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PRAVIDLA ODBORNÝCH PRAXÍ  

 

ATI klade velký důraz na vysokou úroveň teologického vzdělání studentů a zároveň zajišťuje 

prostřednictvím kazatele nebo příslušných vedoucích oddělení a institucí, kvalitní vedení studentů v 

jejich odborných praxích. Tyto praxe probíhají průběžně po dobu celého čtyřletého studia. 

„Ti kdo již mají zkušenosti v aktivní službě, mají vzít mladé nezkušené pracovníky s sebou do ‚pole‘ a 

mají je učit, jak úspěšně pracovat pro obrácení duší. Taktně a s láskou mají starší spolupracovníci 

pomáhat mladším, aby je připravili pro službu, ke které je volá Pán. Mladí by měli respektovat rady 

svých učitelů, vážit si jejich oddanost, měli by mít na paměti, že léty služby získali moudrost.“ (GW 101) 

 

Cíl odborných praxí 

Odbornou praxí sledujeme, aby student získal dovednosti ve skutečné službě a zároveň k ní byl 

motivován. Zapojením se do konkrétního díla pozná své obdarování a prožije zkušenosti s Bohem. 

Skladba odborné praxe je stanovená tak, aby dala vyvážený model ve více oblastech duchovenské 

služby. 

 

Požadavky na odborné praxe 

Každý student kombinovaného studia B.Th. je povinen absolvovat během studia minimálně osm 

praxí a získat jejich absolvováním minimálně 20 kreditů. Jednotlivé praxe mohou být podmíněné 

absolvováním nebo souběžným studováním určitých předmětů. Čtyři praxe jsou povinné pro všechny 

studenty a ostatní volitelné. 
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Povinné praxe 

Praxe: Vedení skupiny (studijní nebo modlitební) 

 Náplň praxe: Vést minimálně 20 setkání studijní nebo modlitební skupinky. 

 Podmíněno absolvováním předmětu: He (Hermeneutika) 

 Podmíněno souběžným studiem nebo absolvováním předmětu: ST2 (Skripturologie, 

Hermeneutika) 

 Doporučený ročník studia: 1 

 Potvrzení o absolvování praxe s hodnocením studenta vystavuje: kazatel místního sboru 

 Kreditů:  3 

Praxe: Kázání 

 Náplň praxe: Mít minimálně 7 kázání v rozsahu minimálně 20 minut. 

 Podmíněno absolvováním předmětu: - 

 Podmíněno souběžným studiem nebo absolvováním předmětu: PT3 (Homiletika a rétorika) 

 Doporučený ročník studia: 2 

 Potvrzení o absolvování praxe s hodnocením studenta vystavuje: kazatel místního sboru 

 Kreditů: 3 

Praxe: Vyučování EPD 

 Náplň praxe: Projít s konkrétním člověkem kompletní přípravu ke křtu (minimálně 24 

setkání) 

 Podmíněno absolvováním předmětu: - 

 Podmíněno souběžným studiem nebo absolvováním předmětu: EPD 1, EPD 2 

 Doporučený ročník studia: 3 

 Potvrzení o absolvování praxe s hodnocením studenta vystavuje: kazatel místního sboru 

 Kreditů: 3 

Praxe: Vedení evangelizačního projektu 

 Náplň praxe: Vést nebo se podílet na vedení konkrétního evangelizačního projektu v rozsahu 

minimálně 20 odpracovaných hodin práce.  

