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Charakteristiky studia:

• Biblické - založené na hlubokém studiu Písma svatého
• Akademické - teologická a odborná kvalita vyučování
• Praktické - zaměřené na duchovní službu v místním sboru  

i ve společnosti
• Flexibilní - kombinace dálkového a prezenčního studia
• Baptistické - zakotveno v životě a službě Bratrské jednoty baptistů

Timoteus je 3letý studijní program pro přípravu kazatelů, laických 
kazatelů a vedoucích, kteří vedou druhé k poznání Boha a životu  
s Kristem na základě biblického vyučování. Doporučujeme i pro  
vedoucí mládeže, starší sborů, misijní pracovníky, zakladatele no-
vých sborů apod. Program je základ jako minimum pro kazatelskou  
službu ve sborech BJB.

Byli jsme stvořeni pro život s Bo-
hem. Díky Boží milosti jsme 
s ním skrze Pána Ježíše Krista 

směli navázat osobní, blízký vztah. 
Vešli jsme na cestu nového života, kdy 
smíme žít s Bohem, stále víc a více 
ho poznávat a také ho „činit známým”  
v tomto světě. 

Studijní program Timoteus má 
právě tento cíl: Pomoci hlouběji znát 
Boha zjeveného nám v Kristu, poro-
zumět Božím záměrům s námi tak, jak 
nám je Bůh odkrývá ve svém Slově,  
a připravit k duchovní službě lidem. 
Jinak řečeno: vést Kristovy učedníky 
v jejich dalším duchovním růstu a při-
pravit je, aby mu činili další učedníky 
na místě, kde slouží.

Studijní program Timoteus je ur-
čen těm, kteří již nejsou úplně na 
začátku své cesty víry, ale kteří ve-
dou druhé k poznání Boha a k životu  
s Kristem. Je pro ty, kteří ve sborech  

Proč studovat program TIMOTEUS?

a na stanicích kážou a vyučují z Boží-
ho slova, ať v rámci nedělních shro-
máždění, biblických hodin nebo  
v jiných situacích. Je navržen pro pří-
pravu kazatelů a laických kazatelů nebo 
těch, kteří teprve zkoumají svoje po-
volání k této službě. Pojali jsme ho 
jako minimum pro kazatelskou službu 
ve sborech Bratrské jednoty baptis-
tů s tím, že je možné na něj navázat  
a pokračovat v dalším studiu. Je ale také 
vhodný pro starší sborů, kteří chtějí ve 
své službě duchovních pastýřů dále růst. 
Je pro misijní pracovníky nebo ty, kteří 
se chystají zakládat nový sbor či stanici. 
Doporučujeme ho i vedoucím mládeže 
nebo dalším pracovníkům sborů. Každý 
sbor naší Jednoty potřebuje takové ve-
doucí v různých službách. 

Jsme přesvědčeni, že stojí za to in-
vestovat svůj čas a energii do biblic-
kého studia. Tři roky studia se mo-
hou někomu zdát jako dlouhý čas, ale  

Vzdělávací program Bratrské jednoty baptistů  
a Institutu TCM



v porovnáním s celoživotní službou je 
to jen krátký úsek života. Toto stu-
dium však může významně pomoci  
k upevnění ve víře a dlouhodobému 
nasměrování ve službě. 

Studijní program Timoteus jsme 
vytvořili ve spolupráci s Institutem 
TCM v Heiligenkreuz, Rakousko. 
Partnerství s touto vzdělávací institucí 
nám dává možnost nabídnout akade-
mickou hloubku studia, při zachování 
flexibility dálkového a prezenčního 
způsobu vzdělávání tak, aby bylo mož-

né ho studovat při zaměstnání nebo 
studiu na jiné škole. Zároveň nabí-
zíme studentům zakotvení v životě  
a službě naší Jednoty skrze vyučující, 
kteří jsou kazateli našich sborů, a také 
osobní duchovní péči o jednotlivé 
studenty (mentoring).

Těšíme se na společnou cestu. Tak 
jako apoštol Pavel předával Timote-
ovi duchovní poznání i zkušenosti ze 
služby, aby je Timoteus předával dál, 
chceme i my předávat vám to nejlepší, 
co jsme sami přijali.

