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Vyjádření Mezinárodního baptistického teologického semináře Evropské baptistické
federace, o.p.s. ke zprávě z hodnocení, duben 2014

Děkujeme Prof. PhDr. Vladimíře Dvořákové CSc. za možnost publikovat tímto
způsobem stanovisko ke zprávě Akreditační komise z hodnocení z dubna r. 2014 v
bodech, které považujeme za problematické.
1. Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace,
o.p.s. (dále jen IBTS) získal akreditaci navazujícího magisterského studia
Teologie v prezenční a kombinované formě v anglickém jazyce v roce 2002.
Od té doby proběhlo hodnocení IBTS Akreditační komisí (dále jen AK) v roce
2005 a došlo k prodloužení akreditace navazujícího magisterského studia
Teologie v roce 2006. Přesto, že je Česká republika signatářem Lisabonské
úmluvy o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání
v evropském regionu, nebyli jsme při žádné z výše uvedených příležitostí
upozorněni na skutečnost, že je třeba, aby studenti, kteří jsou do našeho studia
přijímáni s bakalářským diplomem ze zahraničí, měli tento diplom v České
republice nostrifikován dle výkladu § 89 zákona o vysokých školách.
S politováním konstatujeme, že tento nedostatek nebyl podchycen AK dříve
než po jedenácti letech působení IBTS v České republice, a až v době, kdy
IBTS přesouvá své sídlo i činnost do Amsterdamu. Přesto tento nedostatek
napravíme.
2. Velmi nás překvapilo hodnocení kvality studia, zejména diplomových prací
našich absolventů. Nevíme, na čem je založené. Naši studenti píší větší
množství písemných prací během studia než je obvyklé ve srovnatelných
českých magisterských programech (celkem 35 - 40 000 slov v esejích).
Vzhledem k této skutečnosti MŠMT při udělení akreditace roku 2002
schválilo rozsah diplomových prací 20 000 slov (včetně poznámek pod čarou,
bez bibliografie) a znovu při prodloužení akreditace v roce 2006. Rovněž
nesouhlasíme s tím, že diplomové práce svou úrovní odpovídají spíše
bakalářskému typu studia. I zde studenti absolvovali magisterské studium
v obvyklém rozmezí výsledků, od vynikajících až k podprůměrným pracem
(hodnocení A až E). Toto klasifikační rozpětí je obvyklé i na ostatních
vysokých školách. V obou případech je pro nás záhadou, na jakých základech
je možné podle podprůměrných prací hodnotit kvalitu celého programu.
3. Jsme udiveni konstatováním, že aplikací systému ECTS došlo k výrazné
proměně studijního programu s tím, že ohodnocení diplomových prací formou
30 kreditů ECTS (jeden semestr) je nepřijatelně vysoké. Poměr počtu hodin
věnovaný přednáškám a zkouškám, kde jeden semestr byl vyhrazen psaní
diplomové práce, byl nastaven již při získání akreditace v roce 2002 a

následně potvrzen při jejím prodloužení v roce 2006. Dále, evropský kreditový
systém ECTS nikde nestanovuje nebo nedoporučuje, kolika kredity by měla
být ohodnocena diplomová práce. Mnoho evropských zemí studijní zátěž 30
kreditů ECTS pro diplomovou práci magisterské úrovně požaduje. IBTS
v tomto požadavku nijak z evropských standardů nevybočuje. A konečně,
považujeme navazující magisterský program, alespoň z části, za základ pro
následný stupeň doktorských studií. Tomu odpovídají požadavky na
diplomovou práci.
4. Nakonec nás překvapuje, že si akreditační komise nevšimla skutečnosti, že
pedagogové zodpovědní za kvalitu a rozvoj magisterského programu Teologie
(vedoucí tohoto programu) velmi úzce propojují výuku a bádání. Nejen že
publikovali dlouhou řadu prací v domácích i zahraničních vydavatelstvích, ale
zároveň pořádali i konference a semináře s mezinárodní účastí, na nichž se
magisterští studenti našeho programu mohli podílet. Jedna vedoucí pedagožka
tohoto programu v posledním roce získala profesuru na Karlově Univerzitě,
další vedoucí pedagog připravuje k podání habilitační práci. Oba, stejně jako
další akademičtí pracovníci IBTS jsou zapojeni do výzkumných grantů
poskytovaných agenturou GAČR.
5. Jsme jednou z mála českých škol s akreditovaným programem, která je
zároveň každoročně evaluována britským vysokoškolským systémem
externích hodnotitelů. Tato kritéria kvality uplatňujeme napříč všemi našimi
magisterskými programy. Máme tak neustálou zpětnou vazbu expertů
rozumějících anglicky, kteří jsou specialisty v teologických oborech, které
učíme. Náš další magisterský program je akreditován Univerzitou
z Manchesteru a doktorský program Vrije Universiteit Amsterdam
v Holandsku. Obě univerzity jsou v celosvětovém hodnocení škol výše než
jakákoliv univerzita v České republice. Jeví se nám jistá nesrovnalost mezi
měřítky aplikovanými pro navazující magisterský program akreditovaný
MŠMT a standardy aplikovanými výše uvedenými školami.
Děkujeme za uveřejnění tohoto komentáře ke zprávě akreditační komise.
S úctou

The Revd docent Dr Parush R Parushev
Rektor

