organizacích apod. Všechny kurzy lze studovat v prezenční  

i kombinované formě, kromě oboru Pastorace a sociální práce, jenž je možné studovat 

pouze prezenčně. Součástí studia každého oboru je i praxe studentů, která může být 

průběžná nebo souvislá. Její délka se liší u každého oboru i u typu praxe, ale pohybuje se 

kolem 50 hodin za semestr. Studium na ETS je zpoplatněné (Evangelikální teologický 

seminář, 2017). V posledních letech není v denním studiu optimální počet studentů a až 

dvojnásobně převažuje počet posluchačů kombinované formy studia. Důvodem je trend, 

kdy se na duchovní profesi stále více připravují lidé ve středním věku, kteří studují při 

svém současném zaměstnání. Situace je v současné době napjatá, jelikož nízký počet 

studentů v denním studiu komplikuje organizaci a financování školy (Evangelikální 

teologický seminář, 2016, s. 2–3). 

Vedle těchto oborů, které jsou akreditované u Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy, škola nabízí také neakreditované kurzy, jež jsou součástí tzv. Vzdělávacího 

institutu, který ETS provozuje. 

Institut nabízí kurzy pro jednotlivce, skupiny, církve, neziskové i komerční 

organizace. Jedná se o kurzy, které nejsou součástí standardního studia na VOŠ, ale 

připravují účastníky na základě jejich požadavků. Kazatelé mohou čerpat své studijní 

volno právě i studiem v institutu, stejně tak mohou využít supervize nebo služeb pastorační 

a psychologické poradny (Evangelikální teologický seminář, 2017). 



 

41 

 

Vyučující na ETS jsou muži i ženy, pochází z různých církví i necírkevních 

organizací. Jsou jimi odborníci v dané problematice, mnozí sami působí jako kazatelé 

v nějaké církvi, věnují se pastoraci jako pastorační pracovníci nebo poskytují 

psychologicko-křesťanské poradenství. Vyučující jsou z České republiky i zahraničí, 

studium je tedy jak v českém, tak i anglickém jazyce. ETS taktéž spolupracuje 

s množstvím domácích i zahraničních teologických škol a organizací, kdy ETS má 

možnost čerpat literaturu ze zahraničních knihoven, vysílat studenty na stáže či zvát 

řečníky do výuky (Evangelikální teologický seminář, 2017). 

Vedle Evangelikálního teologického semináře jsou v České republice další vyšší 

odborné školy teologické s akreditovaným studijním plánem u Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy. Jejich zřizovateli jsou konkrétní církve, např. Apoštolská církev je 

zřizovatelem Vyšší odborné školy misijní a teologické, Církev adventistů sedmého dne řídí 

Teologický seminář Adventistů sedmého dne. Dále Československá církev husitská zřizuje 

Husův institut teologických studií. Těmto školám se práce nebude více věnovat, jelikož ač 

je pro kazatele Církve bratrské možnost na nich studovat, teologie té dané církve se ve 

výuce často objevuje, a tím se škola stává víceméně vyhraněnou pro přípravu pouze 

církevních pracovníků pro svoji danou denominaci. Nicméně školy vzájemně spolupracují 

při koordinaci aktivit nebo při sdružování teologů (Evangelikální teologický seminář, 

2017). 

3.3 Studium v zahraniční 

Duchovní mohou teologii vystudovat také v zahraničí. Jen v rámci Evropy existuje 

přes 70 evangelických a evangelikálních teologických univerzit a fakult, jejichž kvalitu a 

přínos musí posoudit jiní. V Církvi bratrské není evidováno, v jaké instituci kazatelé 

získali své teologické vzdělání (Grulich, 2017). Před rokem 1989 někteří kazatelé Církve 

bratrské studovali teologii např. v Bratislavě na Evanjelické bohoslovecké fakultě 

Univerzity Komenského nebo na Univerzitě Mateja Bela v Banskej Bystrici, dnes mohou 

kazatelé teologii studovat zejména v online podobě kdekoli na světě. 

Do roku 2014 bylo možné v Praze studovat navazující magisterské a doktorské 

studium na Mezinárodním baptistickém teologickém semináři Evropské baptistické 

federace, ale činnost semináře byla v Praze přerušena a seminář se přemístil do 

Amsterdamu. Některé české teologické školy ovšem se seminářem nadále spolupracují. 
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Studenti nebo již ordinovaní kazatelé využívají studijních příležitostí 

v mezinárodních teologických institutech. Jedním z nich je TCM Institut, jenž je 

vysokoškolsky akreditován komisí The Higher Learning Commission of the North Central 

Association of Colleges and Schools v USA. Tento institut autorka vybrala z důvodu, že 

mezi dotazovanými je poměrně známý a někteří kazatelé Církve bratrské jej absolvovali. 

Institut funguje jak samostatně, tak pod konkrétní univerzitou nebo asociací a jeho studenti 

pochází z mnoha různých církví. V České republice pobočka TCM (Toronto Christian 

Mission) není, nejbližší kampus Haus Edelweiss je poblíž Vídně. Kurzy jsou většinou 

kombinované, jen malá část z nich probíhá pouze online. U kombinovaných kurzů zhruba 

80 % probíhá v online formě či domácí přípravou a pouze 20 % se odehrává prezenčně 

(TCMI, 2017). 

Institut nabízí tři různé studijní programy, jejichž výstupem jsou tři různá 

osvědčení. Prvním je „Certifikát v praktické teologii“, jedná se o nejzákladnější kurz, který 

je především pro účastníky, „kteří nesplňují podmínky pro přijetí do M.A. studia, nebo by 

nebyli schopní celý tento program dokončit (TCMI, 2017).“ Modifikací tohoto programu je 

„Certifikát se zaměřením na učednictví“. Již v tomto základním kurzu účastníci studují 

předměty starozákonního a novozákonního studia, církevních dějin a hermeneutiky. Dále 

kurzy učednictví, teologie a praxe uctívání, modlitby a biblického správcovství. Předměty 

jsou rozdělené na povinné a povinně volitelné. V rozšířenějších kurzech jsou mnohé 

předměty stejné, pouze dochází k rozšíření nabídky povinně volitelných kurzů a účastník 

se věnuje také vědecké činnosti. Zbylé dva programy jsou vysokoškolské, jejich výstupem 

je tudíž magisterský titul Master of Arts a Master of Divinity, oba v praktické teologii. Pro 

přijetí do programu Master of Arts je podmínkou minimálně bakalářský titul z jakéhokoli 

předešlého studia (TCMI, 2017). 

3.4 Shrnutí studijních programů 

Studium teologie není určeno pouze budoucím kazatelům či kněžím, ale komukoli, 

kdo se chce vzdělat v nauce o Bohu, chce lépe porozumět historickému vývoji církve  

a jejímu myšlení, víře, Bibli a jiným věroučným zdrojům. Mimoto, i když se student 

rozhodne pro povolání kazatele, studijní plán se zaměřuje většinou na roli kazatele jako 

vykladače Bible a učitele, popř. ještě na oblast pastorace. Ostatní kazatelovy činnosti 

bývají ve studijních plánech opomenuty. 
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Vybrané vysoké teologické školy v České republice jsou ve svém studijním 

programu nevyvážené. Evangelická teologická fakulta klade silný důraz na dějiny Izraele, 

církve a filozofie, na studium řečtiny, hebrejštiny a latiny, na systematické studium, výklad 

Bible a na evangelickou teologii. Její zaměření je především na správnou věrouku a její 

předávání. Naprosto se ovšem ztrácí praktický duchovní život, prožívání člověka, témata 

modlitby, uzdravení duše, pastoračně-psychologické poradenství, vedení a další praktická 

témata. 

Obor Teologie a pastorace na Evangelikálním teologickém semináři je pro přípravu 

kazatelů dobrým základem, jeho studijní plán je podobně jako Evangelická teologická 

fakulta zaměřen na studium Bible, její výklad a dále na dějiny církve a filozofii. Oproti 

oboru Evangelická teologie na Evangelické teologické fakultě je na Evangelikálním 

teologickém semináři zařazeno více kurzů pastorace a více praxe. Přesto k lepší přípravě 

by ve studijním plánu neměly chybět kurzy vedení, učednictví, duchovního života, 

komunikace a další, které by bylo možné doplnit z nabídky kurzů Institutu semináře nebo 

partnerských organizací. 

TCM Institut hodnotím z výše uvedených studijních programů za prozatím nejlepší 

kombinaci teoretických a praktických znalostí. Již na úrovni certifikátu student absolvuje 

kurzy, které poskytují základ pro znalost Bible a církevních dějin, dále má student možnost 

rozvíjet vlastní duchovní život a posledně získává poznatky pro praxi kazatelské profese, 

které může v rámci kombinované formy studia okamžitě aplikovat. 

3.5 Vikariát 

Slovo vikariát se vyskytuje napříč církevními denominacemi. V římskokatolické 

církvi označuje území, které spravuje církev, v evangelických církvích se tak jmenuje 

program přípravy na kazatelskou či farářskou službu. Účastníkem vikariátu je tzv. vikář. 

Slovo pochází z latinského vicarius, což se překládá jako zástupce (Salajka, 2000, s. 90). 

V Církvi bratrské je pozice vikář primárně dočasná, jako pomocník a zástupce se vikář od 

zkušeného kazatele učí kazatelské „řemeslo“. Absolvování vikariátu je v Církvi bratrské 

nutnou podmínkou ke kazatelské ordinaci. Vikariát trvá minimálně jeden rok, maximálně 

pět let (Církev bratrská, 2017b, s. 31). Jedinec, který chce nastoupit do vikariátu, musí 

podat nejprve žádost, uvést svůj profesní a duchovní životopis a důvody své žádosti 

(Církev bratrská, 2016, s. 1). 
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„Vikáře jmenuje na základě doporučení Staršovstva Rada z Členů, kteří mají duchovní 

a osobnostní předpoklady k výkonu ordinačního pověření (čl. 8 odst. 2a Ústavy) a splňují 

požadavky ustanovení § 226 a § 271 (s přihlédnutím k doporučení Dodatků v bodě 151). 

Žádost o přijetí do vikariátu předkládá uchazeč Radě i v případě, kdy kazatelskou ordinaci 

získal v jiné křesťanské církvi. (Církev bratrská, 2017b, s. 31)“ 

Na základě vstupního rozhovoru v Radě Církve bratrské je vikáři přidělen vedoucí 

z řad ordinovaných kazatelů, sbor, případně mentor. Určeny jsou také další podmínky 

vikariátu. Jedincům, kteří nemají teologické vzdělání, bývá např. doporučeno studium na 

některé z vysokých či vyšších odborných teologických školách (Církev bratrská, 2017b,  

s. 31–32). 

Pozice vikáře je placená. Vikář vykonává práci ve sboru podle toho, jak mu jeho 

vedoucí (zkušený kazatel) určí. Vikariát bychom mohli přirovnat k placené stáži 

v organizaci. Kromě získání znalostí a dovedností se vikář a vedení průběžně utvrzuje  

ve své volbě pro kazatelskou profesi. Ukáže-li se v průběhu vikariátu, že vikář není 

v nějakém směru způsobilý k výkonu povolání, nebo změní-li se jeho životní okolnosti, 

může vikariát opustit ještě před kazatelskou ordinací. V některých případech může dotyčný 

jedinec nepokračovat ke kazatelské profesi a zůstat vikářem (Raus, 2017). Přínos a kvalita 

vzdělávacího a rozvojového obsahu vikariátu bude předmětem empirické části této práce. 

Vikariát se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. 

3.5.1 Teoretická část vikariátu 

Jádrem teoretické – či také vzdělávací – části jsou vikariátní cvičení. To jsou 

obvykle víkendová setkání, kde se vikáři vzdělávají a společně poté diskutují nad danými 

tématy. Vyučování probíhá nejčastěji formou přednášek a seminářů, na které následně 

navazuje diskuze, prostor pro otázky a další sdílení zkušeností vikářů a jejich vedoucích. 

Vikáři mají na každé vikariátní cvičení zadané úkoly. Obvykle je to četba literatury, 

zpracování referátu k danému tématu a jeho následná prezentace na cvičení, napsání 

osobní reflexe na dané téma a další úkoly. Jejich vyhodnocení je v kompetenci 

jednotlivých vyučujících, kteří úkoly zadávají. Neexistují tedy žádná závazná kritéria, 

pouze obecná doporučení, která berou v potaz nejen kvalitu informací, ale také osobnostní 

růst vikáře. Jednotlivá cvičení se zabývají tématy, jako je správa a řízení sboru, pastorace, 

kázání, historie, základní dokumenty Církve bratrské aj. Témata jsou stanovena Odborem 
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pro vzdělávání Církve bratrské, stejně tak Odbor vybírá vyučující vikariátu. Jsou jimi 

zkušení kazatelé, vyučující z teologických vysokých a vyšších odborných škol, hosté (např. 

misionáři, zahraniční kazatelé) a externí spolupracovníci Církve bratrské, tedy 

psychologové, poradci, rétorici a další (Raus, 2017). Těchto setkání se během vikariátu 

koná čtyři až šest a účast vikářů na nich je podmínkou ke kazatelské ordinaci. Dále se 

vikáři účastní pastorálních konferencí, které se konají dvakrát ročně, a dalších 

evangelikálních konferencí (Církev bratrská, 2017b, s. 32). 

Výstupem teoretické části vikariátu je ordinační práce, v níž vikář prokazuje schopnost 

vykládat Písmo, systematicky a samostatně využívat dostupnou literaturu a smysluplně 

podávat argumenty svého výkladu. Práce má písemnou podobu a se skládá ze čtyř částí: 

 exegeze neboli výkladu zadaného biblického textu, 

 článek nebo přednáška na zadané téma, 

 rukopisy tří vikářových kázání v doslovném znění, z nichž jedno je vypracováno na 

základě exegeze (viz bod 1 výše) a doručeno i ve video či audio formátu, 

 věroučné teze (otázky k věroučnému rozhovoru) 

„Téma ordinační práce stanoví odbor, neurčí-li Rada jinak. Odbor zároveň přidělí 

ordinandovi konzultanta, zpravidla z řad odboru [vzdělávání]. Všechny čtyři části 

ordinační práce jsou společně odevzdány odboru. Ordinační práce je hodnocena členy 

odboru. Pokud odbor shledá odevzdanou ordinační práci jako vyhovující, doporučí ji RCB 

ke schválení. Pokud odbor shledá závažné nedostatky, je vikáři uloženo příslušnou část 

přepracovat (Církev bratrská, 2016, s. 1).“ 

Vedle věroučného rozhovoru je vikář pozván i ke zkušebnímu rozhovoru, kde 

prokazuje svoji znalost dokumentů Církve bratrské, jakými je Ústava, Zásady a Řád Církve 

bratrské, Vyznání víry a další dokumenty (Církev bratrská, 2017b, s. 5). 