Pavel Coufal
předseda Výkonného výboru BJB

Cíle programu TIMOTEUS

Absolvent programu TIMOTEUS

• prohloubí si znalost Písma sv. a bude připraven k jeho  
výkladu, kázání a vyučování v kontextu své služby

• naučí se systematicky uvažovat o teologických otázkách  
a více se upevní v křesťanské věrouce

• pozná principy služebného vedení druhých a činění  
učedníků Ježíše Krista a bude je schopen aplikovat  
do své služby

• porozumí současné církvi v jejím historickém vývoji, 
pochopí specifické důrazy baptistů a jejich zásad v učení  
i v praktickém životě sboru

• seznámí se se základy evangelizace a pastorační služby 
dětem, mládeži, dospělým, seniorům či nemocným,  
vedení skupin a vedení sboru



Studijní program TIMOTEUS

je společný vzdělávací program Bratrské jednoty baptistů a Institutu TCM.

Bratrská jednota  
baptistů

Institut TCM

• Letní škola 1 (týden)

• Letní škola 2 (týden)

• Sobotní semináře 
1 - 7

• Mentoring / podpora

• Zapojení do služby 
v BJB

• 8 studijních kurzů

• Kurz: 3 měsíce 
online  
  

+ 4 dny setkání stu-
dijní skupiny

• Diplom „Certifikát“ 
a návaznost na MA 
(Master of Art)

Bratrská jednota baptistů

Letní škola BJB 
Týdenní studijní pobyt v rekreačním středisku. Během tohoto pobytu se bu-
dou konat přednášky, workshopy a semináře z různých předmětů. Večery budou 
zaměřeny na sdílení, svědectví, rozhovory se zajímavými hosty, posezení u tábo-
ráku. Během dne bude také možnost k aktivnímu odpočinku. V rámci 3letého 
programu Timoteus se budou konat 2 letní školy. Letních škol se vedle studentů 
programu Timoteus budou moci účastnit i další zájemci z řad našich sborů.

Sobotní semináře
Sobotní studijní setkání, zpravidla v některém ze sborů BJB. Termínově se bu-
dou konat uprostřed právě probíhajícího 3 měsíčního kurzu TCM. Dopoledne 
bude věnován čas tématům, souvisejícím s aktuálně studovaným kurzem TCM, 
odpoledne budou semináře či workshopy z dalších předmětů. Celkem je během 
programu Timoteus plánováno konání 7 sobotních seminářů.

Mentoring/podpora
Chceme doprovázet studenty v jejich studiu a pomáhat jim v jejich studijních 
nebo osobních otázkách. Každý student bude mít svého mentora, kterým může 
být kazatel nebo vedoucí v jeho vlastním sboru, nebo člen komise duchovní 
služby, komise pro vzdělávání, příp. jiný kazatel.

Zapojení do služby v BJB
Během studia chceme pomáhat studentům objevit jejich obdarování a místo 
ve službě.



Institut TCM

Institut TCM (www.tcmi.edu, www.tcmi.org) je partnerem Bratrské jed-
noty baptistů ve vzdělávacím programu Timoteus.

TCM vzniklo z misijní organizace, která v době komunistické totality pomá-
hala církvím i jednotlivým křesťanům v zemích Sovětského svazu a východní 
Evropy skrze poskytování biblí, křesťanské literatury nebo jiné pomoci. Po 
pádu „železné opony“ vznikl v roce 1991 vzdělávací institut. Bratrská jednota 
baptistů má s tímto institutem dlouhodobě dobré partnerské vztahy. Studo-
vala zde nebo studuje řada našich kazatelů a dalších pracovníků. Také mnoho 
baptistických jednot v Evropě vytváří společné vzdělávací programy či studijní 
skupiny ve spolupráci s TCM.

Institut TCM sídlí v Indianapolis, Indiana, USA a hlavní kampus má v He-
ligenkreuz v Rakousku. Jelikož TCM poskytuje dálkové a kombinované stu-
dium, které prostřednictvím internetu překonává hranice, zasahuje dnes svou 
službou 45 zemí na 4 kontinentech, kde má 22 místních studijních center.

TCM nabízí programy Certifikát, Master of Arts (M.A.) a Master of Divinity 
(M. Div.), akreditované v USA.