 Podmíněno absolvováním předmětu:  
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 Podmíněno souběžným studiem nebo absolvováním předmětu:  

 Potvrzení o absolvování praxe s hodnocením studenta vystavuje: vedoucí evangelizačního 

projektu, kazatel místního sboru 

 Doporučený ročník studia:  3 

 Kreditů: 2 

 

Volitelné praxe 

Praxe: Výuka v Sobotní škole 

 Náplň praxe: Vést minimálně 5/10 setkání studia Sobotní školy 

 Podmíněno absolvováním předmětu: He (Hermeneutika) 

 Podmíněno souběžným studiem nebo absolvováním předmětu: ST2 (Skripturologie, 

Hermeneutika) 

 Doporučený ročník studia:  

 Potvrzení o absolvování praxe s hodnocením studenta vystavuje: kazatel místního sboru 

 Kreditů: 5 setkání – 1 kredit, 10 setkání – 2 kredity 

Praxe: Výuka v dětské Sobotní škole 

 Náplň praxe: Vést minimálně 5/10 setkání studia dětské Sobotní školy 

 Podmíněno absolvováním předmětu: He (Hermeneutika) 

 Podmíněno souběžným studiem nebo absolvováním předmětu: PT5 (Práce se skupinami I.) 

 Doporučený ročník studia:  3 

 Potvrzení o absolvování praxe s hodnocením studenta vystavuje: kazatel místního sboru 

 Kreditů:  5 setkání – 1 kredit, 10 setkání – 2 kredity 

Praxe: Práce s mládeží 

 Náplň praxe: Vést minimálně 10/20 setkání mládeže 

 Podmíněno absolvováním předmětu:  

 Podmíněno souběžným studiem nebo absolvováním předmětu: PT5 (Práce se skupinami I.) 

 Doporučený ročník studia: 3 

 Potvrzení o absolvování praxe s hodnocením studenta vystavuje: kazatel místního sboru 
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 Kreditů: 10 setkání – 1 kredit, 20 setkání – 2 kredity 

Praxe: Práce v oddílu Pathfinder 

 Náplň praxe: Podílet se půl roku na vedení oddílu 

 Podmíněno absolvováním předmětu:  

 Podmíněno souběžným studiem nebo absolvováním předmětu:  

 Doporučený ročník studia:  

 Potvrzení o absolvování praxe s hodnocením studenta vystavuje: kazatel místního sboru 

 Kreditů: 2 

Praxe: Spolupráce s kazatelem na vedení sboru a administrativě sboru 

 Náplň praxe: Podílet se půl roku ve spolupráci s kazatelem na vedení sboru 

 Podmíněno absolvováním předmětu:  

 Podmíněno souběžným studiem nebo absolvováním předmětu: PT7 (Administrativa a 

vedení sboru, Církevní řád) 

 Doporučený ročník studia: 3 

 Potvrzení o absolvování praxe s hodnocením studenta vystavuje: kazatel místního sboru 

 Kreditů: 2 

Praxe: Vězeňská kaplanská služba 

 Náplň praxe: Účastnit se přípravného pohovoru s kaplanem a tří/šesti návštěv/služeb za 

doprovodu kaplana 

 Podmíněno absolvováním předmětu:  

 Podmíněno souběžným studiem nebo absolvováním předmětu:  

 Doporučený ročník studia:  

 Potvrzení o absolvování praxe s hodnocením studenta vystavuje: kaplan 

 Kreditů: 3 návštěvy – 1 kredit, 6 návštěv – 2 kredity 

Praxe: Nemocniční kaplanská služba 

 Náplň praxe: Účastnit se přípravného pohovoru s kaplanem a tří/šesti návštěv/služeb za 

doprovodu kaplana 

 Podmíněno absolvováním předmětu:  
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 Podmíněno souběžným studiem nebo absolvováním předmětu:  

 Doporučený ročník studia:  

 Potvrzení o absolvování praxe s hodnocením studenta vystavuje: kaplan 

 Kreditů: 3 návštěvy – 1 kredit, 6 návštěv – 2 kredity 

Praxe: Vojenská kaplanská služba 

 Náplň praxe: Účastnit se přípravného pohovoru s kaplanem a tří/šesti návštěv/služeb za 

doprovodu kaplana 

 Podmíněno absolvováním předmětu:  

 Podmíněno souběžným studiem nebo absolvováním předmětu:  

 Doporučený ročník studia:  

 Potvrzení o absolvování praxe s hodnocením studenta vystavuje: kaplan 

 Kreditů: 3 návštěvy – 1 kredit, 6 návštěv – 2 kredity 

Praxe: Pastorace 

 Náplň praxe: Účastnit se spolu s kazatelem pěti/desíti pastoračních návštěv 

 Podmíněno absolvováním předmětu: PT1 a PT2 (Pastorace a poradenství I. a II.) 