3.5.2 Praktická část vikariátu 

Praktická část vikariátu je postavena především na vlastní práci ve sboru a nově také na 

praxi v jiném sboru. Práce na vlastním sboru probíhá pod dohledem vedoucího vikariátu, 

což může být kazatel sboru nebo administrátor, a ten seznamuje vikáře se všemi oblastmi 

sborové práce (bohoslužba, biblické hodiny, mládež, děti, dorost, rodiny, senioři, misijní 

stanice, setkání staršovstva, hospodářská administrativa a dokumentace sboru, specifické 
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činnosti a důrazy ve sborové práci). Vedoucí je pro vikáře nadřízeným, který mu přiděluje 

úkoly, a zároveň jej prakticky a duchovně vede. Měl by mu otevřít vlastní prožívání 

kazatelské profese, jeho zápasy a radosti. Za svoji práci je vikář každoročně hodnocen 

staršovstvem sboru (Církev bratrská, 2016, s. 3). Podobně jako u hodnocení úkolů na 

vikariátním cvičení, ani zde neexistují jednotná a závazná kritéria hodnocení vikářovy 

práce. Existují opět jen doporučení a oblasti, kterých by si mělo staršovstvo sboru všímat 

(Raus, 2017). Hodnoceny jsou především tyto aspekty vikářovy práce: 

 celkový průběh praktické části vikariátu; 

 jak se v práci projevují charakterové vlastnosti vikáře; 

 jak se vikář projevuje ve službě slova (tedy v kázání) – hodnotí se srozumitelnost, 

biblický obsah, přednes, vystupování na veřejnosti apod.; 

 jak se vikář projevuje v pastorační službě; 

 jak se u vikáře projevuje předpoklad pro řízení a motivování spolupracovníků; 

 jak umí vikář spolupracovat v týmu, být podřízen staršímu kazateli, starším sboru, 

řádu církve; 

 jak jsou hodnocena další vikářova obdarování; v jaké oblasti lze očekávat další růst 

(Církev bratrská, 2016, s. 1–2). 

Jedná-li se o poslední hodnocení před ordinací, staršovstvo doporučuje, příp. 

nedoporučuje vikáře k ordinaci (Církev bratrská, 2016, s. 2). 

3.5.3 Praxe ve sborech Církve bratrské 

Novinkou posledních let je praxe vikářů ve sborech, kde jako vikáři nejsou 

instalováni. Praxi v jiném sboru vykonává vikář na dvou různých sborech a na každém 

sboru stráví čtrnáct dní. Sbory jsou vybírány Odborem pro vzdělávání, jemuž je také nutno 

referovat o vykonání praxe. Sbory se určují i podle toho, zda jsou spravovány kazatelem, 

který je schopen a ochoten se vikáři věnovat a uvést ho do sborového života. Dále, zda 

může sbor poskytnout pro vikáře adekvátní podmínky, jakými je např. zajištění ubytování 

po dobu praxe, nebo podle charakteru sboru. Přesná kritéria pro výběr sborů jsou nyní 

předmětem diskuzí správních orgánů Církve bratrské (Raus, 2017). 

Během dvou týdnů by měl vikář nahlédnout do všech sfér a aktivit sboru –

 bohoslužba, biblické hodiny, mládež, děti, dorost, rodiny, senioři, misijní stanice, setkání 
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staršovstva, hospodářská administrativa a dokumentace sboru, specifické činnosti a důrazy 

ve sborové práci. V závěru by měl být vikář schopen popsat průběh praxe a zhodnotit její 

přínos pro další studium a rozvoj (Církev bratrská, 2016, s. 3). 

3.5.4 Závěr vikariátu 

Pokud vikář vyhověl všem požadavkům teoretické a praktické části vikariátu, a má 

minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, splnil individuální požadavky Rady Církve 

bratrské (individuálním požadavkem Rady Církve bratrské může být doplnění 

teologického vzdělání na některé z vysokých či vyšších odborných školách), poté sbor 

požádá o uspořádání volby a může být připuštěn ke kazatelské ordinaci. Před samotnou 

ordinací vikář písemně stvrdí souhlas s Vyznáním víry a absolvuje setkání s psychologem, 

jenž externě spolupracuje s Církví bratskou (Církev bratrská, 2016, s. 4). Smyslem tohoto 

sezení není rozhodnout, zda vikáře připustit k ordinaci, výstup slouží především jako 

podnět a návod k dalšímu rozvoji a kultivaci vikářovy osobnosti. V případě zřetelných 

patologií v jeho osobnosti by toto sezení vedlo k dalším rozhovorům s Radou Církve 

bratrské o tom, zda vikář na svém rozhodnutí stát se kazatelem nadále trvá. V případě 

konkrétních projevů vikáře, které by byly v rozporu s profilem kazatele či by překračovaly 

hranice křesťanské etiky, by vikář musel vikariát předčasně ukončit (Raus, 2017). 

Na posledním sezení s Radou je znovu přezkoumáno vikářovo povolání ke službě, 

jeho motivace a obdarování. V případě splnění veškerých podmínek podává Rada žádost 

zemské konferenci o udělení kazatelské ordinace, a to včetně zdůvodnění. Po ordinování 

bývá sjednán pracovní úvazek na dobu neurčitou (Církev bratrská, 2017b, s. 33). 

3.6 Celoživotní vzdělávání 

Koncept celoživotního vzdělávání zdůrazňuje důležitost vzdělávání a rozvoje po 

celý život (Palán, 2002). Skládá se ze tří velkých etap – předškolní výchovy, školního 

vzdělávání a vzdělávání dospělých (Bočková, 2002, s. 11). Právě na potřebu vzdělávání 

dospělých od roku 1970 reagují evropské dokumenty. Upozorňuje se na přínos pro řešení 

společenských otázek a problémů, které se pojí především s globalizací světa (Delors, 

1996, s. 13). Postupem času se pojem vzdělávání nahradil pojmem učení. Memorandum  

o celoživotním učení si klade za cíl získání a rozvoj nových dovedností a investice do 

lidských zdrojů, zlepšení metod výuky a učení, přehodnocení poradenství, zhodnocení 

výstupů učení a přiblížení celkového vzdělání a učení domovu (Commission of the 
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European Communities, 2000, s. 10–18). V dokumentu Lifelong Learning – A Tool For All 

Ages jsou tyto deklarované výstupy celoživotního učení: zvýšení aktivity občanů na chodu 

společnosti, plná ekonomická a sociální participace, lepší informovanost, podpora 

kreativity, zvýšení efektivnosti a celkový rozvoj osobnosti (The European Older People’s 

Platform, 2007, s. 2). Celoživotní vzdělání je podle Bočkové (2002, s. 11) „prostředek 

společenského pokroku […], který umožňuje člověku v kterémkoli okamžiku své životní 

cesty vstoupit do vzdělávacího procesu a odstranit pociťované mezery ve svém vzdělání.“ 

Řád a Ústava Církve bratrské vyžadují po církevních pracovnících (včetně vikářů), 

aby se neustále vzdělávali a profesně a duchovně rostli (Církev bratrská, 2017b, s. 35). 

Práce kazatele soustavně vyžaduje učení se z mnoha hledisek – intelektuálního, 

manažerského a vůdcovského, duchovního, technického a technologického aj. Důvodem je 

rychle se měnící a vyvíjející prostředí, ve kterém žije nejen církevní instituce, ale také 

členové církve. Kazatel se musí orientovat v měnícím se prostředí a neustále hledat nové 

cesty, jak oslovit věřící i nevěřící pro evangelium a službu. Neustálé vzdělávání je také 

způsob, kterým kazatel udržuje svoji duchovní svěžest, a předchází tím vyčerpání  

a vyhoření. Proto je pro kazatele v Církvi bratrské zajištěn program celoživotního 

vzdělávání. Jedná se o povinné vzdělávání kazatelů na konferencích a samostudiem. Je 

snaha, aby bylo vzdělávání organizované, proto je navázána spolupráce s  vysokými  

a vyššími odbornými školami. Ne všichni kazatelé ale této spolupráce využívají. Spíše se 

vzdělávají sami, neformálně, podle svých možností, preferencí a potřeb. 

S programem celoživotního vzdělávání, jak je momentálně praktikován v Církvi 

bratrské, nejsou Rada Církve bratrské ani samotní kazatelé příliš spokojeni (Raus, 2017). 

Další profesní vzdělávání kazatelů má nízké požadavky na „povinné“ vzdělávání, oproti 

např. pracovníkům v sociálních službách, kteří mají zákonem danou povinnost absolvovat 

24 hodin vzdělávání ročně, a to na rozdílných kurzech či konferencích (Česká republika, 

2006, §111). Kazatelé mají povinnost se za rok zúčastnit dvou pastorálních konferencí, 

alespoň jedné teologické konference typu Evangelikálního fóra a přečíst alespoň jednu 

knihu (Raus, 2017). Dohled nad plněním těchto požadavků však není příliš pravidelný. Na 

nedostatečné vzdělávání může upozornit staršovstvo sboru nebo členské shromáždění. 

Jedním z předmětů pravidelné vizitace sborů vizitátory z Rady Církve bratrské je profesní 

a duchovní růst kazatele (Církev bratrská, 2017b, s. 28–29). Kazatelé mají právo po pěti 

letech nepřetržité služby čerpat studijní volno, to ovšem není součástí programu 
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celoživotního vzdělávání. Jednotliví kazatelé tak věnují čas studijního volna k rozvoji těch 

oblastí, kde se osobně cítí nedostatečně kvalifikováni. Další profesní vzdělávání kazatelů 

jako celku je tedy spíše nekoordinované, nekompaktní a není postavené na základě 

strategického plánu rozvoje kazatelů. Témata konferencí, která Odbor pro vzdělávání při 

Radě Církve bratrské pořádá, jsou bezesporu důkladně vybírána, ale otázkou zůstává, zda 

jsou vybírána na základě nějaké vzdělávací strategie, či zcela náhodně. Odbor vzdělávání 

při Radě Církve bratrské vyvíjí snahu, aby vzdělávání a rozvoj kazatelů neznamenalo 

pouze předávání informací na konferencích či z knih, ale aby bylo duchovně formující a 

obsahovalo prvek společenství. Jedním z návrhů jsou například různá duchovní cvičení, 

která mají mezi kazateli zastánce i odpůrce (Raus, 2017). 

3.6.1 Konference  

Jak bylo výše zmíněno, součástí celoživotního vzdělávání kazatelů je účast na 

minimálně jedné vzdělávací konferenci ročně. Podle svých možností a zájmu může kazatel 

absolvovat v rámci svého studijního volna více konferencí v České republice, nebo  

i v zahraničí. Uvádím zde pouze příklady některých konferencí, které kazatelé navštěvují. 

Pastorální konference – nebo také pastorálky – jsou každoroční konference pro 

kazatele a vikáře Církve bratrské, organizované z části Odborem pro vzdělávání Církve 

bratrské. Každý rok se konají dvě konference – jedna v lednu v Havlíčkově Brodě, které se 

účastní pouze kazatelé, je více teologická a připravuje ji Odbor pro vzdělávání. Druhá 

konference se koná na podzim a je organizována většinou některým seniorátem nebo jiným 

odborem Církve bratrské. Této konference se účastní také manželky kazatelů a její téma 

bývá méně teologické. Účast kazatelů a vikářů na těchto konferencích je povinná (Raus, 

2017). Na konferencích vystupují vybraní kazatelé a také hosté, kteří spolupracují s Církví 

bratrskou. Kromě přednášek a seminářů je pastorálka také prostorem pro setkávání 

kazatelů z celé České republiky, vzájemnou inspiraci, poznávání a povzbuzování se. Cílem 

pastorálek má být vzdělávání, načerpání, duchovní osvěžení a odpočinek. Z dotazování 

mezi kazateli vyplývá, že ne všichni kazatelé takto pastorálky vnímají. Pro některé je to jen 

povinný pracovní pobyt, jiní jsou nespokojeni s výběrem témat, s jejich opakováním  

a nízkou uplatnitelností předávaných informací v praxi. Na druhé straně jsou kazatelé, kteří 

si pastorálky chválí. Variabilita kazatelů a jejich sborů je velká, takže je náročné uspokojit 

potřeby všech účastníků konference. 
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Mezi jednu z hojně navštěvovaných konferencí v zahraničí patří European 

Leadership Forum (ELF), která je celoevropskou konferencí vedoucích evangelikálních 

církví. Konference má za cíl vychovávat vedoucí církví, aby mohli rozvíjet svůj potenciál, 

schopnosti a pracovali efektivně ve svém vlastním sboru. Účastníci mohou na konferenci 

navštěvovat specificky zaměřené tréninky, nazývané network. Ty sdružují jedince věnující 

se konkrétním tématům, sdílejí se příklady dobré praxe a účastníci se mohou vzájemně 

podporovat a inspirovat i po skončení konference. V letošním roce se bude konat již 

čtrnácté Fórum v polské Wisłe. Fóra se účastní kolem 700 účastníků z více než 40 zemí. 

Každoročně se odhaduje, že účastníci Fóra uskuteční přes 800 akcí, navázaných partnerství 

a strategií. (European Leadership Forum, 2017). 

Určitou českou verzí evropského European Leadership Forum je Evangelikální 

fórum, jež je třídenní mezidenominační konferencí evangelikálních křesťanů. Na 

konferenci mluví řečníci napříč církvemi, kazatelé, misionáři nebo odborníci na určitou 

církevní problematiku. Účastníci si kromě společných přednášek mohou vybrat z množství 

seminářů, networků a panelové diskuze na filozofická i praktická témata. Konference je 

také prostorem pro navázání kontaktů a spolupráce mezi účastníky i jednotlivými sbory  

a církvemi (Evangelikální fórum, 2017). 

Další zahraniční konferencí, která se dostala do českého prostředí, je Global 

Leadership Summit (GLS a se koná ve Willow Creek Church v South Barrington  

v americkém státě Illinois). Konference pro vedoucí pozice v církvi se postupem let 

rozšířila i o řečníky z necírkevních prostředí – byznys, školství, umění aj. (Global 

Leadership Summit, 2017). Z každého summitu je pořízen záznam a studijní materiály, 

které je možné zakoupit a kdekoli na světě uspořádat hromadné promítání s následnou 

diskuzí. V roce 2016 byla konference GLS pořádána ve třech českých a moravských 

městech ve spolupráci s Apoštolskou církví, s církví Slovo života a s Evangelikálním 

společenstvím křesťanů – v Hradci Králové, Brně a Českém Těšíně (Konference GLS 

Česká republika, 2016). Summit je populární nejen pro kvalitu informací, ale také pro 

široký výběr témat a jednotlivých pohledů na daná témata. V některých církvích není příliš 

populární učit se od komerčních organizací, ale na summitu je možné tento dialog navázat, 

což pomáhá oběma stranám v udržení vyváženého pohledu na problematiku vlastního 

sboru či organizace. Úskalím ovšem může být míra aplikovatelnosti poznatků do kontextu 

dané církve či organizace. 
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3.6.2 Mentoring kazatelů Církve bratrské 

Mentoring je metodou užívanou ke vzdělávání a rozvoji jedince. Její vymezení není 

v literatuře zcela jednoznačné. Autoři se zmiňují o mentoringu převážně ve spojení 

s pracovním prostředím, využívá se však také mezi vysokoškolskými studenty (Thiel, 

2014) nebo v rámci prevence patologického chování u dospívajících jedinců (např. 

program Pět P, LATA, KOMPAS). 