Student programu Timoteus se zároveň stane studentem TCM programu Cer-
tifikát, který je upraven pro naše potřeby. Je třeba počítat s náročností na úrovni 
bakalářského studia, vyžadující schopnost domácího samostudia, čtení zadané 
literatury, psaní písemných zadání a aktivního používání počítače a internetu.

TCM, Haus Edelweiss →
Video o službě Institutu TCM 
si přehrajete po načtení tohoto 
QR kódu:

Vyučování je v angličtině, ale vše bude také s překladem do češtiny.

Absolvent bude moci v případě zájmu pokračovat v dalším studiu na TCM  
v programu Master of Arts (a bude mít cca polovinu studijních požadavků již 
splněnou).

V programu Timoteus je 8 kurzů TCM.

Každý kurz má rozsah 135 hodin. Z toho 110 hodin je v rámci 3měsíčního 
on-line dálkového studia (čtení studijní literatury, diskusní fóra a interakce 
s vyučujícím a dalšími studenty přes internet, písemné zpracování zadaných 
úkolu apod.) a 25 hodin během 4denního závěrečného prezenčního vyučo-
vacího soustředění (čtvrtek – neděle), které se bude konat v České republi-
ce. Závěrečné soustředění jednoho kurzu absolvují studenti v kampusu TCM  
v rakouském Heiligenkreuz.



Přehled 
studia

Školní rok 2022/23 Školní rok 2023/24 Školní rok 2024/25

Kurzy TCM

Sobotní setkání

Letní škola BJB 7. - 12. 8. 2022, Malenovice; Biblistika,  
Systematická teologie; Služba dětem, mládeži,  

seniorům; Evangelizace a učednictví;  
rozhovory, pozvaní hosté

srpen 2023, ČR
Biblistika; Systematická teologie;  
Uctívání a bohoslužba; Základy  
pastorace; Modlitba a půst

Učednictví (OL 500 Discipleship), 
otevření online 19. 10. 2022, 

Závěrečné 4denní soustředění 19. - 21. 1. 2023 (ČR)

Metody studia (RE 500 Research Methods),  
otevření on-line únor 2023, Závěrečné 4denní  

soustředění květen 2023 (ČR)

Hermeneutika (BS 500 Hermeneutics),  
otevření on-line srpen 2023, Závěrečné 4denní 
soustředění listopad 2023, ČR

Úvod do studií Starého zákona (BS 615 Introdu-
ction to OT studies), otevření on-line leden 2024, 
Závěrečné 4denní soustředění duben 2024, ČR

Úvod do studií Nového zákona (BS 635 Introdu-
ction to NT studies), otevření on-line květen 2024
Závěrečné týdenní soustředění, srpen 2024, 
Haus Edelweiss, Heiligenkreuz, Rakousko

Homiletika (PT 612 Homiletics),  
otevření on-line srpen 2024.  
Závěrečné 4denní soustředění,  
listopad 2024, ČR

Integrovaná reflexe služby studenta  
(RE 500 Integrated Reflection), listo-
pad 2024 - odevzdání pracovní verze, 
únor 2025 - odevzdání finální verze 

Teologie a praxe služby (PT 615  
Theology and Practice of Ministry),  
otevření on-line leden 2025.  
Závěrečné 4denní soustředění, 
duben 2025, ČR

Sobotní setkání 3, říjen 2023, Hermeneu- 
tika; Bapt. zásady v praxi našich sborů

Sobotní setkání 4, březen 2024, Úvod do  
studií SZ; Církevní dějiny 2 (Reformace)

Sobotní setkání 5, červen 2024, Úvod do  
studií NZ, Církevní dějiny 3 (Bapt. hnutí)

Sobotní setkání 1, 3. 12. 2022, Učednictví;  
Vedení skupinek 

Sobotní setkání 2, březen 2023, Metody studia;  
Církevní dějiny 1

Sobotní setkání 6, říjen 2024,  
Homiletika; Homiletický workshop

Sobotní setkání 7, únor 2025,  
Vedení sboru, staršovstva, týmů

Promoce na Institutu TCM v Heili-
genkreuz (květen nebo srpen 2025),  
Slavnostní předání diplomů v ČR



Učednictví / OL 500 Disciple-Making
Posláním církve je „přivést každého člověka k dokonalosti v Kristu” (Kolo-
ským 1,28). V kurzu Učednictví se budeme zabývat charakteristikami, dary, 
dovednostmi a schopnostmi, které jsou potřebné pro vlastní duchovní růst  
i pro vedení druhých k duchovní dospělosti. Student bude schopen popsat 
různé aspekty křesťanského učednictví. Také se naučí, jak navrhnout efektivní 
program pro učednické vedení a mentoring druhých.