 Podmíněno souběžným studiem nebo absolvováním předmětu:  

 Doporučený ročník studia:  2 

 Potvrzení o absolvování praxe s hodnocením studenta vystavuje: kazatel 

 Kreditů: 5 návštěv – 1 kredit, 10 návštěv – 2 kredity 

Praxe: INRIroad 

 Náplň praxe: Účastnit se spolu se studentským kazatelem půl roku/rok vedení a organizace 

projektu 

 Podmíněno absolvováním předmětu:  

 Podmíněno souběžným studiem nebo absolvováním předmětu:  

 Doporučený ročník studia:  

 Potvrzení o absolvování praxe s hodnocením studenta vystavuje: studentský kazatel 

 Kreditů:  půl roku – 1 kredit, rok – 2 kredity 
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Praxe: ADRA nebo práce v sociální oblasti 

 Náplň praxe: Účastnit se rok aktivit ADRA 

 Podmíněno absolvováním předmětu:  

 Podmíněno souběžným studiem nebo absolvováním předmětu:  

 Doporučený ročník studia:  

 Potvrzení o absolvování praxe s hodnocením studenta vystavuje: místní vedoucí ADRA 

 Kreditů:  1 

Praxe: Klub zdraví 

 Náplň praxe: Účastnit se rok aktivit Klubu zdraví 

 Podmíněno absolvováním předmětu:  

 Podmíněno souběžným studiem nebo absolvováním předmětu:  

 Doporučený ročník studia:  

 Potvrzení o absolvování praxe s hodnocením studenta vystavuje: místní vedoucí Klubu 

zdraví 

 Kreditů:  1 

Praxe: Knižní evangelizace 

 Náplň praxe: Účastnit se 2 prodejních dnů spolu s knižním evangelistou 

 Podmíněno absolvováním předmětu:  

 Podmíněno souběžným studiem nebo absolvováním předmětu:  

 Doporučený ročník studia:  

 Potvrzení o absolvování praxe s hodnocením studenta vystavuje: místní vedoucí KE 

 Kreditů:  1 

Praxe: Publikační činnost institutu 

 Náplň praxe: Účastnit se publikačních prací na jednom projektu pod záštitou ATI 

 Podmíněno absolvováním předmětu:  

 Podmíněno souběžným studiem nebo absolvováním předmětu:  

 Doporučený ročník studia:  

 Potvrzení o absolvování praxe s hodnocením studenta vystavuje: ředitel ATI 

 Kreditů: 2 
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Praxe: Účast na evangelizačním projektu 

 Náplň praxe: Účast na libovolném evangelizačním projektu po dohodě s vedoucím katedry 

praktické teologie 

 Podmíněno absolvováním předmětu:  

 Podmíněno souběžným studiem nebo absolvováním předmětu:  

 Doporučený ročník studia:  

 Potvrzení o absolvování praxe s hodnocením studenta vystavuje: vedoucí evangelizačního 

projektu 

 Kreditů:  1 

Praxe: Praxe v rámci Adventistické služby lidem se speciálními potřebami 

 Náplň praxe:  

 Vedení biblických hodin pro skupinu neslyšících (s tlumočením do znakového jazyka – 

zajišťuje ASLSP) – Praha (Strašnice), Hradec Králové, lze zkusit i jinde… 

 Spolupráce na přípravě a realizaci speciálních bohoslužeb pro účastníky s těžkým 

mentálním a kombinovaným postižením – Brno (Střední), lze zkusit i jinde… 

 Pomoc (asistence) pro zajištění podpory při účasti lidí se speciálními potřebami na 

společných církevních akcích (BT, schůzky, akce nebo kongresy mládeže, aktivity 

Pathfinderu, akce rodin s dětmi se spec. potřebami ale třeba i bohoslužby…) – místo a 

