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Úvod
Tématem této práce je problematika odchod bohoslovc ze seminá e. Toto téma jsem
si vybral, nebo se m osobn týká, protože i já mám za sebou zkušenost odchodu.
V teoretické ásti práce si kladu za cíl vytvo it si konzistentní názor na proces formace
ke kn žství a následn jej prov it výzkumem. V tom bych cht l lépe porozum t procesu odchodu ze seminá e a zjistit, zda se v n m objevují n jaké zákonitosti, p ípadn
pojmenovat jevy, které s tímto procesem souvisí a nabídnout teorii, která by mé poznatky integrovala. P itom bych rád objevil, zda, resp. jak spolu souvisí období p ed
nástupem do formace, proces formace a nalezení místa ve spole nosti a v církvi po odchodu ze seminá e a jak se b hem t chto t í období m ní pohled na osobní povolání.
Protože toto téma není v literatu e p íliš zpracované, zvolil jsem metodu, která umož uje plasti t jší a podrobn jší náhled na danou skute nost, totiž Zakotvenou teorii, metodu
kvalitativní analýzy, kterou jsem aplikoval na nestrukturované rozhovory s bývalými
bohoslovci.
V druhé kapitole práce teologicky zpracovávám téma povolání a volby životního stavu.
Na základ církevních dokument Druhého vatikánského koncilu a následujících se
také po teoretické stránce zabývám p ípravou ke kn žství, abych stanovil ur ité m ítko.
T etí kapitola je metodologickou p ípravou výzkumu s cílem stanovit a blíže vysv tlit
použitou metodu. Výsledky výzkumu prezentuji ve tvrté kapitole. V páté kapitole se
snažím sumarizovat získané poznatky.
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1 Teoretická ást
D íve než p edložím výsledky výzkumu bývalých bohoslovc , chci se zam it na teologický rozm r božího povolání a teoreticky zpracovat téma formace ke kn žství. Nejprve
se budu zabývat tématem povolání v biblickém kontextu a následn se zam ím na významné církevní texty z období od Druhého vatikánském koncilu, které se zabývají
kn žstvím a formací.

1.1 Povolání v kontextu Starého zákona
Starý zákon obsahuje velmi mnoho zmínek o povolání. Už samotný akt tvo ení je v
podstat povoláváním k existenci, jež je provázeno pojmenováváním stvo ení. Hospodinovo povolání je p edevším povolání ke vztahu, a to vztahu velmi blízkému. Nap .
Davidovi Hospodin slibuje, že po n m dá povstat jeho potomku a slibuje, že mu bude
Otcem a on bude Hospodinovým synem1 Vztah, který byl na po átku porušen, musí být
obnoven. Proto si B h povolává lov ka, aby mohl obnovit sv j vztah se všemi lidmi.
Tento vztah je oboustranná záležitost. B h oslovuje a na lov ku je, aby na Boží volání
odpov d l. U všech d ležitých mezník d jin spásy stojí Hospodinem povolaná osoba,
která na takové oslovení odpov d la a skrze kterou B h jedná.
Slovník biblické teologie2 uvádí t i kroky, ve kterých B h lov ka povolává: vyvolení,
povolání a pov ení úkolem (poslání). Povolání, na rozdíl od vyvolení a poslání, „zasahuje do hloubky sv domí a tím celý život adresáta navenek i vnit n m ní, takže z n j
iní nového lov ka.“3 Potvrzení existenciální zm ny lov ka vidí slovník nap íklad ve
zm n jména povolané osoby.
Naproti tomu Novotný4 vidí ve zm n jména p i povolávání nejen zm nu podstaty, ale
zmi uje, že „dáti jméno znamenalo prom niti n í bytost tak, že byla schopna k n jakému úkolu a ur ení“5, tedy že jde o ur ení úkolu a vybavení pro jeho spln ní. Krom
toho také poznamenává, že dát n komu jméno mohlo znamenat „vyhlášení za osobní