Mluvíme-li o mentoringu v pracovním prostředí, autoři tomuto tématu věnují spíše 

méně pozornosti než např. koučování. Průcha a Veteška (2012, s. 171) definují mentoring 

jako příležitostnou podporu, kdy speciálně vyškolení jedinci vedou pracovníka praktickými 

radami a soustavnou podporou při získání vzdělávání a rozvoji. Armstrong (2007, s. 469) 

mentoring předkládá jako „metodu pomáhání lidem při učení.“ 

Autoři se shodují na požadavku, aby mentorem byl vyškolený odborník. Shoda ale 

nepanuje v tom, zda mentor musí být nutně starší či na vyšší pracovní pozici než 

mentorovaný jedinec. Bedrnová a Nový (2007, s. 344) zdůrazňují, že mentoring musí být 

vždy dobrovolný a mentorovaný pracovník by si měl svého mentora zvolit sám, jiní autoři 

se ale o principu dobrovolnosti nezmiňují. 

Mentoring je podle všech výše uvedených autorů založený na vztahu mezi 

mentorem a mentorovaným jedincem (také mentee). Pro efektivnost celého procesu musí 

v mentorovaném vztahu panovat důvěra a otevřenost. Mentorský vztah umožňuje 

menteemu objevovat vlastní potenciál, definovat vlastní potřeby a pocity, otevřeně o nich 

mluvit a řešit případné problémy s důvěryhodnou osobou (Bedrnová a Nový, 2007, s. 345). 

Mentorský vztah není přínosný pouze pro menteeho, ale také pro mentora. Méně zkušený 

mentee není zatížen tzv. provozní slepotou a jinými stereotypy, ale je zdrojem inovativních 

nápadů a podnětů, které pro mentora mohou být obohacující (Havlíčková, 2011, s. 14). 

Bedrnová a Nový (2007, s. 45) ovšem upozorňují na rozdíl v pojetí mentoringu v Evropě  

a v USA. Americké pojetí mentoringu bývá asynchronní, jedná se o jednosměrné působení 

staršího a výše postaveného pracovníka na mladšího, podřízeného pracovníka. Evropské 

pojetí mentoringu bývá reciproční a oba aktéři jsou vzájemnou spoluprací obohaceni. 

V evropské podobě mentoringu také není jasně určeno, jestli mentorem musí být pouze 

osoba starší a nadřízená. 
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Křesťanští autoři často spojují mentoring s výchovou křesťanů do duchovní 

zralosti. Jak uvádí Ogden (2003), mentor může podle Stanleyho a Clintona zastávat tři role 

podle typu mentorského vztahu: duchovního průvodce, kouče a sponzora. Duchovní 

průvodce především naslouchá, dává zpětnou vazbu a podporuje mentorovaného křesťana. 

Role kouče představuje odborníka v konkrétní oblasti, který svoji expertízu předává dál na 

menteeho. Konečně, role sponzora z mentora činí patrona, osobu, která se za menteeho 

zaručuje a doporučuje jej dál (Ogden, 2003, s. 149–152). Watson a Watson (2014, s. 205) 

píší, že mentoring je způsob, jak vychovávat nejen dospělé křesťany, ale především 

vedoucí církve. Zmiňují se o nutnosti každého vyspělého křesťana, aby se stal mentorem 

pro jiného mladého křesťana ve víře. Výzkumy v amerických církvích (Carter, 2002, s. 96) 

nebo v církvi v Nigérii (Oladimeji, 2012, s. 96, 98) poukazují jednak na důležitost 

mentorských vztahů v církvi vzhledem k fungování a rozvoji církve, jednak na ne vždy 

správné provedení či zanedbání mentorských vztahů. 

V Církvi bratrské se používá termín mentor pro osobu, která duchovně i prakticky 

doprovází kazatele v jeho začátcích, pomáhá mu řešit problémy, a to jak na úrovni 

konkrétních úkolů pracovních, tak osobních a rodinných. Mentor v tomto případě není jen 

expert, který předává nabyté pracovní znalosti a zkušenosti, ale také zpovědník. Vztah 

mentora a menteeho lze biblickou terminologií nazvat vztahem učednickým. 

Mentorství se během posledních pár let stalo povinnou součástí vikariátu Církve 

bratrské, a byl dokonce zpracován obecný manuál pro mentory. Pro výběr mentorů není 

zatím stanovený žádný standardní postup, Rada Církve bratrské vybírá mentory na základě 

domluvy s jednotlivými kazateli. Není také známo, že by vybraní kazatelé byli pro roli 

mentora nějak školeni. Neznalost a nepřipravenost na roli mentora může ovlivňovat kvalitu 

mentoringu. V tuto chvíli záleží na jednotlivých kazatelích, zda podniknou kroky vedoucí 

k přípravě na tuto jejich novou roli. 

„Mezi vikářem a jeho mentorem by se měl rozvinout takový vztah, který bude pro 

začínajícího služebníka pomocí a povzbuzením a který mu umožní se zkušenému kazateli  

s důvěrou otevírat. To nutně předpokládá pravidelná osobní setkávání, sdílení se a 

společné modlitby (Církev bratrská, 2016, s. 1).“ 

Na mentora je kladen požadavek, aby dokázal s vikářem sdílet nejen své pracovní 

zkušenosti, ale také osobní prožívání. Cílem mentoringu je vytvořit atmosféru důvěry, díky 
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které bude vikář ochotný s mentorem řešit i důvěrné osobní otázky. Současní vikáři si na 

základě dotazování své mentory vesměs pochvalují a považují je za přínos vikariátu. 

Většina ovšem naráží na velkou vytíženost mentorů, jimiž jsou kazatelé aktivně sloužící na 

sborech Církve bratrské. Nedostatek času mentorů omezuje podávání relevantní zpětné 

vazby a tvorbu důvěrného vztahu. Jsou to často vikáři, kteří musí vyvíjet aktivitu vůči 

svým mentorům. Podobný závěr plynul například z výzkumu v již zmíněné Nigérii, kdy 

mladí pastoři vídali své mentory jednou za několik týdnů (Oladimeji, 2012, s. 96). 

Mentorské vztahy fungovaly u začínajících kazatelů již dříve, ale byly pouze 

v ojedinělých případech. Novotný (2010, s. 112) píše o funkci tzv. spirituála v kněžském 

semináři, jenž jednak dohlížel nad chováním studentů, jednak se stal jejich zpovědníkem  

a průvodcem na jejich cestě přípravy na kněžské povolání. Důležitost mentorů jako 

průvodců začínajících kazatelů zdůrazňuje McBurney (1977, s. 61, 65, 91), když píše, jak 

často se duchovní musí vypořádat se spoustou svých osobních i kvalifikačních nedostatků 

a s pochybnostmi. Mnohdy si neví rady s lidmi, o které se má duchovně starat. Neměl by 

na takové otázky zůstávat sám a neměl by se ani stydět o pomoc požádat. 

Tato kapitola se zabývala vzděláváním kazatelů Církve bratrské. Byly představeny 

možnosti studia teologie v České republice i v zahraničí. Ze srovnání kompetencí kazatele 

Církve bratrské a obsahu jednotlivých teologických škol lze vyvodit, že teologické školy 

poskytnou kazateli zvláště teologické vzdělání a základní schopnost výkladu a vyučování 

Písma. Dále se text zabýval vikariátem Církve bratrské, jehož cílem je příprava jedinců ke 

kazatelské ordinaci. Vikariát bude předmětem výzkumného šetření této práce. V závěru se 

kapitola věnovala možnostem celoživotního vzdělávání kazatelů a také byla představena 

relativně nová součást vikariátu Církve bratrské – mentoring. Jeho význam v profesní 

přípravě duchovních bude zohledněn taktéž ve výzkumném šetření. 
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4 Vzdělávací potřeby kazatelů Církve bratrské 

V této kapitole bude představeno výzkumné šetření zjišťující vzdělávací potřeby 

kazatelů Církve bratrské, resp. absolventů vikariátu Církve bratrské, jelikož výzkumné 

šetření se bude zabývat vzděláváním kazatelů ve vikariátu. Prvně bude představen cíl 

výzkumu spolu s výzkumnými otázkami. Dále bude popsána metodika výzkumného 

šetření, bude charakterizován výzkumný vzorek a průběh sběru dat. Data budou následně 

analyzována a interpretována. V závěru kapitoly bude následovat diskuze výsledků šetření 

a dojde ke shrnutí základních poznatků. 

4.1 Cíl výzkumu a výzkumné otázky 

Cílem výzkumného šetření je zjistit vzdělávací potřeby vybraných ordinovaných 

kazatelů, které měli v době absolvování vikariátu Církve bratrské a které zpětně pro své 

povolání považují za významné. Šetření si dále klade za cíl zjistit, zda tyto vzdělávací 

potřeby byly v rámci vikariátu Církve bratrské naplněny a jak respondenti subjektivně 

hodnotí přínos vikariátu Církve bratrské pro jejich profesi kazatele. 

Na základě stanoveného cíle výzkumu byly stanoveny dílčí výzkumné otázky takto: 

 Které vzdělávací potřeby vikářů byly naplněny během vikariátních cvičení a které 

nikoli? 

 Které vzdělávací potřeby vikářů byly naplněny během práce na sboru a které 

nikoli? 

 Přispěly mentorské a jiné podpůrné vztahy vikářů k naplnění jejich vzdělávacích 

potřeb? 

4.2 Metodika výzkumného šetření a technika sběru dat 

Pro účely tohoto šetření byl použit kvalitativní výzkumný model. Tento přístup byl 

zvolen, jelikož na téma vzdělávání duchovních bylo doposud provedeno velmi malé 

množství jakýchkoli výzkumných šetření, a tedy neexistuje mnoho výchozích dat. 

Kvalitativní šetření by mělo přinést nové poznatky o problematice, které by měly vést 

k jejímu hlubšímu porozumění. 

Data byla sbírána pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Interview vycházelo 

z předem připravených 14 otázek (příloha B), vedle kterých byly průběžně kladeny 
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doplňující dotazy. Otázky byly rozděleny do čtyř tematických celků. První sada se 

vztahovala k osobním a pracovním zkušenostem kazatele a k jeho životnímu příběhu. 

Druhá sada se zaměřovala na hodnocení vikariátu jako celku i jeho jednotlivých částí. Třetí 

sada otázek volně navazovala na sadu druhou a zjišťovala, jak konkrétně by kazatelé 

vikariát zlepšili, kdyby měli tu možnost. Poslední sada otázek směřovala ke zjištění, zda se 

kazatelé nadále vzdělávají, popřípadě kde a jak. 

4.3 Výběr výzkumného vzorku 

Výzkumný vzorek byl vybrán na základě základního souboru. Ten tvořili 

ordinovaní kazatelé Církve bratrské, kterých bylo v době provádění výzkumného šetření 

71. Ze základního souboru byl následně záměrným, nepravděpodobnostním výběrem 

sestaven výzkumný vzorek. Kritériem pro výběr vzorku byl rok kazatelské ordinace. 

Vybráni byli pouze ti kazatelé, kteří byli ordinováni mezi lety 2005–2009, tedy kazatelé, 

kteří mají zhruba deset let praxe jako kazatelé. Tento časový údaj autorka zvolila, jelikož 

ač jsou mezi respondenty individuální rozdíly, považuje se prvních deset let od kazatelské 

ordinace za nejkritičtější období, během které kazatel nabírá praxi, orientuje se v nové 

profesi a stává se, že mnoho z nich během této doby kazatelského povolání zanechá. 

Během prvních deseti let také kazatel získá zkušenost většinou s jedním až dvěma sbory. 

Zkušenosti, jež kazatelé z různých sborů získali, mohou využít k porovnání a kritickému 

zhodnocení příprav na své povolání. Kazatelé byli vybráni na požádání z interní databáze 

Rady Církve bratrské, která uvádí datum kazatelovy ordinace, jelikož na webových 

stránkách tyto informace nejsou dohledatelné. Z databáze vyšlo 18 kazatelů, kteří byli 

ordinováni mezi lety 2005–2009. Tito kazatelé byli osloveni k účasti na empirickém 

šetření, avšak provedeno bylo jen osm rozhovorů. Z hlediska nízkého počtu respondentů je 

tedy nutné zdůraznit, že výsledky šetření nelze zobecňovat na celý základní soubor. 

Respondenti byli ordinovaní kazatelé (muži) ve věku 30–49 let, kteří působí ve sborech 

v Praze, v severních a východních Čechách a na severní a jižní Moravě. Tři respondenti 

jsou momentálně také senioři jednotlivých oblastních seniorátů. Jména všech respondentů, 

stejně tak jako jména jiných zmiňovaných osob a konkrétních sborů, byla z důvodů 

zachování anonymity respondentů změněna či nejmenována. Respondenti byli kazatelé 

Lukáš, Štěpán, Adam, Zdeněk, Jiří, Tomáš, Erik a Jan. 
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 Lukáš 

Lukáš je momentálně kazatelem sboru Církve bratrské ve východních Čechách. 

Pochází z nevěřící rodiny. Ke křesťanství se dostal skrze Českobratrskou církev 

evangelickou, kazatelem se ale stal v Církvi bratrské. S manželkou žil a pracoval rok  

v Irsku, později byl již jako kazatel také krátce v USA a Chorvatsku. Vystudoval střední 

průmyslovou školu a teologii na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Do 

vikariátu nastoupil ve svých 26 letech. Před povoláním kazatele se v církvi věnoval vedení 

dětí a mládeže a výuce náboženství na školách. 

 Štěpán 

Štěpán je v současnosti kazatelem sboru Církve bratrské na severní Moravě. Pochází  

z nevěřící rodiny. Ke křesťanství se dostal skrze mládež Církve bratrské. Vystudoval 

Evangelikální teologický seminář a poté pokračoval ve studiu teologie na TCM Institutu. 

Do vikariátu nastoupil po absolvování semináře. Před povoláním kazatele se v církvi 

věnoval vedení mládeže, vyučování na biblických hodinách a návštěvám domova 

důchodců. 

 Adam 

Adam je nyní kazatelem sboru Církve bratrské ve východních Čechách. Pochází  

z křesťanské rodiny, jeho dědeček býval kazatelem v Církvi bratrské. Vystudoval střední 

odbornou školu strojní s maturitou, teologické vzdělání později získal na Evangelikálním 

teologickém semináři. Pracoval jako obchodní ředitel technické firmy a poté také jako 

tajemník pro dorost Církve bratrské. Do vikariátu nastoupil ve svých 34 letech, v té době 

ale ještě ne s úmyslem stát se kazatelem. Až po impulzu, který vzešel z jednoho sboru 

Církve bratrské, se rozhodl pro kazatelskou profesi. Před kazatelskou službou se věnoval 

dorostu na celocírkevní úrovni, dále byl členem staršovstva a administrátorem jiného 

sboru. 