čas podle poptávky a dohody s konkrétním subjektem (sdružením, oddělením, 

organizací), včetně letních měsíců 

 Pomoc při výrobě videopořadů pro neslyšící anebo osoby s jinými speciálními potřebami, 

pomoc při zajištění aktualizace obsahu webových stránek a sociálních sítí služby, úprava 

materiálů (pro sobotní školu apod.) pro konkrétní skupiny uživatelů se spec.       

potřebami – čas a obsah zadání podle aktuální potřeby 

 Příprava a realizace malého evangelizačního projektu zaměřeného na konkrétní skupinu 

lidí se speciálními potřebami – výběr cílové skupiny, místo, čas a konkrétní obsah podle 

dohody a aktuálních možností a potřeb 

 Příprava nových misijních publikací (materiálů) pro osoby se spec. potřebami výběr – 

výběr konkrétní cílové skupiny, obsah, místo a čas podle dohody a aktuálních potřeb  

 Podmíněno absolvováním předmětu:  

 Podmíněno souběžným studiem nebo absolvováním předmětu:  

 Doporučený ročník studia:  
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 Potvrzení o absolvování praxe s hodnocením studenta vystavuje: vedoucí evangelizačního 

projektu 

 Kreditů:  1 – 2 kredity dle domluvy 

 

Praxe: Služba v Rómské a ukrajinské komunitě 

 Náplň praxe: Práce s romskou komunitou  

 Podmíněno absolvováním předmětu:  

 Podmíněno souběžným studiem nebo absolvováním předmětu:  

 Doporučený ročník studia:  

 Potvrzení o absolvování praxe s hodnocením studenta vystavuje:  

 Kreditů: 1 (5 setkání), 2 (10 setkání) 
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Vedení odborné praxe: 

Kromě spirituála ATI, který má vedení odborné praxe studentů na starosti, je nezbytně nutná 

spolupráce kazatele, popřípadě vedoucích oddělení, kde student praxi vykonává. Platí, že odborná 

praxe je tak dobrá, jak dobrý je vedoucí, který studenta provází. 

Vedení odborné praxe není šéfování a dozorování a není zaměřené výlučně na pracovní výsledky. 

Vedení odborné praxe studentů je založeno na základě vztahu mezi vedoucím a studentem. Proto se 

vedoucí se studentem setkává i mimo program praxe, a to ke sdílení a modlitbám. 

Odborná praxe musí být dobře plánovaná. Není dílem náhody, či příležitosti. Je třeba, aby bylo 

dohodnuto „kdy, kde a jak“. 

Kazatel, pokud možno spolu s výborem sboru, by studentovi měli zadat konkrétní odbornou praxi a 

pověřit jej k výkonu praxe. Je dobré, aby o tomto pověření věděl sbor a nevnímali tak studenta, že se 

sám prosazuje. Naopak by měli vyzvat sbor, aby jej podpořili, povzbuzovali, pomáhali a modlili se za něj. 

Úkol vedoucího je především ukázat vlastní příklad. Vedoucí se má sdílet se studentem, jak se on sám 

připravuje k danému úkolu, dovolit mu, aby nahlédl do jeho služby a ukázal mu své silné i slabší stránky. 

Odbornou praxi je nutné hodnotit. Je chybou mnoho praxe a málo hodnocení. Student potřebuje 

průběžnou zpětnou vazbu, jak je jeho práce vnímána. Vedoucí by měl umět rozpoznat pozitiva 

studenta v odborné praxi a sdělit mu je. Na druhé straně taktně, ale otevřeně hovořit o tom, co je třeba 

zlepšit a na co si dát lepší pozor. Hodnocení by mělo být vedeno formou dialogu. 

Zároveň je třeba dát studentovi prostor, aby se naučil hodnotit sám sebe. Vedoucí mu pomáhá, aby 

vnímal svou službu pravdivěji, jasněji a tvořivěji. 

