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Zveme studenty navazujícího mgr. studia evangelické teologie  

se zájmem o praxi ve sboru k doprovodnému semináři, který je po dohodě 
se SR ČCE poprvé vypsán v AR 2019/20 jako volitelný kurs RET6026: 

Živý sbor: Seminář k praxi ve sboru 
Seminář doprovází praxi ve sboru, kterou studenti/studentky ETF vykonají v průběhu 
příslušného akademického roku 2019/20 v ČCE nebo v jiné církvi.  

Cílem semináře je vést k reflexi farářského povolání a práce ve sboru, poskytnout 
prostor pro konzultaci příprav na praxi i příležitost pro zpětnou vazbu a (sebe)reflexi 
po vykonané praxi.  

Vedení kursu: doc. Tabita Landová; dr. Ladislav Beneš; Ondřej Macek, Ph.D. 

Náplň kursu: sedm setkání na ETF (pondělí 13.30-15.00, malá posluchárna): 

7.10.2019:   Jak budovat živý a otevřený sbor?  
4.11. 2019:  Radosti a výzvy farářského povolání  
2.12.2019:  Bohoslužby jako střed života sboru  
13.1.2020:  Pastorace lidí ve sboru – uvnitř i na okraji  
  2.3.2020:  Sbor jako učící (se) společenství  
23.3.2020:  Co a jak kážeme?  
11.5.2020:  Sbor sloužící uvnitř i navenek 

Místo praxe si studenti domlouvají sami podáním žádosti na ústředí ČCE (kontaktní 
osobou je paní Monika Voženílková: vozenilkova@e-cirkev.cz) či dotazem na ústředí 
jiné církve. Praxe v ČCE bude po dohodě se Synodní radou ČCE umožněna i 
studentům, kteří nejsou „kandidáty služby v církvi“. 

Délka praxe: zpravidla tři týdny; nejvhodnějším časem pro vykonání praxe je období 
mezi semestry, velikonoční prázdniny, případně září. 

Úkoly k praxi pro účely semináře: Studenti vypracují zprávu z praxe a zprávu o 
životě sboru; tuto druhou zprávu budou prezentovat při společném semináři. 

 

Bližší informace o náplni praxe naleznete v SISu, přes který se kurs zapisuje, či na 
stránkách katedry Praktické teologie (www.etf.cuni.cz./ ETFN-242.html).  

Vaše případné dotazy ráda zodpoví T. Landová (tabita@etf.cuni.cz). 
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Bližší informace: 
 
Náplň praxe:  
V prvních dnech praxe probíhá seznámení praktikanta se sborem. Základním úkolem těchto dní je 
poznat sborový život a práci faráře v co největší šíři. Ve druhém a třetím týdnu je praktikant již 
pověřován konkrétními úkoly:  
- Bohoslužebná shromáždění: v prvním týdnu by praktikant měl číst z Písma a posloužit modlitbou 
nebo doprovodem na hudební nástroj. Ve druhém nebo třetím týdnu je třeba, aby napsal kázání a 
alespoň jednou kázal. (Mentor se například může s praktikantem dohodnout, že druhou neděli 
praxe bude praktikant kázat své kázání ze starších zásob, zatímco pro třetí neděli připraví kázání 
nové.) Praktikant by měl alespoň jednou vést celé bohoslužby.  
- Katechetická shromáždění: praktikant by měl vést biblickou hodinu pro děti, přispět programem 
při setkání mládeže či jiném generačním setkání (např. střední generace), určitě by si měl připravit 
výklad pro biblickou hodinu pro dospělé. V prvním týdnu může praktikant přispět částí programu, 
zatímco ve druhém a třetím týdnu by již měl samostatně vést některá katechetická shromáždění.  
- Pastorační a jiná shromáždění – praktikant doprovází mentora (je-li to vhodné).  
- Administrativní záležitosti – seznámení praktikanta s matrikami, hospodařením, sborovou 
kartotékou, administrativou atd.  
 
 
Úkoly k praxi pro účely semináře na ETF:  
Studenti vypracují zprávu z praxe a zprávu o životě sboru; tuto druhou zprávu budou prezentovat 
při společném semináři. 
 
1) Zpráva z praxe: zahrnuje tyto oblasti (může být totožná se zprávou pro ÚCK ČCE):  
a. Aktivity ve sboru, kterých se student/ka účastnil/a a které sám vedl/a, jejich zhodnocení  
b. Rozhovory s mentorem – jejich povaha a zhodnocení jejich přínosu pro praktikanta  
c. Sebehodnocení – zhodnocení vlastních silných a slabých stránek, určení dalších vzdělávacích 
potřeb  
 
2) Zpráva o životě sboru: Praktikant/ka se pokusí postihnout „kulturu“ sboru, nejen aktivity v něm 
konané, ale také jeho zbožnost, vztahy a komunikaci uvnitř i navenek (s ekuménou, obcí, 
veřejností), reflektovat je ve světle poslání sboru, jímž je sdílení evangelia Ježíše Krista 
rozmanitými způsoby (svědectvím, bohoslužbou, společenstvím či službou), a navrhnout podněty k 
jeho dalšímu rozvoji. Zprávu bude student/ka prezentovat ve společném semináři k praxi a 
seznámí s ní také zástupce sboru, v němž byla praxe vykonána. (K prezentaci nutno vyjednat 
souhlas.) 

 
Upozornění:  

Zajištění vhodného sboru pro konání praxe je vždy záležitosti oboustranné dohody mezi 
studentem a vedením církve, studentům na ně nevzniká automatický nárok zapsáním tohoto 
semináře.  
 