1

2 Sam 7,12.
Slovník biblické teologie. ím: Velehrad, K es anská akademie, 1991.
3
GUILLET Jacques: Povolání, in: Slovník biblické teologie, 358–360.
4
NOVOTNÝ Adolf: Biblický slovník, sv. A–P, Praha: Kalich, eská biblická spole nost, 31992, 702–
704.
5
Povolán, povolání, povolati, in: NOVOTNÝ, 702–704.
2
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vlastnictví,“6 a tedy mnohdy vylou ení lov ka z profánního ádu v cí. Podobn je vylen n i celý národ Izrael ze spole enství ostatních národ .7
Zmín né charakteristiky povolání dob e ilustruje p íb h o povolání Abrahama, tehdy
ješt Abrama. Hospodin Abrama vyvolil ze st edu jeho rodiny a povolal ho tím, že na
n j p ímo promluvil: „I ekl Hospodin Abramovi…“. B h jako první oslovuje lov ka,
promlouvá, a tak prolamuje ml ení, za íná se sd lovat lov ku/sdílet s lov kem.
Následuje úkol: „Odejdi…“ 8 Tento úkol p edstavuje naprostou zm nu v Abramov život , dokonce zm nu stylu života, vydanost, odevzdanost, spolehnutí se na toho, kým
byl povolán.
O p t kapitol dále uzavírá s Abramem smlouvu, nazývá ho novým jménem a dává mu
nový úkol: „Já jsem! A toto je má smlouva s tebou: Staneš se praotcem hlu ícího davu
pronárod . Nebudeš se už nazývat Abram; tvé jméno bude Abraham. Ur il jsem t za
otce hlu ícího davu pronárod .“9
Na všech p íb zích povolání je z ejmé, že povolání nemá význam jen pro povolaného,
ale jeho úkol je spole enský, zam ený na ostatní, t ebaže jde o hlubokou osobní zkušenost. Abraham dostává povolání pro sv j kmen a stává se základem Božího lidu.
Další charakteristiky povolání ve starém zákon m žeme ilustrovat na povolání proroka
Izajáše. Ten, když se setkává s Hospodinem, je vyd šený a uv domuje si svou nedostate nost, své h íchy: „B da mi, jsem ztracen. Jsem lov k ne istých rt a mezi lidmi neestých rt bydlím, a spat il jsem na vlastní o i Krále, Hospodina zástup .“10
Setkání s Hospodinem tedy znamená ve Starém zákon zakusit boží velikost i blízkost,
která lov ka o iš uje a uschop uje: „Hle toto se dotklo tvých rt , tvá vina je od ata a
tv j h ích je usmí en.“11
V Hospodinov povolání se odráží jeho vykupitelská moc, protože jeho kone ným cílem je vždy spása lov ka, a to i ve Starém zákon , a koliv tam je pouze v náznacích.
Po naléhavé Panovníkov výzv : „Koho pošlu a kdo nám p jde?“ zcela svobodn Izajáš
odpovídá: „Hle, zde jsem, pošli mne!“ Setkání s Bohem a jeho blízkostí a velikostí tedy
6

Povolán, povolání, povolati, in: NOVOTNÝ, 702–704.
Srov. GUILLET.
8
Gn 12,2–3.
9
Gn 17,4–5.
10
Iz 6,5.
7
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nebere lov ku jeho svobodu. Naopak povolání p edpokládá svobodnou odpov

lo-

v ka.

1.2 Novozákonní povolání
Nový zákon k ozna ení slovesa povolat používá ecké kalein se stejným významem
jako Starý zákon hebrejské kárá’,12 Na rozdíl od starozákonních povolání, která byla
ur ená výhradn pro Izrael, v Novém zákon jsou povoláváni všechny národy. Cíl povolání – spása lov ka, zde dochází vyjád ení ve spole enství s Ježíšem Kristem, Božím
Synem: „V rný je B h, který vás povolal do spole enství se svým Synem, naším Pánem
Ježíšem Kristem“13. V tomto setkání už není báze , ale nadšení (i když Ježíšovy požadavky na u edníky byly podobn radikální jako požadavek na Abrahama: „Následuj m
a nech mrtvé, a pochovávají své mrtvé).“14 Ono nadšení m žeme rekonstruovat nap .
z Ond ejovy reakce, poté, co nalezne Mistra: „Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a
ekl mu: Nalezli jsme Mesiáše.“15
Na rozdíl od Starého zákona, kde se povolání vztahují tém