Metody studia/RE 500 Research Methods
Tento kurz má za cíl seznámit studenty s efektivními metodami studia, zapojit 
je do procesu teologického promýšlení služby a pomoci jim rozvíjet dovednosti 
celoživotního vzdělávání. Student se naučí vytvořit recenzi knihy, exegetický 
rozbor biblického textu, případovou studii obtížné situace ve službě a analýzu 
místního sboru. Kurz se také zabývá komunikačními dovednostmi (psaní a pre-
zentace) pro dlouhodobě efektivní službu.

Hermeneutika / BS 500 Hermeneutics
Kurz Hermeneutika seznámí studenta se základními principy výkladu Bible, 
včetně porozumění literárnímu a kulturnímu kontextu a žánrovým rozdílům. 
Poskytne studentovi širší pohled na způsoby výkladu Písma sv. v raných ži-
dovských a křesťanských dobách, neboť mnoho moderních výkladů, ať pra-
vověrných nebo zavádějících, má kořeny ve starověku. Kurz pomůže studentovi 
aplikovat znalosti při přípravě vlastního výkladového kázání.

Úvod do studií Starého zákona / BS 615 Introduction to Old Testament 
Studies
Studium Starého zákona s ohledem na jeho základní literární rysy, historický 
kontext a teologický význam. Kurz má pomoci studentovi porozumět Starému 
zákonu v jeho původních souvislostech, tak, aby byl schopen aplikovat jeho 
zvěst při kázání a vyučování způsobem, který je věrný původnímu textu a zá-
roveň vnímavý k aktuálnímu kontextu. Pozornost bude věnována také vzniku 
kánonu Starého zákona. 

Úvod do studií Nového zákona / BS 635 Introduction to New Testament 
Studies
Studium světa Nového zákona, které se zaměřuje na to, jak vykládat Nový zá-
kon, jak pochopit jeho základní literární rysy a jak rozumět jeho teologickému 
významu. Zabývá se také vznikem novozákonního kánonu. Studium je vedeno 
zájmem o aplikaci při kázání, vyučování a v křesťanském životě.

Anotace kurzů TCM

Vyučované předměty



Homiletika / PT 612 Homiletics
Kurz Homiletika chce připravit studenta pro komunikaci Kristova evangelia 
skrze kázání v kontextu jeho služby. Zabývá se studiem principů přípravy kázání 
a jejich vztahu k záměru kázání, jeho kontextu, obsahu, struktuře, stylu a před-
nesu. Představuje různé typy kázání a všímá si stylů kázání různých kazatelů  
v minulosti a současnosti. 

Teologie a praxe služby / PT 615 Theology and Practice of Ministry
Kurz zkoumá teologii služby duchovního vedoucího a jeho funkci v místním 
sboru ve světle biblického učení. Věnuje se rozvoji vedoucího, který má srdce 
a charakter služebníka a zaměřuje se na budování druhých v jejich službě. Kurz 
se také zaměřuje na rozvoj vůdčích schopnosti a dovedností.

Integrovaná reflexe služby studenta/RE 501 Integrated Reflection
Reflexe schopnosti studenta převádět teoretické znalosti nabyté při studiu do 
praxe ve vlastní oblasti služby. Tento projekt se skládá ze zpráv a sebehodno-
cení, které student odevzdává na konci každého kalendářního roku studia na 
Institutu TCM. Každý rok také vyplňují formulář hodnocení studenta 4 lidé, 
na které má jeho služba dopad. Před dokončením studia se předkládá závěreč-
ná zpráva, která dokazuje, že student úspěšně dosáhl vzdělávací cíle Institutu 
TCM, že umí použít nabyté informace v praxi a dokáže svou práci kriticky 
hodnotit.

Anotace seminářů a workshopů

Církevní dějiny 1 (ThMgr. Ing. Jaroslav Pleva)
Stručně si připomeneme vývoj církve od Letnic do 20. století s ohledem na to, 
jak se církev šířila z Jeruzaléma do celého světa. Budeme se věnovat nejdůleži-
tějším zápasům o formulaci učení, které řešily koncily prvních století.

