
 
PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 

ZDŠ polská  (1961 – 1970) 

 Základní polskou školu jsem absolvoval v Horní 
Suché v roce 1970. Maminka kladla základy 
mému vzdělávání. Měla mně ráda, ale 
v domácích úkolech byla na mně dost přísná. 

 

 
 

Velmi jsem toužil po dalším vzdělání. Přihlásil 
jsem se na Střední průmyslovou školu 
elektrotechnickou v Ostravě, ale pro velký zájem 
uchazečů jsem nebyl přijat. Později jsem se 
dozvěděl, že v mém posudku byla červeně 
podtržená věta: "Nábožensky založen". Toto 
označení mně doprovázelo i v dalších létech, 
zvlášť v době základní vojenské služby. Tehdy 
jsem byl již hrdý na můj přídomek a s radostí 
jsem se k němu hlásil. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Odborné učiliště elektrotechnické  

 Ostrava Kunčice (1970 – 1973) 

Nastoupil jsem do učení na Odborném učilišti v 
Ostravě - Kunčicích a vyučil jsem se provozním 
elektromontérem v roce 1973. Moje skrytá 
vnitřní touha po dalším vzdělání se pod vlivem 
okolností pomalu rozplynula. Neviděl jsem žádný 
důvod, ani možnost v době totality dále 
studovat. Až do roku 1989 jsem pracoval ve 
svém oboru. 



        Ostrava Poruba  (1996 – 2000) 

   V roce 1996 se začal naplňovat jeden z mých 
životních snů, který jsem léta nosil v srdci, a 
který již pomaličku vyhasínal. Jakoby náhodou 
jsem si všiml inzerátu v novinách o nově 
otevřeném dálkovém studiu na Gymnáziu Olgy 
Havlové v Ostravě - Porubě. Tehdy mi opět 
svitla naděje. S velkým nadšením jsem se pustil 
do studia. V roce 2000 jsem úspěšně složil 
maturitu. Za 3 měsíce jsem dovršil 45 let. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Gymnázium jsem studoval s nadějí, že budou - li 
příznivé okolnosti, pokusím se pokračovat na 
některé teologické fakultě. Toužil jsem po 
rozšíření teologického obzoru a chtěl jsem být 
ještě lépe vybaven pro službu kazatele a správce 
sboru, ve kterém jsem sloužil početné skupině 
vysokoškoláků. Chtěl jsem jim rozumět a 
efektivně je vzdělávat. 

   

 

 

 

 

Katedra evanjelikálnej teologie a misie  

Bakalářské studium (2001 – 2003) 

V roce 2001 jsem se stal studentem Katedry 
teologie a misie na Pedagogické fakultě 
University Mateja Bela v Banské Bystrici. V roce 
2004 jsem ukončil bakalářský program. Téma 
Bakalářské práce: „Přirozený růst církve v NZ i 
dnes.“ 

 

 

  



 

Promoci jsem prožíval se vzrušením a vděčností 
vůči Pánu Bohu, který mi v době  studia dal 
prožít mnohé nádherné zkušenosti. Byl to On, 
který po několikáté naplňoval skryté touhy mého 
nitra. Byl jsem velmi vděčný za moji manželku, 
děti, za členy našeho sboru, kteří mně velmi 
podporovali a povzbuzovali. Cítil jsem se, jako 
bych vstoupil na další  z vrcholů své životní pouti. 

 

Magisterské studium (2005 – 2007) 
 
Po roční přestávce jsem pokračoval, v roce 2007 
jsem vykonal státní magisterskou zkoušku a 
obhájil jsem diplomovou práci na téma: "Žalm 23 
jako paradigma pastorační péče střední 
generace“. 
 

 
 
Moje maminka stála na začátku mého vzdělávání 
v základní škole a často mně povzbuzovala a 
dohlížela na můj pravopis. Nyní se zúčastnila mé 
magisterské promoce. Měla z ní upřímnou 
radost. I má nejmladší dcera Krystynka sdílela 
naší radost.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                    
 

Husitská teologická fakulta   

 
RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ  

 ("ThDr.") 

  

Možnost vykonat rigorózní státní zkoušku 
považuji za zvláštní příležitost, s kterou jsem 
dříve vůbec nepočítal. Přihlásil jsem se na 
Husitskou teologickou fakultu k rigoróznímu 
řízení a v únoru 2008 jsem ho úspěšně 
absolvoval. I tyto promoce jsem prožíval s 
radostí a vděčností vůči tomu, který v mém 
životě způsobil mnoho skvělých věcí.  
                                                                                                                                                              

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