výhradn na jednotlivce,

v Novém zákon nalezneme i povolání všeobecná, kdy se Ježíš neobrací jen na jednoho
ze svých u edník , i na Dvanáct, ale na u edníky obecn , resp. na celou církev. Jedním
z t chto povolání je i povolání k následování: „Kdo chce jít za mnou, zap i sám sebe,
vezmi sv j k íž a následuj mne.16“
Povoláním, kterého se dostalo apoštol m, je misijní povolání k hlásání radostné zv sti:
„Jd te ke všem národ m a získávejte mi u edníky, k t te je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.a u te je, aby zachovávali všecko, co jsem vám p ikázal.“17

1.3 P íprava ke kn žství podle Optatam totius
Nejd ležit jšími církevními dokumenty pro formaci budoucích kn ží po Druhém vatikánském koncilu, jsou koncilní dekret Optatam totius (Dekret o výchov ke kn žství) a
posynodální apoštolská adhortace Jana Pavla II. Pastores dabo vobis (O výchov kn ží
v sou asných podmínkách.
11

Iz 6,7.
viz NOVOTNÝ, 703.
13
1 Kor 1,9.
14
Mt 8,22.
15
Jan 1,41.
16
Mt 16,24.
17
Mt 28, 19–20.
12
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Podle Optatam totius je pro výchovu kn ží nutné z izovat kn žské seminá e. Hlavním
cílem t chto seminá

je p ipravovat budoucí kandidáty na službu slova, bohopocty a

posv cování, a službu pastý skou; na to, aby se stali služebníky všech lidí. K dosažení
tohoto cíle je nutné, aby jednotn p sobily a tak p ispívali k formaci všechny složky
seminární výchovy – tj. výchova duchovní, intelektuální i disciplinární.18
D ležitou roli p i výchov k výše uvedenému cíli mají p edstavení a profeso i seminá e,
kte í mají být nejen odpovídajícím zp sobem duchovn a pedagogicky vzd laní, ale
mají mít i dostate né pastora ní zkušenosti. Spole n s bohoslovci by v seminá i m li
rodinné spole enství, které by u bohoslovc podporovalo radost z povolání a možnost
jeho následování. Dalším d ležitým p edpokladem správn fungující formace je náležité zkoumání kandidát , kte í se pro tuto kn žskou formaci rozhodnou, tak aby byla prov ena jejich duchovní, mravní, rozumová a t lesná zp sobilost a aby kandidáti sami
byli zárove seznámeni se všemi požadavky pro p ijetí kn žského a pastora ní úkolu.
Duchovní výchova tvo ící základ celé formace by m la klást d raz na rozvíjení a prohlubování spole enství s Otcem, skrze jeho Syna Ježíše Krista v Duchu svatém, p i emž
práv vztah k osob Syna by m l být ur ujícím, protože v záv ru studia p ijímají uchaze i spolu se sv cením podobu Krista Kn ze.19 Tento vztah by m l být podporován
úkony zbožnosti vycházejícími z praxe církve, hlavn však inspirován evangeliem a
podporován modlitbou.
Základem kn žské spirituality má být tajemství církve, provázené pokornou oddaností
Kristovu nám stku a svému biskupovi. „Bohoslovci a naprosto jasn pochopí, že
nejsou ur eni k vládnutí nebo k poctám, ale že se zcela v novat služb Bohu a pastý ské
služb .“20 Studenti bohosloví by si také m li osvojit myšlenku kn žské poslušnosti,
chudého zp sobu života a od íkání, tak aby se mohli stávat stále podobn jšími Kristu.
Mimo to mají bohoslovci p ijímat závazek kn žského celibátu jako Boží dar, na který
mají svobodn a ochotn odpov d t za p isp ní milosti Ducha svatého. Budoucí bohoslovci by se m li snažit život bez manželství v lenit do svojí osobnosti, aby tak jako
integrované osoby mohli dále r st ve své duševní i duchovní zralosti.
Disciplinární složka výchovy by m la být integrální sou ástí celé formace, nebo podle
Optatam totius vytvá í oporu spole nému životu, p stuje pot ebné sebeovládání a žá18