 Zdeněk 

Zdeněk je momentálně kazatelem sboru Církve bratrské na jižní Moravě. Pochází  

z nevěřící rodiny. Vystudoval střední školu pozemního stavitelství, následně studoval 

Evangelikální teologický seminář, z něhož pokračoval studiem teologie na Evangelické 
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teologické fakultě Univerzity Karlovy. Do vikariátu nastoupil po dokončení studií. Před 

kazatelskou profesí chvíli provozoval obchodnickou činnost. V církvi se věnoval vedení 

mládeže a jako dobrovolník také křesťanské sportovní organizaci Atleti v akci. 

 Jiří 

Jiří je v současnosti kazatelem sboru Církve bratrské v severních Čechách. Pochází  

z nevěřící rodiny. Vystudoval střední průmyslovou školu. Do církve se dostal skrze 

Evangelickou církev metodistickou (dále jen ECM), ve které se chtěl stát kazatelem. Do 

tamního vikariátu nastoupil během studia teologie na Evangelikálním teologickém 

semináři. Po absolvování semináře rok a půl pracoval jako knihovník na semináři. Dva 

roky působil jako asistent kazatele v ECM. Rok strávil jako misionář v Amsterdamu, po 

návratu do Čech se do ECM již nevrátil, ale nastoupil do vikariátu v Církvi bratrské. 

Momentálně dokončuje studium teologie na TCM Institutu. 

 Tomáš 

Tomáš je v nynější době kazatelem sboru Církve bratrské v Praze. Pochází  

z křesťanské rodiny. Vystudoval obchodní akademii a poté Evangelikální teologický 

seminář. Momentálně studuje Institut ekumenických studií na Evangelické teologické 

fakultě Univerzity Karlovy. Do vikariátu nastoupil ve svých 22 letech, od té doby sloužil 

na třech různých sborech. Před kazatelským povoláním se věnoval práci s dorostem  

a mládeží v Církvi bratrské. 

 Erik 

Erik je momentálně kazatelem sboru Církve bratrské v Praze. Pochází z křesťanské 

rodiny. Vystudoval teologii na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. 

Absolvoval psychoterapeutický výcvik v Institutu aplikované psychoanalýzy, dále kurz 

Manažer neziskových organizací a kurz pro vedoucí v církvi v International Leadership 

Institutu. Stal se kazatelem v ECM, kde působil deset let. Byl také ředitelem Křesťanské 

pomoci. Ještě jako kazatelem ECM strávil půl roku v metodistické církvi v Pensylvánii, 

kde pracoval s drogově závislými. Před definitivním odchodem z ECM pracoval jako 

personalista v YMCA. Od roku 2005 je kazatelem Církve bratrské. Vzhledem ke své 

předchozí zkušenosti mu byla kazatelská ordinace uznána z předchozí církve a ve vikariátu 

Erik absolvoval pouze vikariátní cvičení. 
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 Jan 

Jan je v současnosti kazatelem sboru Církve bratrské v Praze. Pochází z nevěřící 

rodiny. Vystudoval bohemistiku a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 

později studoval teologii na Evangelikálním teologickém semináři. Před kazatelským 

povoláním byl učitelem církevních dějin na Evangelikálním teologickém semináři, kde 

začal učit ještě během svého studia na semináři a učil tam následně i jako kazatel Církve 

bratrské. Do vikariátu nastoupil ve svých 30 letech. Před kazatelským povoláním se  

v církvi věnoval zejména práci s mládeží. Během práce kazatele byl po čtyři roky ve 

studijním odboru Církve bratrské, která zajišťovala vzdělávání kazatelů i vikářů. 

4.4 Realizace a průběh šetření 

Vybraní kazatelé byli oslovováni e-mailem, ve kterém byli informováni o tématu  

a problematice bakalářské práce. V e-mailu bylo zdůrazněno zachování anonymity 

respondentů. Poté byl dohodnut termín a místo konání rozhovorů. Polovina rozhovorů byla 

provedena na lednové pastorální konferenci, zbylé rozhovory proběhly v průběhu března, 

dubna a května v Praze a jejím okolí – v kavárnách nebo kancelářích kazatelů. Délka 

rozhovorů se pohybovala mezi 40 a 60 minutami. Rozhovory byly se svolením kazatelů 

nahrávány a následně přepsány formou doslovné transkripce, která je klíčová pro další 

zpracování dat. Sepsané výpovědi byly shromážděny a pro jejich analyzování jsem zvolila 

tematickou analýzu. 

4.5 Popis a interpretace dat 

Následující část kapitoly bude prezentovat získaná data z proběhlého šetření. Text 

je členěn do tří částí dle výzkumných otázek. Každá část obsahuje předpokládané výstupy 

dané vzdělávací oblasti vikariátu a následně reflexi o průběhu vzdělávání z pohledu 

kazatelů, jejich konkrétní vzdělávací potřeby a vnímaný přínos vikariátu pro kazatelskou 

profesi. 

4.5.1 Vikariátní cvičení a vzdělávací potřeby vikářů 

Cílem vikariátních cvičení je teoretická i praktická reflexe hlavních oblastí 

kazatelské služby. Vikariátní cvičení mají podobu víkendových setkání všech vikářů, které 

každý vikář musí absolvovat nejméně čtyři. Jeho obsahem jsou přednášky pod dohledem 

vedoucího, následná diskuze a sdílení mezi vikáři a staršími kolegy. Dále prezentace 
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domácí přípravy vikářů a zadaných úkolů. Témata, která se na vikariátních cvičeních 

probírají, jsou správa a řízení sboru, pastorace, kázání a liturgie, misie, historie  

a dokumenty Církve bratrské aj. (Církev bratrská, 2013). 

Respondenti se shodli na průběhu vikariátních cvičení. Probíhala o víkendech  

a každé cvičení bylo věnováno určitému z výše uvedených témat. Jeden respondent uvedl 

vyslovenou nespokojenost s jejich tematickým obsahem. Polovina respondentů uvedla, že 

nepovažuje vikariátní cvičení za nijak zásadně vzdělávací aktivitu ve smyslu nabytí 

nových znalostí a dovedností. Důvodem toho je, že buď před vikariátem, nebo v jeho 

průběhu všichni vikáři absolvovali teologickou školu, a tudíž předávané informace ve 

vikariátu pro ně nebyly nové. Tři respondenti se pochvalně zmínili o obsahu vikariátních 

cvičení. 

„Ta studijní část vikariátu, to byly ty samé věci, co jsme měli na ETS od těch samých lidí. 

(…) A pro mě to bylo, že jsem skončil ETS, přišel jsem na vikariát a bylo to: ,tak si to 

zopakujem'.“ (Štěpán) 

„O nějakém vzdělávání asi těžko může být řeč, protože jsem vikariát dělal ve chvíli, kdy 

jsem u toho, byť neúspěšně, studoval ETF a zároveň jsem měl za sebou čerstvě ETS. Co 

tam v tu chvíli můžou přinést víc? Vždyť ten člověk má ještě v hlavě všechno, i když tam nic 

nemá.“ (Tomáš) 

„Že by to bylo nějak zásadně vzdělávacího nebo zásadně formativního, z čeho by člověk žil 

roky, to určitě ne. Teda myslím, že ani to nebyl cíl.“ (Jan) 

„(...) v rámci vzdělávání a posunutí se někam si myslím, že je asi naivní si myslet, že za tři 

dny se něco výrazně změní. [...] Proto pro mě ty věci ve vikariátních cvičení nebyly tak 

úplně nové. Spíš to člověku občerstvilo paměť.“ (Adam) 

„[vikariátní cvičení] opravdu může být spíše takovou příležitostí pomoct těm lidem dostat 

se do takového užšího kontextu, co znamená kazatelská služba. Jako spíše blíž to 

představit, než řešit ty věci konkrétní.“ (Adam) 

„Ale zas to bylo dobře promyšlený jako kurikulum. Ty oblasti byly dobrý. Témata, věci, 

který člověk fakt řeší nebo na ně narazí.“ (Zdeněk) 



 

60 

 

„Ale musím říct, že to, co nám kluci naservírovali, byly ty základní věci, se kterými se 

člověk pere, tak to bylo dobré. A vzpomínám na to hrozně rád a dodnes z toho čerpám 

z některých těch věcí, co jsem se tam naučil.“ (Lukáš) 

Respondenti uvedli, že převažující užívanou metodou, která se ke vzdělávání 

používala, byly přednášky s následnou diskuzí. Metodu přednášení nepovažovali 

respondenti za příliš efektivní. Dále se občas objevila metoda semináře a modelování 

situací. 

„Myslím, že to bylo hodně vyučovací. […] Myslím, že cílem víkendu nemají být 

přednášky.“ (Štěpán) 

„Třeba dělali jsme tam modelové situace – to bylo zajímavé.“ (Lukáš) 

„Ono se začalo přednáškou, takovou obecnější, průběžně přecházela v seminář. Pak to 

hodně upravovali podle toho, na co jsme narazili, co jsme potřebovali, čím jsme 

procházeli.“ (Lukáš) 

„Někteří z nich měli tendenci nám zadat nějaký interaktivní úkol, sestavit třeba kurikulum 

besídky, jak bychom to učili, co by nám šlo, co bychom ty děti chtěli naučit…ale povětšině 

to bylo to vyučování s následnou diskuzí. To si teda alespoň pamatuji.“ (Zdeněk) 

Po přednášce vždy následovala diskuze nad daným tématem, kterou si část 

respondentů chválila. Zvláště pak Lukáš: „Oni hodili takové základní obecné body a pak 

jsme jeli hodně na diskuzi […] Ten nejcennější faktor byl, když jsme otevřeli diskuzi nad 

nějakým palčivým tématem.“ Jiní měli s diskuzí spíše horší zkušenost, a to pro její 

neřízenost, jak uvádí Zdeněk: „(...) v mém případě jsem chytl debatní skupinu, kde jsme 

třeba dvě hodiny debatovali o nějakým teologickým tématu, což pak ztrácí význam. Že se 

člověk zacyklí nad nějakou otázkou, co kdy napsal Luther a jak je to dneska chápáno. Je to 

sice hezký, ale...“ Respondenti dále shodně uvedli, že ať již v diskuzi nebo mimo ni bylo za 

velmi přínosné setkávání se s kolegy vikáři a se zkušenějšími kazateli. Respondenti uvedli, 

že vztahy s kolegy na ně měly formativní vliv, který je taktéž připravil na jejich budoucí 

povolání. 

„Určitě jsou dobrý ty setkání nějak tematicky zaměřený. Tam bylo dobrý i to, že to byla 

určitá skupina lidí, a tak se tam vytvořilo takový společenství. S kolegy, kteří byli v tý mí 

vikariátní skupině, tak máme dodnes dobrý vztahy a vzpomínáme na to. Takže to je určitě 
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taky formativní rozměr toho. A pak setkávání se s těma staršíma kolegama, kteří tam byli 

třeba jen tři dny, ale byly to tři intenzivní dny. Tak to taky bylo důležitý. Možnost otevřít 

nějaký otázky, pochybnosti, to mě přišlo důležitý, byť vám to nevyřeší jako všechno, tak 

stejně je to určitý prostor.“ (Jan) 

„Ta setkávání, potkávání se s lidmi, sbírání kontaktů, kontakty s „vrstevníky“, 

kolegy…setkávání těch, co se připravují a ti, kdo už slouží…to bych řekl, že byl největší 

přínos toho celého.“ (Jiří) 

„Pro mě to bylo spíše o tom kontaktu s těmi lidmi a určité možnosti ty věci nějak sdílet 

s ostatními kolegy, kteří tam byli, než samotný obsah těch témat.“ (Adam) 

„(...) tu největší hodnotu vidím právě v tomhle tom – v těch vztazích.“ (Tomáš) 

Zcela odlišnou zkušenost mají s vikariátním cvičením Jiří a Erik, kteří je 

absolvovali v jiné církvi. Erik i Jiří uvedli některé odlišnosti mezi vikariátními cvičeními  

v obou církvích, např. v ECM cvičení neprobíhala v průběhu roku, ale pouze jednou za 

celý vikariát na týdenním setkání. Další odlišností bylo, že vzdělávání vikářů probíhalo 

samostudiem a následným zkoušením znalostí a vypracováním prací, které se odevzdávaly 

a hodnotily. Jiří ohledně témat ve vikariátním cvičení uvádí, že v ECM bylo vyučování 

ovlivněno teologickým zaměřením dané církve, oproti vikariátu Církve bratrské, která 

veškeré vyučování uchopuje více obecně. Erik ohledně obsahu a metod uvádí, že daleko 

přínosnější než celý vikariát byl pro něj kurz pro vedoucí v církvi v International 

Leadership Institutu, který byl jeho slovy „intenzivní“ a jehož přínos shrnuje: „To mě pro 

tu praxi dalo víc než teologie, víc než vikariát. Tady jsem konečně získal nějaký nástroj, 

který můžu v praxi použít.“ 

Mezi pociťované nedostatky vikariátních cvičení, které respondenti uvedli, patří 

vynechání některých témat, jež respondenti považují za důležité, např. vůdcovství, 

učednictví a zakládání sborů, komunikace. Dále propojování teorie a praxe a demonstrace 

reálných situací, zvláště z oblasti pastorace. 

Vedení 

Vedení lidí je téma, které se v rozhovorech hojně vyskytovalo. Respondenti uvedli, 

že měli teoretické znalosti o správě sboru, chyběla jim však znalost vedení lidí a směrování 

celého sboru. Směrování sboru zahrnuje také schopnost přemýšlet komplexně  
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o konkrétním sboru a jeho situaci. Tuto schopnost někteří respondenti získali časem během 

praxe, nikoli však během vikariátu. 

„Moje hodnocení naší církve obecně je, že slovo vůdcovství se nepoužívá, že to je jakoby 

slovo sprosté. Ten pohled totiž je, že by kazatel měl být služebník, a ne vedoucí. A to odráží 

určitý postoj k vůdcovství obecně.“ (Štěpán) 

„Část leadership se tam dá a člověk se může naučit nějaké teoretické znalosti, ale pak je to 

stejně o tom, že člověk musí chtít sledovat lídry a učit se od nich a dostávat ty věci do 

svého života. A tam nepomůže třídenní kurz. Tam mohou být položeny ty základy, kde, co 

a jak hledat, ale to stát se lídrem, mimo ten duchovní dar vedení, to musí dozrát v procesu. 

Ale určitě by tomu vikariát pomohl.“ (Lukáš) 

„Třeba, co to je vést sbor. Takovej detail. To byl takový pojem, pod kterým si člověk 

neuměl nic moc představit, bylo to rozkouskovaný na práci se staršovstvem, na práci 

s jednotlivými oblastma života sboru, na pohřby, svatby a tak dále, ale co to je vlastně vést 

sbor, ne jak ho spravovat, ne jak ho organizovat, to jako, to tam nebylo.“ (Zdeněk) 

„(...) To je zase další oblast přemýšlet nad tím, k čemu ten sbor je (…) vůbec přemýšlet nad 

tím, jaká je ta situace konkrétního sboru, což zase vyžaduje vzdělání.“ (Jan) 

Učednictví a zakládání sborů jsou témata, která se v rozhovorech objevovala spíše 

méně. Témata jsou ovšem propojená s vedením lidí a směřováním sboru, a proto je zde 

uvádím. 

