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JAK SE ŽIJE A STUDUJE NA EVANGELICKÉ
TEOLOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY? 

Ano, je to obor přizpůsobený pracujícím lidem, ale zároveň je to prezenční obor. Scházíme se
na přednášky a semináře každou středu od třičtvrtě na čtyři do devíti do večera. Výuka je
doplněná o občasné víkendové semináře a desetidenní intenzivní studijní pobyt ve Strašicích 
u Rokycan před začátkem akademického roku, kde prakticky zakoušíme ekumenický dialog a
participaci na pořádaní bohoslužeb. V 1. ročníku máme různé úvodní předměty, jako úvod 
do teologického myšlení, hermeneutiky, filozofie. Učíme se číst a studovat Bibli. Zdá se mi
tedy, že je obor zároveň perfektní pro lidí s malou zkušenosti s náboženstvím či Písmem, kteří
vyrůstali v sekulárním prostředí. Je to můj případ – konvertoval jsem až v době kdy mi bylo 25
let.

Složení studentů ve vašem oboru bývá velmi pestré jak věkově, tak i konfesně a profesně. Jak
pestrý je tvůj ročník, koho tam potkáváš? Daří se vám vést diskuse a rozumíte si?

Je to už třetí univerzita, na které studii a poprvé zde vidím naplnění ideálu, že univerzita je
místo kde studenti/studentky spolu s vyučujícími tvoří jedno akademické společenství a jsou
provázaní duchovním i vědeckým partnerstvím. Vyučující rádi čerpají z naši vnímavosti,
backgroudnu či odbornosti. Je nás devět v ročníku a žasnu nad tím, jak je naše skupina pestrá.
Máme mezi sebou muže i ženy, různé sexuální orientace, věkově je nám dvacet až padesát,
právnička, překladatel, bankovní poradce, zdravotní sestra a basnířka, profesionální zpěvák
apod. Jsme i z různých tradic, od římskokatolické, evangelické, baptistické až po nově vzniklé
církve jako je International Christian Fellowship. Máme i kolegu, který o sobě mluví jako 
o nevěřícím. A ta pestrost není vyumělkovaná, jako to bývá někdy v běžném mediálním či
korporátním diskursu, naopak, je to pestrost opravdu hluboká, obohacující. Člověk může vést
opravdový dialog a poznat vlastně sám sebe a být ještě víc doma ve své tradici, generaci,
vnímavosti. Vyučující jsou ochotní věnovat i třicet minut diskusi, která se zrodila, a nezřídka 
se debata přesouvá do blízkých kaváren a čajoven.

Radku, studuješ obor, který je kromě
obsahu trochu specifický i tím, jak výuka
probíhá. Myslím, že se jedná většinou 
o večerní studium, je to tak? Můžeš
čtenářům trochu přiblížit co a jak studujete? 



Co ti studium na ETF dává? Čím tě asi nejvíce ovlivnilo? Je to pro tebe v něčem nové nebo
nějak inspirativní prostředí? 

Hlavní důvod, proč jsem se zajímal o ETF je projekt Společný domov, kterému se věnuji. Chtěl
jsem načerpat poznatky o Písmu a o různých křesťanských tradicích, porozumět teologii
stvoření, a naučit se ekumenickému dialogu a otevřenosti. Chtěl jsem poznat současné
badatelky a badatele zejména v oborech jako je teologické pojetí krajiny, aplikovaná etika,
lidská práva, teologie osvobození, teologie stvoření. Studium mi taky dává možnost a motivaci
pro zlepšení čtenářských dovedností, protože mám lepší přístup ke knížkám a zdrojům, 
a ideálně bych je měl zpracovat do podoby seminárních prací. Něco, co bych sám od sebe 
za běžného každodenního života, kdy se snažím být dobrým partnerem, tátou a lektorem
angličtiny nedokázal udělat.

Vím, že je ti blízké téma odpovědného vztahu k životnímu prostředí a k přírodě a nosíš 
v hlavě projekt „Společná domov“, který už tu byl několikrát zmíněn. Mohl bys čtenářům
krátce vysvětlit o co se jedná a co je tvým cílem? 

"Společný domov" je metafora pro svět, ve kterém žijeme, jako jednotlivci i jako globální
společenství. Platforma má za cíl propojit jednotlivce i společenství z různých křesťanských
tradic v Česku a na Slovensku, kteří vnímají ekologické otázky a klimatickou krizi v kontextu
své víry a chtějí o náš společný domov pečovat. Tato platforma nabízí možnost propojení
stávajících projektů, ale i příležitost k nové inspiraci a k rozvíjení nových projektů a iniciativ. 
Chceme budovat pouta napřič denominacemi. Chceme působit jako platforma, která
sjednocuje věřící v tématech, které se nás, jakožto obyvatele jednoho domova, společně
dotýkají. Nabízet rovinu jak duchovní, tak i ryze praktickou. Na našem budoucím webu
budeme zpřístupňovat praktické tipy, jak pečovat o stvoření, teologické úvahy, zajímavé
odkazy. Poskytneme prostor pro vytváření sítě a navazovaní vztahů. Rovněž chceme
poskytnout prostor pro teologickou inspiraci, zdrojovou literaturu a časem i prostor 
pro konference s inspirativními osobnostmi, které se věnují environmentální teologii.

Chcete, aby vám studium dávalo smysl? 
Evangelická teologická fakulta UK nabízí studium pro život. Studujte v přátelském
prostředí a po boku skvělých odborníků. Osvojte si kritické myšlení prostřednictvím
studia křesťanské tradice a otevřete si dveře k širokému uplatnění na trhu práce. 

TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: DO 31. BŘEZNA 2022

Tříletý bakalářský obor Teologie křesťanských tradic poskytuje základní teologické vzdělání s
ekumenickou orientací. Ve všech teologických předmětech se vyučují a porovnávají přístupy
všech tří velkých křesťanských tradic: protestantské, katolické i pravoslavné. Studium spojuje
praktický duchovní život s rozšířením znalostí Písma i dějin křesťanského myšlení a je
doplněno psychologickými a sociologickými souvislostmi. Studenti se seznámí jak s klasickými
texty křesťanské tradice, tak s nejnovějšími teologickými trendy. Studium je vhodné zejména
jako "druhá odbornost", doplňující a rozšiřující vlastní profesi absolventů, v humanitárních
organizacích, církevní správě a odborných církevních grémiích.

 

Více informací o jednotlivých oborech na www.etf.cuni.cz