 

 

Postup pro plnění odborných praxí: 

1. Student, který se rozhodne pro konkrétní praxi a svou volbu konzultuje se spirituálem ATI. V 

případě nejasných nebo sporných situací rozhoduje vedoucí katedry praktické teologie. 

2. Po dohodě se spirituálem si vybere konkrétní místo pro plnění své praxe a dohodne se na jejím 

plnění s příslušným kazatelem, vedoucím oddílu, oddělení… 
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3. Na studijní oddělení ATI nahlásí, pomocí příslušného formuláře, kde a v jakém časovém období 

bude plnit praxi. 

4. Spirituál společně s příslušným kazatelem, vedoucím oddělení apod. dohodnou plán praxe. 

5. Student plní praxi. 

6. Po splnění praxe si nechá svým vedoucím vystavit potvrzení o splnění praxe včetně jejího 

hodnocení, který je v papírové i elektronické podobě k dispozici na studijním oddělení ATI. 

7. Potvrzený doklad odevzdá spirituálovi, se kterým následně průběh praxe a její hodnocení 

konzultuje. 

8. Spirituál splnění praxe zapisuje do informačního systému. 

 

Podněty k hodnocení praxí 

Níže uvedené podněty mají sloužit kazatelům a vedoucím praxí studentů jako inspirace, na co se 

zaměřit při hodnocení praxí a v diskuzi se studenty. Stejně tak jako podklad pro písemné hodnocení 

studenta. 

Hodnocení praxe: Vedení skupinky (studijní nebo modlitební) 

1. Jak vedoucí skupiny motivuje členy skupinky pravidelnému studiu Písma a modlitbám? 

2. Jakou atmosféru ve skupince vytváří vedoucí skupinky?  Vytváří atmosféru lásky, porozumění a 

přátelství, která povzbuzuje k upřímnému dialogu o osobních poznatcích, otázkách, problémech 

a potřebách?  

3. Jak reaguje na myšlenky a poznatky druhých? Buduje sebevědomí členů skupinky, umožňuje jim 

svobodně hovořit o Písmu bez obav trapnosti nebo kritiky?  

4. Je patrný duchovní růst členů skupinky a jak se projevuje? 

 

 

Hodnocení praxe: Kázání 

 Uspořádání 

1. Úvod - Upoutal úvod ke kázání vaši pozornost? Dotýká se některé potřeby vašeho 

života? Pokud ano, tak které? Orientuje vás úvod kázání na subjekt, na hlavní 
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myšlenku, na první bod kázání? Má úvod správnou délku? Sleduje nějaký zvláštní 

účel? 

2. Stať - Obsahuje kázání nějakou hlavní myšlenku? Dokážete ji formulovat? Podařilo 

se vám sledovat, jak kazatel rozvíjel poselství? Jsou přechody mezi body a 

myšlenkami jasné? Shrnují dobře to, co bylo řečeno? Jsou hlavní body jasné? Mají 

hlavní body nějaký vztah k hlavní myšlence? Jsou podbody zřetelně přiřazeny k 

odpovídajícím hlavním bodům? Je mezi jednotlivými body patrná logická a 

psychologická vazba? 

3. Závěr - Směřuje kázání k vyvrcholení? Objevuje se v závěru shrnutí hlavní myšlenky? 

Obsahuje účinné závěrečné výzvy nebo návrhy k praktickému jednání? 

 Obsah 

1. Základní poselství - Jedná se tu o důležitý subjekt? Je vzhledem k potřebám lidí 

vhodný? Vychází poselství z biblického textu? Je založeno na solidní exegezi? Zabývá 

se řečník každým veršem textu? Naznačuje, ke kterému místu v textu dospěl? Je 

subjekt podrobně rozebrán? Je rozebrán logicky? Přesvědčil vás kazatel, že má 

pravdu? 

2. Podpůrný materiál - Souvisí podpůrný materiál logicky s příslušnými body? Je 

zajímavý? Je rozmanitý? Je vhodný? Je postačující? 