„Ale úplně uteklo téma učednictví. To jako kdyby vůbec nebylo důležitý. Pak ale člověk 

zjistí, že to je klíčová věc pro výchovu vedoucích, pro růst lidí a žádný hromadný biblický 

hodiny, kam chodí max. 10 % členů sboru, tak pak vůbec nedoženou a nedělní kázání jsou 

prostě o něčem úplně jiným. Takže třeba tenhle rozměr nebyl vůbec akcentován. On tam 

možná i byl, ale nebylo jasně určený, co to přesně znamená, jak to může probíhat, nějaké 

příklady... Nebyl k tomu člověk vedenej.“ (Zdeněk) 

„A zakládání sborů je pořád takové nechtěné dítě.“ (Štěpán) 

Komunikace 

Komunikace byla v předešlé kapitole určena za klíčovou kompetenci kazatelů. Její 

důležitost potvrzují všichni dotazovaní. Srozumitelnost především v kázáních byla 
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tématem, které se v rozhovorech opakovalo. Srozumitelnosti v kázání se většina kazatelů 

během praxe naučila, přesto pár jedinců uvedlo, že by bylo dobré absolvovat nějaký kurz 

rétoriky i v rámci vikariátních cvičení. „Možná by se hodil nějaký dril co do výslovnosti, 

intonace. Pozvat si nějakého profíka. Mám ve sboru češtináře, který mi občas dává zpětnou 

vazbu.“ (Lukáš) 

Jiří ze své nynější zkušenosti uvedl potřebu dobré komunikace, jelikož je 

momentálně tématem, které ve sboru řeší. „Komunikace mezi lidma je tam [ve sboru] teď 

hodně klíčové téma. Ale vnímám to taky teď jako problém, ta komunikace kazatelů a sborů, 

nebo na konferencích. […] Mělo by se zaměřit na nějaký způsoby komunikace, na 

komunikaci v církvi, jak komunikovat se sborem… Asi ne, že by to třeba na ETS vůbec 

nezaznělo, měli jsme kurz sociální komunikace, ale možná v tom vikariátu víc o tomhle 

hovořit.“ 

Konkrétním tématem, které respondentům v souvislosti s komunikací scházelo, 

bylo řešení a zvládání konfliktů v církvi. Lukáš se zpětně v rámci celoživotního vzdělání 

dozvěděl, jak správně řešit konflikty: „(…) otázky řešení konfliktů. To jsem teď byl 

nedávno na jednom semináři, kde jsem se dozvěděl něco, co jsem dělal leta blbě.“ Podobně 

Tomáš se zúčastnil vzdělávací akce na téma konfliktů v církvi, kterou shledává velice 

přínosnou a s ohledem na vikariát hodnotí: „(…) Třeba ten seminář konflikty v církvi. Proč 

něco takovýho nebylo na seminář?! Protože to nikoho nenapadlo…“ 

Propojenost teorie a praxe 

Požadavek na propojenost teorie a praxe je jedním z didaktických principů. Ve 

všech rozhovorech se o něm respondenti v nějaké souvislosti zmínili. Uvádím zde citace 

pouze případů, kdy respondent přímo tento požadavek pojmenoval. 

„Ale já bych řekl, že by to mělo být jako vyučování propojený s praxí. Že zase je to 

vyučování a praxe. Že tam chybí ta propojenost toho, že se vyučuje učednictví a zažívám 

učednictví. A vyučuje to ten, kdo to dělá. […] To je vlastně celkovej důraz na praktičnost, 

kterej tam chyběl ve vikariátu. Snaží se to být praktický, ale je to teorie a často to učí lidi, 

kteří to znají jen teoreticky (…) tam chybí podklad té zkušenosti.“ (Zdeněk) 
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 „Problém je v tom, že se člověk nenaučí ty získané informace užívat. Člověk je zavalenej 

těma informace, tak mu nedochází, že to, co je před ním, už dávno zná. Tím pádem je moje 

praxe, moje služba učením se toho, co znám.“ (Tomáš) 

„Ono všechno tam nějak zaznělo, ale podle mě ne úplně dostatečným důvodem… No určitě 

nějaké řízení sborový práce. Řízení staršovstva, administrativa, vedení – praktické 

a duchovní, nějaký management. My jsme samozřejmě na ETS měli nějaký seminář na 

řízení sborové práce… Nebo možná je to i tím, že tohle to jsou takový předměty, jejichž 

důležitost člověk pochopí, až když je v tom reálu. Jinak nás to nebavilo a nepřišlo nám to 

důležitý. Ale důležitý to je.“ (Jan) 

Simulace reálných situací a praktické rady 

V návaznosti na propojenost teorie a praxe respondenti často uváděli potřebu po 

případových studiích, kazuistikách, reálných každodenních situacích, které budou při své 

profesi řešit. Problémy, s nimiž si respondenti dlouho nevěděli rady, se týkaly především 

pastorace a opět vedení lidí. Dále respondenti uváděli témata týkající se osobní 

psychohygieny a prevence vyčerpání. 

„(...) sice se všichni perfektně naučíme exegezi a jiný užitečný ptákoviny, ale když se lidi 

rozváděj, tak je nezajímá, jak je to v řečtině… Ani jim to nepomůže.“ (Tomáš) 

„Dnes si myslím, že by mělo být víc praktických případů, ukázek z života sboru a z práce 

kazatele. Teprve během studijního volna jsem dostal nějaký manuál na pohřeb, a to ještě 

v Irsku. A ne tu pohřební liturgii, jak udělat obřad, ale jak se bavit s těma lidma. To mi 

nikdo nikdy neřek. Těm pozůstalejm někdo umře a já jsem nevěděl, jak k nim přistoupit.“ 

(Tomáš) 

„Třeba u pohřbu, tam by měla být nabídka, s kým se mám poradit, až budu dělat první 

pohřeb.“ (Zdeněk) 

„Oblast obnovy zdrojů, odpočinku, čerpání. To bych je povzbudil, aby přemýšleli nad tím, 

jak budou odpočívat, čerpat... To není ve vzdělávání kazatelů příliš propracovaná oblast.“ 

(Jan) 

„Rozpady rodin kazatelů, to se nesmí podcenit. A myslím, že už v tom vikariátu to má mít 

své místo a mělo by to tam být vyzdviženo a zdůrazněno.“ (Zdeněk) 
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„Co jsem ještě očekával od vikariátu a co mi nepřines a co se člověk možná naučí až za 

pochodu, takový ty praktický věci, jako třeba pohřby, svatby, matrika vyplňovat, co se 

očekává ve vedení členského shromáždění, jak připravovat program na staršovstvo, něco 

takovýho, ty úplně praktický věci, jakoby se tam úplně opomenuly. Jestli se čeká, že to je na 

tom sboru, což asi ne každý vikář je pod nějakým přímo kazatelem...“ (Jiří) 

Individuální přístup 

Individuální přístup bychom mohli přirovnat k didaktickému principu přiměřenosti, 

tedy k respektování úrovně, na které se účastník vzdělávání nachází. Pomoci mu rozvíjet se 

v jeho vlastním tempu a směrem, kterým zrovna potřebuje. Ve vzdělávání vikářů na tento 

princip navazuje mentoring, kterému bude věnována pozornost později. V případě 

vikariátních cvičení byl individuální přístup požadován jednak v přizpůsobení obsahu 

jednotlivých cvičení potřebám dané skupiny, jednak v možnosti osobního rozhovoru 

vikářů s vyučujícími a vedoucími. Tento požadavek byl dle respondentů částečně naplněn, 

resp. respondenti uvedli, že by individuálních rozhovorů a osobního vedení mohlo ve 

vikariátu být ještě mnohem více. 

„Není tam nikdo, kdo by se zeptal: ,Hele, jak jsi to vnímal? Co ti v tom chybělo?'“ 

(Zdeněk) 

„Možná jsem očekával víc mentoringu. Ani ne tak vyučování, ale nějakou intenzivnější 

možnost rozhovoru s tím, kdo to vedl. […] mě spíš chybělo, když bylo dané téma a ten 

vyučující neměl prostor třeba na hodinový rozhovor. […] Takže bych ten vikariát zacílil 

víc na nějakou formu vedení, osobního a duchovního formování dotyčnýho. […] S tím, že 

lidé by měli o tom tématu nějaký přehled a v tom rozhovoru by mohlo být víc toho: Co ti to 

dalo? Co sis z toho odnes? Kde máš jakou otázku? (...) zaměřit se na osobní potřebu toho 

daného člověka v dané oblasti“ (Jiří) 

„Je výborný, když ti zkušení kazatelé jsou k dispozici těm nezkušeným. Aby to dávali 

najevo, aby to říkali, protože spousta lidí přichází do tý služby nezralí. A žijeme ve 

společnosti, která si hraje na to, jak všichni všechno umíme. A pak nám to nejde a je 

problém, že neví, co s tím.“ (Erik) 
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Celoživotní vzdělávání 

Celoživotní vzdělávání a rozvoj je jednou z dalších kompetencí, které byly pro 

účely této práce stanoveny. Respondenti se jednomyslně shodli na důležitosti neustálého 

celoživotního vzdělávání, ačkoli se nezmínili o tom, že by k tomu byli vikariátem přímo 

vedeni. Respondenti zřejmě přirozeně vnímají potřebu neustále si osvěžovat mysl, vyjet  

z pomyslných kolejí, ve kterých jsou zaběhlí, rozšiřovat svou perspektivu na Písmo, na 

církevní tradice a rozvíjet sebe a své chápání světa, aby se mohli v kázáních a pastoraci 

více přiblížit lidem. 

„Vzdělávání je hrozně nutná věc! Kazatel by měl přečíst jednu knížku týdně, to je teorie 

mého přítele.“ (Lukáš) 

„Myslím, že ta potřeba celoživotního vzdělávání kazatelů je velká.“ (Jiří) 

„Stejně, buď se ten kazatel bude celoživotně vzdělávat, nebo nemá šanci.“ (Jan) 

„Asi to nejklíčovější je téma vaší práce – vzdělání je prostě klíč! Asi obecně, nejen biblické 

vzdělání, ale pokračování v tom znovu a znovu brát literaturu a znovu ty věci promýšlet. 

[…] A v tom vidím určitou pokoru. Nemyslet si, že už to všechno umím a znám. Sám sobě 

jsem schopný nabourávat svoje přístupy. Umět to znovu zpochybnit [výklad Bible]. Učit se 

žít v určitém pocitu nejistoty, než pocitu jistoty.“ (Adam) 

 „Na začátku je ten pocit, kolik toho vím, teď jsem někdo. Pak ale dojedeš do nějakého 

horizontu, kdy si uvědomíš, jak málo toho víš. Takže proto je důležité se neustále vzdělávat. 

Kazatel, to je jako doktor. Pokud se nevzdělává, pokud nečte, furt!, tak bez toho to nejde.“ 

(Erik) 

„Člověk potřebuje studovat. Nebo ne studovat, ale někde hledat inspiraci, aby se 

nazacyklil v tom svým.“ (Tomáš) 

Někteří respondenti uvedli v souvislosti s potřebou neustálého sebevzdělávání  

a rozšiřování povědomí o světě a životě jako velmi přínosnou zkušenost ze zahraničí. Na 

zahraniční stáži či konferenci měli kazatelé možnost vidět svou práci zcela jinak  

a doporučili by takovou příležitost jak zkušeným kazatelům, tak i těm začínajícím. 
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„Takže ke studiu mě napadají knížky, mentoři, osobní vztah a nějaké inspirující výlety 

[exkurze] do různých zemí, sborů… To jsou hrozně inspirativní věci, že člověk vidí, že se 

věci dají dělat i jinak, že lidi zápasí se stejnými problémy různě po světě.“ (Lukáš) 

„A to mi taky přišlo dobrý, to bych taky doporučoval. Vyjet někam jinak, do míst, kde ta 

církev roste a vidět, jak to funguje jinde. Odjet někam na stáž už během vikariátu. Já jsem 

tam byl na půl roku. To mě posunulo hodně, i když jsem angličtinu moc neovládal... Tam 

jsem zažil něco, co jsem nezažil v Čechách.“ (Erik) 

4.5.2 Práce ve sboru a vzdělávací potřeby vikářů 

Práce ve sboru má za cíl „prokázat způsobilost vikáře ke kazatelské službě  

a k výkonu ordinačního pověření (Církev bratrská, 2016, s. 4).“ Vikář je do sboru přidělen 

po dobu trvání vikariátu, což může trvat jeden až tři roky. Vikář je pod vedením kazatele 

daného sboru, který mu zadává spolu s místním staršovstvem rozličné úkoly a má možnost 

si vyzkoušet všechny oblasti sborové práce. Slouží především nedělním kázáním a další 

úkoly vznikají po domluvě (Církev bratrská, 2013, s. 2). 

Respondenti měli velmi podobnou zkušenost z práce ve sboru, tedy tu, že byli 

posláni do sboru, kde se jim nikdo pořádně nevěnoval. Bez jakýchkoli zkušeností byli tzv. 

hozeni do vody a museli se naučit plavat. Zpětně práci ve sboru hodnotí převážně 

negativně. Jan v rozhovoru uvedl, že v době nedostatku kazatelů bylo běžnou praktikou 

obsazovat sbory bez kazatelů povětšinou zcela nezkušenými vikáři. Stejný případ si zažil  

i Erik, ač popisoval vikariát v ECM. Náplň práce vikáře ve sboru tedy odpovídala rovnou 

náplni práce kazatele. 

„A ta služební část, já jsem přišel na sbor a tři měsíce poté se odstěhoval ten kazatel, se 

kterým jsem to měl vést, takže první rok jsem tam byl sám. [...] Pak si našli kazatele. On ale 

podle mě vůbec nevěděl, co má dělat, když tam k sobě někoho má, takže to bylo jen takové 

formální, takový soužití.“ (Štěpán) 

 „Za mě to bylo tak, že tě hodili do vody a plav! Tak já jsem vplul do sboru. Tamější kazatel 

toho měl hrozně moc, tak se za mě modlil a snažil se mě podpírat, ale že bych měl někoho 

jako mentora, tak to ne. Na to on neměl kapacitu. On byl rozlítaný po několika stanicích, 

nebylo to ani reálné to od něj čekat.“ (Lukáš) 
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„Já jsem třeba na tom sboru byl úplně sám. To byla teda stanice, to nebyl sbor. Ale 

stanice, která si prošla takovým brutálním rozdělením a což se teda navíc zjistilo – mě to 

dopředu nikdo neřekl, to se zjistilo až pár měsíců před tím, než jsem tam nastoupil, že je ta 

stanice rozdělená. […] Mě hodili do vody a musel jsem se naučit plavat. A kdybych se 

utopil, tak by se nikdo nemohl ani divit vzhledem k tomu, jak to tam vypadalo, i když to 

bylo malý společenství.“ (Jan) 

„Já když jsem nastoupil, tak mi bylo 26, a když jsem nastoupil na sbor, tak to bylo hrozný. 

