
 

 

 

 

                           Připravit věrné k dílu služby  

 

 

  HODNOCENÍ KAZATELE/STARŠÍHO/DUCHOVNÍHO VEDOUCÍHO 
Přijímací kancelář    •    Moravcova 430/16    •    Kroměříž 767 01    •    www.biblickyinstitut.cz 

 

 

ČÁST URČENÁ PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 
 

Kdo bude vyplňovat hodnocení:  ❑  Kazatel/starší   ❑ Jiný vedoucí sboru 

 

Jméno a příjmení uchazeče:             

 

Označte, který studijní program chcete studovat. * 

 

❑ Základy křesťanské víry      

 

❑ Výklad a kázání Bible     

 

❑ Biblické poradenství        

 

 

 

HODNOCENÍ – URČENO PRO KAZATELE/STARŠÍ/DUCHOVNÍ VEDOUCÍ 
 
Výše jmenovaný se uchází o přijetí na ČBI. Rádi bychom Vás tímto požádali, abyste vyplnili následující údaje podle 

Vašeho nejlepšího vědomí a svědomí před Bohem. Vaše hodnocení je pro přijetí výše jmenovaného/jmenované na 

ČBI velice důležité, protože bychom rádi spolupracovali na jeho/jejím duchovním rozvoji a růstu. Poslouží nám 

k utvoření si věrnějšího náhledu do charakteru tohoto zájemce o studium.   

 

Prosím, vyplňte tento formulář a pošlete ho přímo na adresu Českého biblického institutu, jak nejdříve to bude 

možné. Děkujeme za Vaši spolupráci.  

 

Jméno a příjmení (kazatele/staršího/duchovního vedoucí):         

 
Jak dlouho znáte výše jmenovaného uchazeče? ______________________________________________________ 

 

Jste příbuzný výše jmenovaného?  ❑ Ano   ❑ Ne    Jestliže ano, jak? ____________________________________ 

 

 

 Jak byste u uchazeče hodnotil jeho potenciál a schopnosti obstát v křesťanské službě?  

❑ výjimečně dobré   ❑ moc dobré   ❑ dobré   ❑ ucházející   ❑ slabé 

 

Jak je dotyčný obdarován pro odbornou křesťanskou službu? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Existuje v životě uchazeče určitý ukazatel, který by svědčil o tom, že by uchazeč mohl být efektivním 

učitelem/pastorem/starším?  ❑ Ano   ❑ Ne 

Pokud ne, prosím vysvětlete proč.: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Řekl byste o uchazeči, že se jeho postoj k životním povinnostem vyznačuje věrností, že dodržuje své slovo a že je 

schopen dostát závazkům, které předem slíbil?  ❑ Ano   ❑ Ne 

Jestliže ne, prosím vysvětlete, proč si to myslíte.: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Je zájemce znám jako svárlivá nebo konfliktní osoba?  ❑ Ano   ❑ Ne 

Jestliže ano, prosím vysvětlete, jak se to projevuje.: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Domníváte se, že by uchazeč mohl být chamtivý, lakomý nebo ambiciózní ve finanční oblasti?  ❑ Ano   ❑ Ne 

Jestliže ano, prosím vysvětlete, jak se to projevuje.: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Pokud má uchazeč rodinu a je mužského pohlaví, uveďte, prosím, zda je ve své rodině skutečným vedoucím 

v biblickém slova smyslu a zda se jeho rodina jeví spořádaně. Máte dojem, že jsou jeho děti vedeny k respektu a v 

disciplíně?  ❑ Ano   ❑ Ne 

Jestliže ne, prosím vysvětlete.: ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Má uchazeč v prostředí věřících reputaci morálního, laskavého, milujícího a dobrého člověka, proti němuž se nedá 

vznést stížnost, jež by zostudila svědectví Pána Ježíše Krista?  ❑ Ano   ❑ Ne 

Jestliže ne, prosím vysvětlete.: ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Je Váš sbor ochoten a připraven podpořit uchazeče i finančně?  ❑ Ano   ❑ Ne 

Jestliže ne, prosím vysvětlete, proč to není možné: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Bude se sbor a starší modlit a povzbuzovat uchazeče během jeho/jejího studii na ČBI?  ❑ Ano   ❑ Ne 

 

 

Podpis:____________________________________________ Datum: ___________________________________ 

 

Pozice (kazatel/starší, jiný vedoucí): _______________________________________________________________ 

 

Jméno sboru: _________________________________________________________________________________ 

 

Ulice, č.p.:                

 
Město:                                        PSČ:       
 
E-mail:         Tel. č.:        