 

 Styl 

1. Užívá řečník správnou gramatiku? Má konkrétní, bohatou slovní zásobu? Používá 

slov správným způsobem? Přispívá jeho volba slov k účinnosti kázání? 

 Přednes 

1. Intelektuální projev - Chce kazatel, aby mu lidé naslouchali? Je pohotový? Je 

laskavý? Máte pocit, že s vámi hovoří? Zní přednes tak, jako by se kazatel svému 

proslovu naučil zpaměti? Má kazatel správnou výslovnost? 

2. Verbální projev - Dá se kazateli snadnou naslouchat? Má zajímavý hlas? Artikuluje 

kazatel zřetelně? Mění výšku, sílu a rychlost hlasu? Používá správně pomlk? 

3. Neverbální projev - Je na kazateli něco nápadného, co kázání neprospívá? Zapojuje 

kazatel do přednesu celé tělo? Gestikuluje? Jsou gesta dostatečně účinná? Jsou jeho 

gesta spontánní, rozhodná, působivá, rozmáchlá? Užívá gest, která působí rušivě? 
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Dívá se kazatel při přednesu do očí? Má správné držení těla? Projevuje se jako 

pohotový řečník? Má příjemný výraz v obličeji? 

 Celková účinnost kázání 

1. Je kázání přizpůsobeno vašim zájmům a postojům? Uspokojuje vaše potřeby? Máte 

pocit, že kazatel vnímá odezvu posluchačů?  

2. Konkrétní návrhy ke zlepšení celkové koncepce kázání 

 

Hodnocení praxe: Vyučování EPD 

1. Jaká je struktura vyučovacích hodin? Pravidelnost, místo, počet účastníků, pomůcky…  

2. Jaký je průběh vyučovacích hodin? Přivítání, modlitba, představení tématu, výklad, otázky, 

závěr… 

3. Úroveň a srozumitelnost výkladu 

4. Příklady a vlastní zkušenost vyučujícího k tématu biblické hodiny 

5. Jak vyučující motivuje studenty bible a jak je vede k rozhodování?  

6. Jak pracuje s výzvami?  

 

 

Hodnocení praxe: Vedení evangelizačního projektu 

1. Rozsah a popis zapojení v evangelizačním projektu 

2. Hodnocení přípravných prací před evangelizačním projektu 

3. Leadership evangelizačním projektu, spolupráce, motivace a zapojení druhých do 

přípravy 

4. Modlitební příprava evangelizačním projektu 

5. Vlastní průběh, nasazení, zapálení 

6. Zpětná vazba účastníků evangelizačním projektu 

7. Následná práce po evangelizačním projektu 

 



PŘÍLOHA č. 36 - Správní rada ATI, 19. 10. 2020 

Směrnice č. 15 

13 
 

Hodnocení nepovinných praxí 

1. Rozsah a popis praxe  

2. Jak byla splněna náplň praxe podle požadavku ATI 

3. V hodnocení vedoucího praxe by měla být také zahrnutá zpětná vazba od účastníků akce 

na práci studenta. 

4. Zpráva samotného studenta k vykonané praxi a jeho subjektivní hodnocení sebe.  
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                                                         Adventistický teologický institut 
                                        Londýnská 30, Praha 2 – Vinohrady, PSČ: 12000 

 

Název praxe: 
 

Jméno a příjmení studenta: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Místo vykonané praxe: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Charakter služby: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vlastní zhodnocení praxe studentem – sebereflexe: 

 

  (součástí hodnocení mohou být přílohy – příprava, fotografie, podrobnější popis a další informace) 

Zhodnocení kompetentní osobou v místě průběhu praxe a doporučení k udělení kreditů: 

 

 

Datum: ……………….............................                                                     Podpis: ……………………………………………………. 



PŘÍLOHA č. 36 - Správní rada ATI, 19. 10. 2020 

Směrnice č. 15 

15 
 

Schváleno Správní radou ATI:  

Revize dokumentu proběhne nejpozději ke dni:  