A oni mě ještě poslali na sbor, který se rozpadl v říjnu, já jsem tam v lednu nastoupil. Tam 

byli lidi zvyklý, že tam chodí 100 lidí na bohoslužbu a najednou tam bylo 40 lidí (…)  

a během měsíce odešlo i staršovstvo.“ (Erik) 

„(…) jim odcházel kazatel, takže já jsem tam pomohl překlenout tu dobu. Pro mě to byla 

super zkušenost, skvělý dostat takhle přes hubu. […] Víceméně jsem měl službu toho 

pastora, ale v rámci možností. Jak může být pastorem kluk, kterýmu je 23. Ten je rád, že se 

umí sám vysmrkat.“ (Tomáš) 

V případě Adama, který měl zkušenost s celocírkevní prací a dostal k dispozici 

schopného administrátora, nebyla práce na sboru nijak otřesná. „Je to hrozně moc o vztahu 

a ve chvíli, kdy jsem měl s administrátorem dobrý vztah, tak to pro mě bylo důležité s ním 

řešit, ptát se ho – od provozních věcí přes pastoraci. Když jsem měl tu možnost, tak jsem ji 

využil.“ Podobně Jiří pracoval během vikariátu ve sboru vedle zkušeného a schopného 

kazatele, od kterého se mohl učit. Tomáš nakonec dobu práce ve sboru nehodnotí úplně 

negativně, jelikož měl oporu v místním staršovstvu. 

Mezi pociťované nedostatky respondenti uvedli právě absenci vedení ze strany 

někoho staršího a zkušenějšího. Velký význam přikládají mentoringu a jiným formám 

záměrného vedení a podpory pracovníků, zvláště v začátcích jejich práce. Negativně 

hodnotili metodu „hodit do vody a plavat“, jelikož se vikář může naučit spoustu chybných 

postupů a danému sboru spíše uškodit než přispět. 

„Hodit člověka do vody nedává vůbec žádný smysl... Tam si zafixujete spoustu nesmyslných 

představ a věcí, nehledě na ty situace, který vám to připraví.“ (Jan) 

„Myslím, že by stačilo, že ten člověk není vystavený té situaci, kdy to je (všechno) na něm. 

To je asi všechno. Pokud je tam člověk, a to je taky problém, že tam musí být člověk, který 
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se tomu druhému chce a umí věnovat. Že musí vědět, jakou tu odpovědnost mu má svěřit, 

jak ho v té odpovědnosti posunovat, aby ten člověk mohl růst v těch konkrétních věcech. 

Protože to, že je člověk s někým, ještě neznamená, že ví, co má dělat. Jako to bylo v mém 

případě, že ten můj vedoucí kazatel vůbec nevěděl, co se mnou má dělat.“ (Štěpán) 

„Tím nechci říct, že by mladej člověk nemohl nastoupit do služby v církvi, ale že by neměl 

být vystřelenej na tu roli toho vedoucího v církvi. […] Ten kazatel by měl být schopen 

převzat ten sbor, tu odpovědnost, potřebuje mít vyřešený osobní věci […] Já jsem to takhle 

rychle vyřešený neměl, takže já jsem nabíral praxi, ale zároveň jsem řešil sám sebe. A je 

svým způsobem zázrak, že jsem neublížil tolika lidem.“ (Tomáš) 

„Ještě to mentorský doprovázení je důležitý z toho důvodu, že ten kazatel a staršovstvo, 

kterýmu je člověk přidělený, je hlavním momentem, že to vaše povolání není jen vaším 

subjektivním pocitem… Je třeba, aby vás někdo viděl v akci, jak se projevujete…Už jsem 

četl hodně doporučení vikářů, ze kterých bylo ale jasný, že se tomu vikáři jako nikdo 

nevěnoval a že tedy to hodnocení nemá vypovídající hodnotu...“ (Jan) 

4.5.3 Mentorské a jiné podpůrné vztahy a vzdělávací potřeby vikářů 

Cílem mentoringu vikářů je podpora v začátcích sborové práce. Mentor má vikáři 

poskytnout pomoc, rady a povzbuzení v nesnadných a frustrujících situacích a momentech 

jeho profesního i osobního života (Církev bratrská, 2016, s. 3). Mentor je vikářům 

přidělován Radou Církve bratrské přibližně od roku 2011. 

Respondenti mentorským a jiným podpůrným vztahům přikládají velký význam.  

V době jejich vikariátu měli respondenti mentora buď v kazateli či administrátorovi, který 

s nimi byl ve sboru, anebo si mentora vyhledali sami. Více respondentů uvedlo i tu 

možnost, že měli nebo stále mají více mentorů, zpovědníků a jiných podpůrných osob. 

Pouze Erik uvedl, že našel podporu ve skupině účastníků psychoterapeutického výcviku. 

„Já jsem si mentora našel. Seznámil jsem se s jedním kazatelem a on mi tak pomáhal, ale 

bylo to na moji iniciativu, nebylo to dáno shora. […] Ono to nebylo formální. Bylo to 

přátelství, kde měl člověk možnost se zeptat ‚tak jak to děláš?‘. Je to hlavně přítel, který je 

asi o 30 let starší než já. Bylo to velice lidské. On je přitom úplně jiný než já – skoro až na 

úplném konci spektra. Bylo na něj spolehnutí, byla možnost mu zavolat ad-hoc a zeptat se 

na cokoli. Ale na těch provozních otázkách to nebylo postavené.“ (Štěpán) 
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„Já jsem měl několik takových lidí. A záhy se k nám nastěhoval jeden kazatel, on si mě 

adoptoval a já jeho a já v něm takového mentora mám. On mi dal hodně tipů na dobrou 

literaturu, pravidelně jsme se scházeli a dodnes se scházíme. Nezaplatitelné!“ (Lukáš) 

„Byl jsem vždycky ve spojení s někým, od koho jsem se mohl učit. A to bych řekl, že mě na 

to [práci] připravilo nejvíc. […] My jsme se opravdu každý týden setkávali, bavili se o těch 

věcech a tak.“ (Jiří) 

Tazatel: „Máte nějakého mentora?“ 

Jiří: „Jo jo, spíš několik. Záleží, jaký věci se to týká, tak jich mám několik.“  

„Tak oni byli vždycky fajn, moc milí lidi, vždycky moc vstřícní, že když měl člověk otázku, 

tak mu ji zodpověděli, ale to je pořád něco jinýho, než kdyby tam byl ten prvek toho, že by 

mě nějak koučoval, vedl, mentoroval, že by mě doprovázel v té mé realitě. To tam jako 

nebylo. Byla tam otevřenost cokoliv řešit, ale člověk často neví, co se má zeptat.“ (Zdeněk) 

„Já jsem ho [mentora] sice neměl de-jure, měl jsem ho ve svém administrátorovi, který byl 

určen do našeho sboru, takže fakticky jsem ho měl jako kazatel.“ (Adam) 

„Pak samozřejmě velkou hodnotu mělo, když vikář má svého administrátora, který se 

rozhodne být i mentorem. Tedy někým, kdo vede vikáře… A pro mě to bylo obzvlášť, když 

se podívám, kdy jsem se narodil, a když jsem do toho vpadnul, bylo mi 22 – spíš mě měli 

zavřít někam do blázince, než pustit do církve dělat vikáře, takže jsem opravdu potřeboval 

to vedení, aniž jsem si to uvědomoval... A tam bylo super, že ten můj administrátor to tehdy 

vzal za svý a snažil se mě vést.“ (Tomáš) 

„(...) podle mě ideální: Barnabáš a Pavel [příklad mentorského vztahu] (…) A to je podle 

mě ten nejlepší způsob, jak to získat. Když už jsme u toho, druhý kazatel je v tomhle 

výbornej. Já jsem tady jako druhej kazatel, byl jsem u jednoho kazatele, a přestože jsem 10 

let byl předtím ve službě, tak to bylo velice dobrý. A když jsem nastoupil jako kazatel, tak 

vyloženě, řekl bych nutně kazatel potřebuje nějakýho mentora. Zvlášť mladej.“ (Erik) 

„Ale víte co, mě bylo 30, měl jsem rodinu. Když jste mladší, tak jste v mnohem těžší situaci. 

Já jsem byl zvyklej studovat (…) jednak můj kazatel, když jsem mu zavolal, tak si na mě 

udělal čas (…) Když víte, kam sáhnout, kde se ptát, najdete si tu pomoc. Já si navíc našel 

jednoho kolegu, který mi naslouchal... Ale když jste prostě mladší, tak je mnohem těžší se 
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zorientovat, taky vás lidi berou jinak, a to si myslím, že ani třicítka není žádnej super věk. 

Když to srovnám zpětně, tak mi to připadá až směšný, ale o to víc tam hraje roli to, aby 

tam někdo zkušenější byl, aby vám vytvořil určitý prostor...“ (Jan) 

Čtyři respondenti uvedli, že jsou momentálně mentorem či zpovědníkem pro jiného 

kazatele nebo vikáře. Celkem čtyři respondenti také uvedli, že dodnes mají blízkou osobu, 

se kterou se mohou podělit a je jim oporou. Často se tento vztah u respondentů vyvinul v 

oboustrannou podporu. Dva z těchto respondentů – Tomáš a Erik – uvedli, že jejich 

mentorem je duchovní z jiné církve. Důležité vlastnosti, které pro respondenty mentor či 

jiná osoba má, je otevřenost, důvěryhodnost, srozumitelnost, citlivost a laskavost. 

„Našel jsem přítele na telefonu v jednom kolegovi od evangelíků [Českobratrská církev 

evangelická], a to je pro mě důležitý a jsme v kontaktu stále. […] Začali jsme spolu hovořit 

a já si uvědomil, že s ním mohu mluvit o věcech otevřeně a že mi dává odpovědi, které mi 

jsou srozumitelné. Ne, že s nima souhlasím, ale že jim rozumím, a díky tomu se s nima 

musím vyrovnávat, a tím pádem člověk šplhá nebo se dostává jinam, než byl.“ (Tomáš) 

„Mám zpovědníka. Scházíme se tak průměrně jednou za šest týdnů až tři měsíce. Je to 

potřeba, člověk se jednou za čas musí umýt. Je z jiný církve. Taky jsem uvažoval nad 

nějakým psychologem, ale nebylo to ono. Tohle je výborný, že je to kazatel, který si zažil 

spoustu věcí, tak to tomu rozumí. Funguje to už i oboustranně. Původně jsem to tak 

nechtěl, ale teď to tak funguje. […] A my jsme se scházeli jako kazatelé a řešili svoje 

kazatelské problémy. Myslím, že ta skupinka ani nemusí být CB. Člověk vidí problémy  

i v jiných církvích…“ (Erik) 

Respondenti Zdeněk a Jiří sice nemají zkušenost s mentorem z jiné církve, ale 

ocenili by vliv nějakého externího pracovníka ať už z církevního, tak necírkevního 

prostředí. 

„A v tom vikariátu, to byl pořád jen jeden vliv, a to hlavně ETF, protože všichni ti učitelé 

přišli z ETF a vyšli z toho teologického proudu. Možná tam byl někdo, kdo to měl o něco 

rozšířené, ale pořád tam chyběl jinej vliv. […] Možná, že kdyby v rámci toho byli vikáři 

posláni na úplně jinou konferenci, např. network, kde si člověk může vybrat z x seminářů  

a workshopů a kombinací všeho možného, tak to by mohlo být objevný. Člověk by slyšel 

jiný směr, jiný hlas. “ (Zdeněk) 
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„(…) s tím asi souvisí i možnost nějakého osobního mentoringu a možná víc i zvenčí nebo 

nějakého externího mentoringu, aby měl dotyčný možnost se seznámit s někým jiným, a tím 

by získal i větší přehled nebo schopnost dívat se na věci z různýho úhlu pohledu.“ (Jiří) 

V případě recipročního mentorského vztahu se dá předpokládat, že se u vikáře 

rozvíjí kompetence důvěryhodnosti. U mnohých mentorů respondenti uvedli, že osobnost 

mentora byla zcela odlišná od jejich vlastní, ale nepovažovali to za kontraproduktivní, 

naopak např. Tomáš nebo Erik uvedli, že to pro ně bylo obohacující. 

4.6 Diskuze 

Výzkumné šetření mezi kazateli Církve bratrské mělo za cíl zjistit vzdělávací 

potřeby kazatelů, následně nakolik se podařilo pomocí vikariátu tyto vzdělávací potřeby  

v počátcích jejich profese naplnit a jak celkově hodnotí přínos vikariátu pro jejich další 

praxi. Otázky se soustředily na tři konkrétní oblasti vikariátu – na vikariátní cvičení, práci 

ve sboru a mentoring. 

Témata zvolená pro jednotlivá vikariátní cvičení nebyla dle respondentů zvolena 

zbytečně, ale zároveň mnoho nového vikářům nepřinesla. Důvodem bylo, že většina 

respondentů před vikariátem nebo v jeho průběhu teologii studovala, tedy přednášky  

s diskuzí na vikariátních cvičeních byly pro ně spíše opakováním. Již ve třetí kapitole této 

práce bylo zhodnoceno, že v rámci kurzů a přednášek na některé z vysokých či vyšších 

odborných škol je studentům předáno velké množství informací, které naplňují požadavek 

na kazatelovo teologické vzdělání, na schopnost vykládat a vyučovat Písmo a na role, které 

kazatel zastává (především role zmiňovaného hlasatele, o něco méně již role liturga, 

misionáře a pastýře, nikoli však role správce). Další činnosti (vedení, pastorace, správa 

a administrativa, koordinace sborových aktivit aj.) jsou ve studijních plánech opomíjeny. 

Dalo by se předpokládat, že právě vikariát bude dále rozvíjet a doplňovat témata a oblasti, 

kterým nebyl prostor se věnovat během studia některé z teologických škol. Potřeba vikářů 

byla propojit nabyté teologické a věroučné znalosti s praxí, která ale nebyla z výpovědí 

respondentů na vikariátních cvičeních zcela naplněna. Vedle teologických a věroučných 

témat respondenti dále vnímali potřebu hlavně získat poznatky právě z oblasti psychologie, 

vedení, managementu, komunikace aj., ačkoli předměty pastorace, homiletika nebo 

komunikace se objevily ve studijních plánech všech zmiňovaných vysokých a vyšších 

odborných škol. Potřeba respondentů byla jednak hlubší znalost daných témat, jednak opět 
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využití nabytých teoretických znalostí v praxi. Tyto dvě potřeby nebyly u většiny 

respondentů během vikariátních cvičení naplněny. 

Naopak potřeba podělit se s kolegy, zařadit se do komunity kazatelů a učit se 

pomocí diskuze byla naplněna. Zároveň však dle zpovídaných mohl být během 

vikariátních cvičení uplatněn ještě osobnější přístup k vikářům a větší prostor pro osobní 

dotazy a rozhovory vikářů s jejich vyučujícími. Diskuze a rozhovory během vikariátních 

cvičení směřovaly mimo jiné také k rozvoji kritického myšlení vikářů, které je autorkou 

práce považováno za důležitou kompetenci kazatelů. Individuální přístup a možnost 

osobních rozhovorů přispívá kromě rozvoje znalostí, schopností a dovedností také 

k formování a rozvoji charakteru, vnitřní integrity, jež je pro tuto práci definována mezi 

kompetencemi kazatele jako důvěryhodnost. Tyto kompetence mohou kazatelé celoživotně 

rozvíjet kromě jiného během pastorálních a jiných konferencí, kterými jsou např. European 

Leadership Forum, Evangelikální fórum nebo Global Leadership Summit. Na těchto 

konferencích se setkávají kazatelé, misionáři, odborníci v různých pracovních odvětvích i 

duchovní z různých církví a tradic, navzájem se od sebe učí, inspirují a diskutují. Jedná se 

o způsob vzdělávání, který většina respondentů považuje za přínosný a který by se mohl 

více používat v průběhu vikariátních cvičení. 