Církevní dějiny 2 (ThMgr. Ing. Jaroslav Pleva)
Stručný přehled reformace – předchůdci, Valdenští, první reformace (česká - 
Chelčický a Jednota bratrská) a evropská reformace (Zwingli, Luther, Kalvín). 
Zvláštní zřetel budeme věnovat radikální reformaci - anabaptisté (Balthasar 
Hubmaier).

Jaroslav Pleva
kazatel sboru BJB Litoměřice



Církevní dějiny 3 (Slavomila Švehlová) 
Historie baptistického hnutí. Semináře připomenou první historické zmínky 
o novokřtěncích v Čechách a zaměří se na vznik prvních baptistických sborů 
v Evropě, především na tři směry baptistické misie v Čechách ve druhé po-
lovině 19. století. Budou se věnovat i platformě pro spolupráci baptistických 
sborů v Rakousko - Uhersku (Sjednocení) a vzniku nových sborů v Čechách 
a na Moravě do konference v r. 1919 – vzniku BJCH. Rámcově zahrnou vývoj 
BJB v letech 1919 – 2021, tj. vznik nových sborů, období Protektorátu, návrat 
reemigrantů a jimi založené sbory, období totality a procesů s kazateli, období 
po roce 1989.

Slavomila Švehlová
členka Historické komise BJB

Systematická teologie (Mgr. Marek Titěra, M.Div.;  
Mgr. Ing. Jiří Marek, PhD.)
Systematická teologie si klade za cíl vytvářet logicky koherentní a racionál-
ně obhajitelný systém biblického učení. Pracuje s biblickým zjevením s cílem 
shromáždit, shrnout a systematizovat biblické informace relevantní pro jednot-
livá teologická témata. V rámci předmětu Systematická teologie takto postup-
ně probereme hlavní teologické kategorie (Bůh, zjevení, člověk, Ježíš Kristus, 

spása, Duch Svatý, církev, budoucí věci). Naším cílem bude ukotvit naši víru  
v komplexní pravdě biblického zjevení. 

Marek Titěra
kazatel sboru BJB Praha 3

Jiří Marek
kazatel sboru BJB Ostrava

Biblistika (ThDr. Miroslav Čížek)
Během dvou Letních škol BJB se budeme formou výkladů a společné práce  
s biblickým textem podrobně zabývat „Kázáním na hoře“ z Matoušova evangelia 
a Pavlovou epištolou Římanům. Tyto zásadní texty Nového zákona významným 
způsobem ovlivnily takové velikány, jako byl reformátor Martin Luther nebo 
„otec“ metodistického probuzení John Wesley. Necháme se těmito biblickými 
texty ovlivnit i my?

Miroslav Čížek
kazatel sboru BJB Olomouc



Baptistické zásady v praxi našich sborů (Jan Jackanič)
Baptistické zásady odráží, jakým způsobem chápeme církev jako společenství 
Božího lidu a Pána Ježíše Krista jako jejího jediného Pána. Nemají nám na-
hradit Písmo nebo ho závazně vyložit, ale ukázat nám, jaké důrazy v něm jako 
baptisté rozpoznáváme. Toto pojetí pro nás není jen teologickou úvahou, jak by 
církev mohla nebo měla fungovat, ale do velké míry formuje praxi našich sborů 
i kongregačního uspořádání celé Jednoty.

Jan Jackanič
tajemník Výkonného výboru BJB

Vedení skupinek (Mgr. Vladimír Zeman)
Podíváme se na teologický základ setkávání církve po domech a budeme mluvit 
o tom, proč je takové společenství výborné jak pro budování křesťanů, tak pro 
přinášení evangelia nekřesťanům. Ve třetí části se zaměříme na praktické způ-
soby a formy vedoucí k šíření evangelia a multiplikaci skupinek.

Vedení sboru, staršovstva, týmů (Mgr. Vladimír Zeman)
Oblast vedení je důležitou součástí křesťanské služby. Budeme se věnovat bib-

lickému způsobu, jak vést sbor, staršovstvo nebo tým zaměřený na konkrétní 
službu. Soustředíme se také na charakter křesťanských vedoucích tak, jak nám 
ho představuje Písmo sv. a Ježíš sám.