Můžeme tedy shrnout, že vikariátní cvičení vedla vikáře k získání teologických 

znalostí, které ale většina z nich již měla. Snahou cvičení byl i rozvoj komunikace, která se 

však zaměřovala zejména na kázání a jeho přednes a dále na pastorační rozhovory. Přesto  

i v těchto oblastech respondenti potřebovali více rozvoje. Ve vikariátních cvičeních nebyla 

rozvíjena kompetence vedení lidí a směřování sboru. Kompetence organizace času a práce, 

kterou pro povolání kazatele stanovila autorka této práce, nebyla respondenty téměř 

zmíněna, tudíž nelze říct, zda byl na ni ve vikariátních cvičeních kladen důraz nebo nebyl. 

Přínosem vikariátních cvičení však byly diskuze a možnost podělit se s kolegy, které vedly 

k rozvoji kompetencí kritického myšlení a důvěryhodnosti. 

Otázka obsahové náplně vikariátních cvičení se úzce pojí také s otázkou studijních 

plánů českých evangelických teologických škol. Mnozí kazatelé se během výzkumného 

šetření vyjadřovali negativně také ke skladbě předmětů při studiu, např. na Evangelické 

teologické fakultě či Evangelikálním teologickém semináři, což jsou instituce, kde většina 

respondentů tohoto výzkumného šetření i jiní duchovní pracovníci evangelických  
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a evangelikálních církví získávají své teologické studium. Negativně bývá hodnocena 

právě absence „praktických předmětů“, demonstrací a názorných ukázek ze života 

duchovní služby. K takovým závěrům došla také Chladilová (2013) ve svém výzkumném 

šetření mezi faráři Českobratrské církve evangelické, v níž si respondenti, kteří studovali 

teologii na Evangelické teologické fakultě, stěžovali na nedostatek předmětů z oblasti 

psychologie, pedagogiky, na nízkou úroveň praktické teologie a celkovou nepraktičnost 

celého studia, kdy je student připravován na práci teologa, nikoli faráře (Chladilová, 2013, 

s. 52–54). Šetření mezi evangelickými faráři taktéž ukázalo na malý přínos čtyř 

vikariátních kurzů. Někteří dotazovaní faráři si stěžovali i na obsahovou chybnost např. 

homiletického kurzu, dále na špatné vedení celého kurzu, kdy se namísto podpůrné 

atmosféry vytvářela tzv. ponorková atmosféra, jež vytvářela napětí ve skupině vikářů. 

Stejně jako u respondentů z Církve bratrské, i respondenti z Českobratrské církve 

evangelické by ocenili školitele a vedoucí, kteří by nepocházeli pouze z řad vlastní církve. 

Takový, kteří by byli odborníky na dané téma s dostatečnými znalostmi a zkušenostmi  

a obohatili by je snad i jiným pohledem na problematiku, aby se vikář rozvíjel (Chladilová, 

2013, s. 63–64). Problematika vzdělávání duchovních se tedy týká nejen interní vzdělávací 

politiky a praxe, ale také univerzit. Pravděpodobně z důvodu absence jasného popisu 

duchovní (kazatelské, farářské) práce se na českých vysokých školách neobjevuje obor, 

jenž by cílil na teoretickou i praktickou přípravu duchovních ve smyslu přípravy na správy 

a vedení farnosti či sboru. To je příležitostí pro jednotlivé církve i vysoké školy, aby 

vzájemnou spoluprací sestavily studijní osnovy pro takový vysokoškolský obor, který by 

byl pro obecnou přípravu kazatelů, farářů a pastorů co nejpřínosnější. Poté během 

vikariátu, či jiné interní přípravy duchovních, by byl využíván již individuální přístup pro 

konkrétní potřeby a otázky vikářů. 

Určitým vzorem pro větší přínos vikariátu i vysokoškolského studia je TCM 

Institut, který je popsán ve třetí kapitole této práce, a mnozí kazatelé Církve bratrské jej 

absolvovali. Až 80 % studia v institutu probíhá buď formou domácí přípravy, nebo studia 

online. Zbylých 20 % se odehrává v prezenční formě již bez přednášení, nýbrž metodou 

diskuze, v níž je dán prostor účastníkům pro dotazy, lepší pochopení nastudované látky  

a aplikaci nabytých znalostí. Právě užívání efektivních metod vzdělávání v TCM Institutu 

je jedním z faktorů, proč účastníci studium v institutu kladně hodnotí. Cílem institutu 

jednak je, aby studenti měli potřebné teologické znalosti, jednak aby osobnostně rostli, 
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vyzrávali a byli studiem připravováni pro praxi duchovního nebo misionáře (TCMI, 2016, 

s. 4). Ohledně vzdělávacího obsahu v institutu, studenti musí v rámci svých zvolených 

oborů absolvovat určité povinné předměty, které se týkají především studia Bible, historie 

křesťanství, teologie, etiky, misiologie a také vedení a učednictví. Dále si student volí 

z široké nabídky povinně volitelných předmětů, které se týkají teologie, pastorace 

a poradenství, managementu, vedení, vzdělávání, kulturologie, hudby a spirituality aj. dle 

svých preferencí a potřeb. Student musí nasbírat určené množství kreditů, plnit zadané 

úkoly a sepsat závěrečnou diplomovou práci. Poté obdrží certifikát nebo vysokoškolský 

diplom (TCMI, 2016, s. 11–22). 

Práce vikářů ve sboru byla ze zkušenosti velké části respondentů velice náročná. 

Většina byla postavena před velice obtížné situace, které by byly náročné i pro zkušeného 

kazatele, a byla jim poskytnuta minimální podpora. Největší pociťovanou potřebou 

respondentů byla spolupráce se schopným a zkušeným staršovstvem či kazatelem, vedle 

kterého by se mohli učit, jak těžké situace zvládat, nikoli se je pokoušet zvládat sami. 

Předejít takovýmto situacím znamená posílat vikáře na ty sbory, kde jsou zkušení kazatelé. 

Zaměstnávat dva církevní pracovníky na jednom místě je ovšem finančně náročné a sborů, 

které by měly rozpočet na platy dvou pracovníků, je spíše méně. Zkušený kazatel, který by 

se měl vikáři věnovat, také musí být kompetentní k vedení a předávání znalostí mladšímu 

kolegovi. Slovy kazatele Štěpána, kazatel musí vědět, co s vikářem dělat a jak se mu 

věnovat. Tuto kompetenci musí kazatel získat v rámci celoživotního vzdělávání, jelikož 

téma vedení lidí stejně jako jiná práce se spolupracovníky bylo ve vikariátních cvičeních 

opomenuto. Vzhledem k tomuto faktu se nabízí otázka, zda nezařadit kurz vedení nebo 

zmiňované učednictví do povinného celoživotního vzdělávání kazatelů. Tato oblast se 

stále vyvíjí a momentálně se projednávají dílčí úpravy systému. V současnosti platí zcela 

minimální požadavky na další vzdělávání kazatelů, kterými je účast na dvou pastorálních 

konferencích Církve bratrské, jedné evangelikální konferenci a četba jedné libovolné 

odborné knihy za rok, jak je popsáno ve třetí kapitole. V rámci jednotlivých regionů 

mohou vznikat lokální iniciativy ze strany kazatelů a jejich sborů, kteří mohou uspořádat 

seminář na určité aktuální téma. K takovýmto inciativám mohou taktéž sloužit senioráty, 

tedy regionální dělení sborů umožňující jejich bližší spolupráci. V rámci seniorátu či jiné 

spolupráce může být uspořádán kurz na výchovu a vedení začínajících kazatelů. Vzhledem 

k nutnosti takového vzdělání pro budoucí mentory by bylo přínosné zajistit dané vzdělání  
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a trénink na úrovni jednotlivých seniorátů pro všechny již ordinované kazatele. Počet sborů 

Církve bratrské navíc narůstá a počet správců je stále nedostatečný. V současnosti Církev 

bratrskou v České republice tvoří 76 samostatných sborů, 81 stanic (samostatných  

i nesamostatných), 71 ordinovaných kazatelů, kteří jsou momentálně správci některého 

sboru nebo stanice, 10 vikářů a dalších 30 pracovníků, mezi nimiž jsou kazatelé, misijní 

pracovníci a pastorační asistenti a asistentky. Tedy na 157 kazatelských míst se 

momentálně zcela nedostává dostatek pracovníků. Do budoucna buď budou mít ordinovaní 

kazatelé na starost více sborů (jak tomu je již dnes), aby sbory nebyly spravovány 

nezkušenými vikáři či členy staršovstva, nebo vikáři budou nadále na sborech sami, ale 

budou muset být výrazněji podporováni ze strany staršovstva, zkušenějších kolegů a celého 

vzdělávacího systému kazatelů a vikářů. 

Praxe mentoringu nebyla před 10 až 15 lety běžná, proto potřeba mentorů a jejich 

doprovázení prakticky nebyla vikariátem naplněna. Církev bratrská si je toho vědoma  

a snaží se tento nedostatek řešit oficiálním ustanovováním mentorů vikářům. Ovšem, jak 

již bylo zmíněno na konci třetí kapitoly, není známo, že by kazatelé byli na roli mentora 

jakkoli školeni, podobně jako není známo, že by Církev bratrská zajišťovala jiné školení, 

kurzy či semináře na výchovu a vedení vikářů. Dle některých respondentů se může tento 

nedostatek projevit v kvalitě mentorských vztahů. Kvalifikovanost a připravenost jedince 

na roli mentora je ovšem jedním z požadavků, na kterém se shoduje většina autorů odborné 

literatury. 

Potřebu mentoringu si respondenti i někteří jejich vedoucí a kazatelé uvědomovali. 

Postupně tedy měl každý (a někteří dosud mají) svého mentora, s jehož podporou zvládli 

náročné začátky v kazatelské profesi. Můžeme tedy říct, že mentorské vztahy přispěly 

k naplnění vzdělávacích potřeb vikářů. Mentor či jiná podpůrná osoba pomohla vikáři jak 

v řešení a zvládání praktických úkolů, tak v osobním a duchovním hledání a rozvoji. 

Fungující a přínosné mentorské vztahy vznikly dle respondentů na bázi přátelství, 

vzájemného porozumění, tedy neplánovaně. V odborné literatuře autoři zdůrazňují 

požadavek dobrovolnosti mentorského vztahu. Je otázkou, nakolik funkční a přínosné 

budou mentorské vztahy u současných vikářů, pokud budou ustanoveny tzv. shora 

vedením církve. Na základě dotazování mezi současnými vikáři se však zdá, že vztahy 

vikářů a mentorů jsou zatím víceméně harmonické a přínosné. 
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Mnozí kazatelé uvedli, že svého mentora získali skrze setkávání kazatelů a vikářů 

na vikariátních cvičeních, na pastorálních a jiných konferencích nebo během seniorátních 

setkání. Důležitost kontaktu s kolegy, diskuze a vzájemná inspirace byla patrná z odpovědí 

všech respondentů v průběhu celého výzkumného šetření. Příležitost pro setkání všech 

kazatelů a vikářů Církve bratrské je aktuálně dvakrát ročně na dvou pastorálních 

konferencích. Dále se přibližně čtyřikrát ročně kazatelé a vikáři scházejí v rámci svého 

seniorátu. Vzhledem k velké pracovní vytíženosti kazatelů nebude možné společná 

setkávání kazatelů rozšířit na více dní v roce. Přesto je dobré povzbuzovat a podporovat 

kazatele i vikáře k účasti na jakémkoli společném setkání, což platí především pro rodinu 

kazatele a staršovstvo sboru. 

Dá se předpokládat, že role mentora se bude výrazněji promítat do popisu 

pracovního místa kazatelů, do kazatelových činností i do potřebné kompetentnosti 

kazatelů. Tím, že by se kazatelova role a činnosti takto rozšířily, je otázka, zda by nebyli 

kazatelé pracovně přetěžovaní. K tomu totiž dochází již nyní, jak píší někteří čeští  

i zahraniční autoři v druhé kapitole této práce. Roli mentora by poté kazatel mohl vnímat 

jako méně významnou a svého svěřence by tím zanedbával, což se ukázalo např. ve 

výzkumném šetření Oladimej (2012, s. 96). Výrazně proto vzroste potřeba zapojení 

lokálního staršovstva do činností kazatele, bude třeba řešit jejich odbornou i praktickou 

přípravu na duchovní práci a schopnosti přebrat část kazatelových odpovědností. Tím by 

musel být vytvořen zcela nový vzdělávací program, obdobný vikariátu. Z výpovědi dvou 

respondentů zde uvádím dva vzdělávací programy, které oba respondenti doporučují  

a považují za přínosné. 

Pastor Institut je koncept vzdělávání vedoucích v církvi, který pochází z USA  

a který v modifikované verzi již dnes využívají některé sbory Církve bratrské v České 

republice. Je určen jak pro kazatele, tak členy staršovstva a jiné vedoucí dílčích oblastí 

v církvi. Je koncipován do tří let (šesti semestrů), stejně jako vikariát, každý semestr se 

uskuteční šest společných setkání. Celé studium je rozděleno do tří bloků nazvaných Bible, 

Dovednosti a DNA. První blok Bible se týká znalosti Bible, jejího kontextu, schopnosti ji 

vykládat a vyučovat z ní. Druhý blok Dovednosti se zaměřuje na vůdcovství, pastoraci, 

organizační dovednosti a kázání. Poslední blok DNA se zabývá kontextem dané lokální 

církve a jejího směřování, posláním církve a rolí jednotlivých pracovníků v dané církvi. 

Účastníci musí podobně jako ve vikariátu či TCM Institutu plnit zadané úkoly  
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a samostatně studovat literaturu. Povolena je jedna absence na tříhodinovém setkání za 

semestr (Maják Network, 2017). 

International Leadership Institute je druhým mezinárodním vzdělávacím 

programem, který absolvoval Erik, a považoval jej za velice přínosný. Jádro studia 

v institutu pro vedoucí v církvi tvoří osm klíčových hodnot. Erik tyto hodnoty 

připodobňoval ke knize, přičemž její vazbu tvoří dvě hodnoty – důvěrný vztah s Bohem  

a integrita. Mezi touto pomyslnou vazbou se nachází obsah, který tvoří vášeň pro sklizeň, 

vizionářské vedení, kulturně srozumitelná evangelizace, výchova a růst učedníků, priorita 

rodiny a věrné správcovství. Tento program na rozdíl od Pastor Institutu probíhá formou 

konferencí, tedy převážně užívanou metodou je přednáška (ILI, 2017). Konference ovšem 

mají několik úrovní, od globální po regionální, tedy účastníci konference mají možnost se 

setkat se svými vyučujícími, diskutovat a ptát se. Erik navíc uvedl, že studium bylo velice 

praktické a dalo mu konkrétní nástroje, které ve své práci mohl uplatnit. Celkově hodnotí 

studium za mnohem přínosnější než celé teologické studium a vikariát dohromady. 

4.7 Souhrn základních poznatků 

Výzkumné šetření si kladlo za cíl určit vzdělávací potřeby kazatelů Církve bratrské 

a následně odhalit, nakolik byly tyto potřeby naplněny během vikariátu. Dále také zjistit, 

jaký přínos měl vikariát pro kazatele v jejich další praxi. 

Šetření ukázalo, že vzdělávací potřeby kazatelů ve vikariátu byly tyto: 

 propojení teorie a praxe 

 simulace reálných situací a praktické rady 

 individuální přístup 

 znalost a dovednost vůdcovství 

 efektivní komunikace 

 hlubší znalost psychologie a pastorace 

 učení se od zkušenějšího kolegy (mentora) 

 záměrné vedení zkušenějším kolegou (vedoucím vikariátu, mentorem). 

Většina těchto potřeb nebyla ve vikariátu naplněna. Částečně lze mluvit o naplnění 

potřeby pastorace, individuálního přístupu, učení se od zkušenějšího kolegy a záměrné 

vedení zkušenějším kolegou. Individuální přístup byl uplatňován částečně během 
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vikariátních cvičení v čase diskuzí a u některých respondentů v průběhu práce ve sboru. 

Pastorace byla tématem jednoho víkendového setkání na vikariátním cvičení a také jej 

většina respondentů znala již z vysoké či vyšší odborné teologické školy. Někteří 

respondenti ovšem uvedli, že během víkendu se pastorace probírala pouze teoreticky  

a nebyl prostor k propojení teorie a praxe či simulaci reálných situací. Někteří dotazovaní 

kazatelé měli možnost v začátcích praxe ve sboru pracovat vedle zkušeného kazatele, jenž 

byl ochotný a kompetentní se jim věnovat. V  případech těchto respondentů lze hovořit  

o naplnění potřeby záměrného vedení a učení se od zkušenějšího kolegy. V ostatních 

případech situace kazatele, vikáře a sboru k naplnění potřeby nevedla. Tito začínající 

kazatelé řešili velmi obtížné situace většinou zcela bez vedoucího či zkušeného kazatele, 

od kterého by se mohli učit a který by je vedl. Zkušený kazatel byl v takových případech 

buď zcela nepřítomen, nebo občas přítomen, anebo přítomen, ovšem byl velmi pracovně 

vytížen a nevěděl, jak pracovat se začínajícím kolegou. 

Z výpovědí lze vyvodit, že vikariát měl na další praxi kazatelů spíše malý vliv. Za 

největší přínos považují respondenti možnost setkávat se s ostatními kolegy – vikáři i 

kazateli, navazovat kontakty, přátelství, diskutovat a stát se součástí komunity kazatelů. 

Druhým velkým přínosem byl pro některé jejich vedoucí, mentor a zkušený kazatel, od 

něhož měli možnost se učit a který jim byl oporou v začátcích kazatelské profese. Pro ty, 

kteří svého mentora neměli přímo v kazateli sboru, kde vykonávali vikariátní praxi, byla 

přínosná právě setkávání s ostatními kolegy během vikariátních cvičení a pastorálních 

konferencí, kde se mnozí dali do kontaktu s jejich budoucím mentorem. 



 

80 

 

5 Závěr 

Práce duchovních je stejně jako v jiných pomáhajících profesích náročná. Vyžaduje 

odborné znalosti, osobní zbožnost, silné morální cítění, schopnost a dovednost práce 

s lidmi a vyzrálou osobnost. Důležitost kvalitního vzdělání duchovních bychom mohli 

přirovnat k důležitosti kvalitního vzdělání u povolání, které vykonává např. učitel, 

psycholog či lékař. Kazatel či jiný duchovní pracovník je pro komunitu věřících i pro 

veřejnost ústřední postavou, od které se očekává profesionalita spojená s osobním  

a citlivým „lidským“ přístupem. 

Práce byla rozdělena do čtyř částí. V první kapitole této práce byl představen 

kontext církví a náboženských společností v České republice. Dále byla charakterizována 

Církev bratrská – jedna z nejpočetnějších protestantských církví v České republice.  

Druhá kapitola se podrobně věnovala pracovní pozici kazatele Církve bratrské. 

Kazatel není pouze učitelem a zpovědníkem, ale je také správcem, liturgem, pastýřem 

a misionářem. Mezi kazatelovy činnosti a povinnosti patří správa a vedení sboru, výklad 

a vyučování Písma, koordinace aktivit sboru a celkový sborový život. Kazatel spolupracuje 

a komunikuje s velkým množstvím lidí – s členy sboru a členy staršovstva sboru, misionáři 

a externími pracovníky sboru, veřejností aj. Tyto rozličné činnosti vyžadují množství 

různých kompetencí, které byly pro účely této práce stanoveny jako teologické vzdělání, 

schopnost výkladu a vyučování Písma, celoživotní vzdělání a rozvoj, kritické myšlení, 

důvěryhodnost, komunikační dovednosti, schopnost vést, schopnost organizace času 

a práce.  

Třetí kapitola této práce pojednávala o možnostech vzdělávání kazatelů Církve 

bratrské. Byly představeny české vysoké teologické školy a jedna vyšší odborná škola. 

Studium vysoké či vyšší odborné teologické školy rozvíjí především kompetence 

teologického vzdělání, schopnosti vykládat a vyučovat Písmo a dovednost kritického 

myšlení. Některé školy či vzdělávací programy zmíněné ve třetí kapitole rozvíjeli více 

i schopnost vedení, organizace času a práce či komunikační dovednosti. Dále byla 

pozornost věnována internímu vzdělávání v Církvi bratrské a celoživotnímu vzdělávání 

kazatelů včetně mentoringu. 
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Čtvrtá kapitola se zabývala empirickým šetřením mezi kazateli Církve bratské. 

Analýzou pracovní náplně kazatele, jeho kompetencí a možností vzdělávání, také 

následným výzkumným šetřením, které zjišťovalo vzdělávací potřeby kazatelů a jejich 

naplnění během vikariátu, se potvrdil nízký přínos pouze teoretického studia jak na 

vysokých teologických školách, tak v průběhu vikariátu. Předpokládaným důvodem této 

nízké efektivity studia je nereflektování reálných požadavků profese ve studijních plánech. 

Mezi nejvíce pociťované vzdělávací potřeby kazatelů patřila znalost a aplikace témat 

vedení a vůdcovství, komunikace, psychologie a pastorace, dále individuální přístup, 

propojování teorie a praxe spolu s ukázkou příkladů z praxe a učením se od zkušenějších 

kolegů. Přítomnost zkušenějšího kolegy či mentora, který by začínajícího kazatele vedl, 

byla jednou z největších potřeb v rozvoji začínajících kazatelů. Vzhledem k popisu 

pracovního místa kazatelů se jedná o zásadní oblasti jejich vzdělávání. Vikariát některé ze 

jmenovaných vzdělávacích potřeb uspokojil, např. individuální přístup, učení se od 

zkušenějšího kolegy, znalost pastorace nebo i vedení zkušeným kazatelem. Zbylé potřeby, 

týkající se propojení teorie a praxe pomocí demonstrace názorných ukázek a příkladů, byly 

ovšem nejen ve vikariátu opomenuty. Výsledky šetření také poukazují na problematiku 

vyučujících a mentorů ve vzdělávání kazatelů. Vzdělavatelům a vedoucím často chybí 

patřičné vzdělání, praxe ve vyučovaném oboru, nebo nejsou dostatečně připraveni na roli 

mentora, což opět vede k nízké efektivitě vzdělávacích aktivit a nenaplnění vzdělávacích 

potřeb. 

Kazatelé jsou velmi heterogenní skupinou, jak se ukázalo nejen během 

výzkumného šetření. Těžko lze tedy stanovit univerzální vzdělávací program pro všechny 

kazatele tak, aby byly pokryty potřeby všech účastníků. Pro efektivnější vzdělávání  

a profesní přípravu lze však z této práce vyvodit dva závěry. Prvním je nutnost provázat 

veškeré teologické vzdělání poskytované církvemi či jinými institucemi co nejvíce s praxí 

a reálnými požadavky kazatelského povolání. Ve vzdělávání lze využívat interaktivní 

metody, vyučovat s pomocí případových studií a reálných kazuistik, které lépe osvětlí 

danou problematiku a dá možnost si účastníkům vyzkoušet situace z praxe „nanečisto“. 

Podmínkou toho však je, že vyučující, vedoucí a mentoři budou mít dostatečné odborné 

znalosti, vlastní zkušenosti z praxe a budou schopni vést účastníky k tomu, jak uvádět 

teorii do praxe. Druhým závěrem je potřeba přizpůsobit interní církevní vzdělávání 

potřebám jednotlivců, umožnit širokou nabídku témat, z nichž by si mohli kazatelé vybírat 
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ta, ve kterých se zrovna potřebují dovzdělat. Zároveň je třeba propojit odborné vzdělávání 

s rovinou osobního růstu, učení se pomocí mentorského vztahu, na základě rozhovorů, 

diskuzí a sdílení zkušeností. Přítomnost mentora pomůže regulovat kazatelovu vzdělávací 

cestu, pomocí otázek a rozhovorů lépe aplikovat získané poznatky do praxe a připravit 

kazatele na činnosti, práva a povinnosti pojící se s povoláním kazatele. 
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7 Přílohy 

Příloha A: Popis pracovního místa na pozici kazatele Církve bratrské 

Název pozice: Kazatel a správce sboru Církve bratrské 

Přímý nadřízený: Rada Církve bratrské 

Počet pracovních hodin týdně: 40 

Podřízené pracovní pozice: dobrovolníci, popř. vikář, druhý kazatel a další zaměstnanci 

sboru 

Zastupování: místopředseda staršovstva Sboru 

Spolupráce s dalšími pracovními útvary 

Bližší spolupráce je navázána se staršovstvem sboru a s ostatními zaměstnanci Církve 

bratrské 

Popis činností pracovního místa:  

Kazatel a správce sboru spolu-vykonává správu Sboru, zodpovídá za naplňování poslání 

Sboru a za všechny jeho další povinnosti dané závaznými dokumenty, ustanoveními 

Společné konference, Konference, pokyny Rady, zákony a obecně závaznými předpisy.  

Seznam úkolů a činností na pracovním místě 

 kázání a jiné vyučování 

 pastorace (krizová, dlouhodobá) 

 vedení dobrovolníků a klíčových spolupracovníků sboru 

 vedení a koordinace bohoslužby a jiných setkání 

 řízení a koordinace sborových aktivit 

 služba svátostmi (svatba, křest, vysluhování Večeře Páně, pohřeb apod.) a 

požehnání dětí 

 vystupování na celocírkevních a veřejných shromážděních 

 vedení a koordinace evangelizačních činností a aktivit v rámci sboru (misijní 

stanice, letní tábory) 

 řízení administrativy spojené se správou sboru 
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 podání návrhu na volbu Rady Církve bratrské 

 další úkoly na základě Konference, Rady Církve bratrské a Staršovstva 

Odpovědnosti a pravomoci na pracovním místě 

 kazatel má hlavní odpovědnost za duchovní a organizační vedení Sboru 

 kazatel má právo na přiměřenou delegaci úkolů mezi členy Sboru a staršovstvo 

 kazatel má právo na tři měsíce placeného studijního volna po pěti letech 

nepřerušené služby v rámci Služebního poměru 

 kazatel se ze své činnosti zodpovídají Staršovstvu a Členskému shromáždění 

 na kazatele instalované ve Sborech, celocírkevní pracovníky (§ 228) a dlouhodobé 

vikáře se vztahuje požadavek duchovního a profesního růstu podle rozhodnutí Rady 

 kazatel má právo na další zaměstnanecký poměr, samostatné podnikání a další 

výdělečné činnosti, pokud jsou slučitelné s výkonem jejich funkce 

 kazatel nesmí být v době trvání svého Služebního poměru členem politické strany 

či hnutí, jeho Služební poměr se také nesmí překrývat s pracovním úvazkem 

v orgánech komunální či státní politiky a odborových hnutí 

 

Očekávané výsledky  

 naplnění cílů a očekávání vztahujících se k dané pracovní pozici v souladu 

s posláním Sboru a Církve bratrské 

 efektivním vedením spolupracovníků a členů Sboru jsou vytvářeny kvalitní 

podmínky, které umožňují plnit poslání Boží církve na lokální úrovni 

Předpisy pro práci na daném pracovním místě 

 Zákoník práce 262/2006 Sb., znění k 1. 1. 2014 

 Ústava Církve bratrské 

 Řád Církve bratrské 

 Směrnice a pokyny vydané Radou Církve bratrské 

Technické prostředky a zařízení k práci 

 Služební byt, kancelář, software, telefon, počítač  
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Pracovní podmínky a rizika práce 

 Riziko vyhoření 

 Pracovní doba pracovníka činí 40 hodin týdně, není-li stanoveno jinak. Pracovní 

doba se uplatňuje jako pružné rozvržení pracovní doby, průměrná týdenní pracovní 

doba musí být naplněna nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období. Za dobu 

ostatních pracovních překážek zaměstnanci nenáleží mzda, při nemoci náleží 

peněžité dávky podle zákona o nemocenském pojištění. V tomto případě platí 

pracovní rozvrh ř-ti směn  - pondělí až pátek s pracovní dobou 8–16 hodin. (§78–

99) 
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Příloha B: Výchozí otázky polo-strukturovaného rozhovoru 

1. Jaké jsou osobní a pracovní zkušenosti kazatelů Církve bratrské z doby před 

nástupem do kazatelské profese?  

a. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Kde jste studoval? Jaký přínos pro 

Vás studium mělo?  

b. Jaké profesi jste se věnoval před kazatelskou službou?  

c. Pocházíte z křesťanské rodiny?  

d. Kdy jste se rozhodl pro práci kazatele?  

2. Jak hodnotí kazatelé Církve bratrské přínos vikariátu?  

a. Jaká byla Vaše očekávání před vstupem do vikariátu?  

b. Jak byste zhodnotil studijní část vikariátu?  

c. Jak byste zhodnotil praktickou část vikariátu?  

d. Jak byste zhodnotil Vašeho mentora/administrátora?  

e. V jakých oblastech Vás vikariát obohatil?  

3. Jaká nedostatky vidí kazatelé ve vikariátu Církve bratrské?   

a. Je něco, co jste se ve vikariátu nenaučil a byste do své praxe potřeboval?  

b. Kdybyste mohl navrhnout vlastní podobu vikariátu tak, aby byl pro vikáře 

přínosný, jaká by byla?  

4. V jakých oblastech se kazatelé Církve bratrské po absolvování vikariátu dále 

vzdělávají?  

a. Jak hodnotíte možnosti vzdělávání zajišťovaného Církví bratrskou?  

b. Kde a jak se vzděláváte mimo možnosti Církve bratrské?  

c. Jaká je podpora Vašeho zaměstnavatele v dalším vzdělávání?  

 

 