Vladimír Zeman
kazatel sboru BJB Vysoké Mýto

Evangelizace a učednictví (Petr Coufal, M.Div.)
Na základě biblického a teologického učení předmět zkoumá podstatu evan-
gelia Ježíše Krista. Seznamuje studenty s podmínkami potřebnými pro sdílení 
evangelia a mapuje prostředí, ve kterém se tato komunikace děje. Zabývá se 
procesem evangelizace v kontextu církve a vymezuje podmínky pro duchovní 
formování nově obrácených křesťanů.

Petr Coufal
kazatel sboru BJB Brno



Pastorace (Pavel Mrázek, M.A.)
Pastorace různých věkových kategorií vyžaduje specifika, která je dobré znát  
a která nám pomohou přiblížit se těm, o které chceme pečovat. Pastorace na-
rozdíl od psychologie používá nejen poznatky vědy, ale i osobní a duchovní roz-
měr, který může nabídnout jen ten, kdo sám se nechá vést nejlepším Pastýřem. 
Proto se v tomto předmětu podíváme na tři oblasti: specifika služby konkrétní 
věkové skupině, charakter/osobnost pastoračního pracovníka (pastýře) a du-
chovní přípravu na setkání.

Služba dětem, dorostu, mládeži a seniorům ve sboru (Pavel Mrázek, M.A.)
Zdravý sbor má fungovat i vypadat jako rodina. A to nejen ve vzájemných vzta-
zích, ale také ve vzájemných službách. Ve zdravém sboru spolu existují všechny 
generace. Boží slovo nám dává principy, jak k sobě navzájem přistupovat, jak 
si navzájem sloužit, jak se vyučovat, jak společně žít, fungovat.  Podobně jako  
u pastorace, každá služba určité generaci má svá specifika, ale důležité je mít 
také na paměti, co je cílem takové služby, jaké prostředky mám k dispozici, 
jaká je potřeba. Těmto tématům se budeme věnovat během tohoto předmětu.

Pavel Mrázek
kazatel sboru BJB Šumperk, vedoucí  
Odboru mládeže BJB

Uctívání a bohoslužba (Ing. Pavel Coufal, M.Div.)
Předmět zkoumá biblické základy pro osobní a společné uctívání Boha, a to  
z pohledu Starého i Nového zákona (na počátku církve i v knize Zjevení). Bu-
deme věnovat pozornost společné bohoslužbě v místním sboru, jejím součás-
tem, průběhu i vedení. Co je možné nebo vhodné v našich bohoslužbách měnit 
(a kdy) a co bychom měnit neměli.  

Modlitba a půst (Ing. Pavel Coufal, M.Div.)
Skrze uvažování nad modlitbami lidí v Starém zákoně (jako byli Abraham, 
Mojžíš, Chana, David apod.) a Novém zákoně (Ježíš, Pavel) chceme hlouběji 
poznávat podstatu modlitby a vstupovat do její hloubky. Také chceme objevit 
význam půstu pro duchovní zápasy, které vedeme. 

Homiletický workshop (Ing. Pavel Coufal, M.Div.)
V souvislosti se studiem kurzu Homiletika připraví studenti vlastní kázání 
(biblický výklad) a přednesou ho ve třídě. O přednesených kázáních bude ve-
dena diskuse a dána zpětná vazba pro další růst. 

Pavel Coufal
předseda Výkonného výboru BJB



Podmínky přijetí ke studiu:

• minimální věk 18 let
• členství ve sboru BJB
• vyplnění on-line přihlášky na vnc.bjb.cz
• doporučení sboru (kazatele, staršovstva)
• absolvování přijímacího pohovoru (může být on-line)

Termín podání přihlášky: od 1. 3. do 30. 4. 2022

Po schválení přihlášky přijímací komisí je nutné podat online přihlášku na 
Institut TCMI, program Certifikát, do 22. 5. 2022. 

Na začátku února 2022 proběhne video setkání na zoomu se zájemci o studium 
a kazateli.

9:00 - 11:45  Úvodní krátká bohoslužba,   
  studium, konzultace,   
  práce na úkolech aktuálně   
  studovaného kurzu TCM

12:00 - 13:00 Oběd

13:00 - 15:45 Semináře, workshopy

16:00 - 16:30  Shrnutí, ukončení, 
  předání studijních materiálů 

Místo setkání bude upřesněno

Sobotní setkání Přijímací řízení



Studijní poplatky

Celkový poplatek pro studenta programu TIMOTEUS je 18.000 Kč. Stejná 
částka je za studenta také hrazena ze Vzdělávacího fondu BJB a účastníci tak 
hradí pouze 50 % z celkových nákladů.

Poplatek se hradí vždy na začátku školního roku. Zahrnuje školné, ubytování 
a stravu na všech setkáních včetně Letní školy BJB a kurzů TCM. Studijní 
literaturu pro kurzy TCM si zajišťují studenti sami s pomocí kanceláře Výkon-
ného výboru BJB. Poplatek se vybírá jednou ročně a studenti tak hradí částku 
3 x 6.000 Kč. 

Uvědomujeme si, že finanční situace všech zájemců o studium není stejná, 
a prosíme sbory BJB, které studenty na kurz vysílají, aby členy svých sbo-
rů podpořili finančně, možností dobrovolné sbírky nebo úhradou cestovních  
nákladů na jednotlivá setkání. 

Otázky a odpovědi

Jaké jsou podmínky ke studiu v programu Timoteus?
Být znovuzrozený křesťan, člen sboru BJB. Zapojený do služby Bohu v rámci 
církve. Schopný samostatného studia. Počítač (nejlépe notebook) s připojením 
na internet.

Mohu studovat program Timoteus při svém zaměstnání nebo studiu?

Ano, program je navržen tak, aby byl vhodný pro ty, kdo jsou již v zaměstnání 
nebo studují na jiné vysoké škole. Pracující musí počítat s tím, že bude třeba si 
vzít na vyučování v pracovních dnech dovolenou (uvolnit se). Prakticky to zna-
mená, že v kalendářním roce 2022 je třeba počítat s 5 pracovními dny (Letní 
škola BJB 1), v roce 2023 s 11 pracovními dny (3 kurzy + Letní škola BJB 2), 
v roce 2024 s 8 pracovními dny (3 kurzy, z toho 1 v Rakousku) a v roce 2025  
2 pracovními dny (1 kurz). 

Musím být na všech setkáních?
Ano, omlouvá se jen nemoc nebo vážný důvod. Je třeba si vyhradit čas na tý-
denní letní školy, sobotní setkání i 4denní závěrečná setkání v rámci každého 
kurzu TCM (čtvrtek-neděle).



Je podmínkou studia znalost angličtiny?
Program Timoteus je možné studovat v češtině. Vyučující Institutu TCM vy-
učují anglicky, ale studijní materiály budou přeložené do češtiny a v rámci 
každého kurzu bude překladatel. Znalost angličtiny je samozřejmě výhodou.

Jak probíhá hodnocení studia kurzů Institutu TCM?  
Známky u jednotlivých kurzů se skládají z bodů za splnění jednotlivých úkolů 
během 3 měsíčního studia (čtení studijní literatury v rozsahu až 1200-1500 
stran, duchovní příprava, projekt/písemná práce, aktivní zapojení do diskus-
ních fór apod.) a při závěrečném 4denním setkání (prezentace úkolů ve třídě, 
závěrečný test apod.)

Započítávají se mi získané kredity (kurzy) pro další studium na TCM?
Ano, student programu Timoteus je zároveň studentem Institutu TCM pro-
gramu Certifikát a může po absolvování pokračovat v programu M.A. s tím, že 
se mu započítávají získané kurzy.

Kde mohu získat další informace o studiu na Institutu TCM?
Na webu www.tcmi.edu, v katalogu  
https://www.tcmi.edu/cs/programy/katalogy/ 

Bližší informace a kontaktní údaje

Pavel Coufal
předseda Komise pro vzdělávání BJB
pavel.coufal@baptist.cz
734 681 590

Kancelář Výkonného výboru BJB
Na Topolce 14
Praha 4
140 00

info@baptist.cz
www.bjb.cz
vnc.bjb.cz



Ježíš přistoupil a řekl jim: Ježíš přistoupil a řekl jim: 

„Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke 
všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve 
jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby za-jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby za-
chovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem chovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem 
s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.“

                                                                                                        Matouš 28,18-20Matouš 28,18-20
 