Viz OT 4.
Viz OT 8.
20
OT 9
19
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doucím zp sobem formuje osobnost. Káze ské p edpisy mají odpovídat v ku bohoslovc a podporovat u nich zodpov dnost a rozumné užívání svobody.
Celá formace by m la být tak dlouhá, aby její absolventi m li dostatek prostoru u init
svoje kone né rozhodnutí po zralém uvážení a d kladné p íprav . Na uvážení biskup
je ponechána možnost p erušení studií a formace nebo p ípadné za azení vhodného pastora ního školení.
Výchova intelektuální by m la mít základ ve všeobecném vzd lání st edoškolského
charakteru a dále klást d raz na osvojení latinského jazyka a dalších jazyk Písma.
Základní kostru studia mají tvo it filozofické a teologické obory, které by m ly zprost edkovávat a odhalovat Kristovo tajemství v d jinách lidstva. Nedílnou sou ástí celé
výchovy musí být pastora ní pé e a vzd lávání sm ující k budoucí kn žské služb ., tj.
v katechezi, kázání, liturgii a udílení svátostí v duchu otev enosti pro lidské pot eby.
Formace, která je zprost edkovávána v seminá i pak nemá být ukon ena absolvováním
studia teologie, ale má pokra ovat i po jeho dokon ení.

1.4 Povolání ke kn žství ve podle Presbyterorum ordinis
Z tohoto dokumentu v nujícímu se služb a životu kn ží je pro témata této diplomové
práce podstatný p edevším oddíl v nující se povolání kn ží (a tím i student bohosloví)
k dokonalosti. Toto povolání k dokonalosti je spole né všem k es an m nebo jim bylo
dáno již p i k estním zasv cení, kn ží by však m li o tuto dokonalost usilovat ve zvýšené mí e nebo se svým sv cením stali nástroji v ného Krista Kn ze a mají tak pokraovat tak v jeho díle. „Svatost kn ží velmi p ispívá k plodnosti jejich služby. A koli sice
Boží milost m že uskute nit dílo boží spásy i prost ednictvím nehodných služebník ,
p ece B h obvykle projevuje své divy rad ji skrze ty, kte í se více otev eli podn t a
vedení Ducha svatého.“21

1.5 Rozlišování
Pro to, aby mohla být v bec zahájena p íprava na kn žské povolání je nutné u budoucího adepta studia bohosloví nejprve rozlišit povolání, zjistit motivace se kterými nastupuje bohoslovec do seminá e a odhalit p ípadné vnit ní konflikty. Sám kandidát by m l

21

PO 12.
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vzít v úvahu svoji osobní situaci a zamyslet se nad tím: „ ím jako lov k žiji?, Z jakého
rodinného prost edí vycházím? Jaké problémy si p ináším ze svého domova? Jak ovlivují m j životní styl, rozhodování a volby?...Nedostate né rozlišování v této oblasti zp sobuje, že kandidát kn žství p ipisuje seminá i, do n hož vstupuje, plnou odpov dnost
za své osobní problémy, potíže a chyby.“22
Krom t chto základních otázek z oblasti osobního života by se m l uchaze tázat sám
sebe na to, jak je schopen dostát povolání k celibátu a k poslušnosti, povinnostem, které
kn žství doprovázejí. Všechny tyto otázky a sebezpytování by m l provád t
v naslouchání Božímu hlasu, aby tak jeho kone né rozhodnutí bylo pravé. „Toto jediné
veliké rozhodnutí zasv tit celý sv j život kn žství a v d sledku p ijmout kn žské sv cení
by však mn l bohoslovec rozložit na n kolik menších rozhodnutí“.23 Jak sílí osobní pouto bohoslovce na Ježíše, nar stající vnit ní sebejistota zp sobí, že pak (rozhodnutí) vyr stá v kandidátovi jakoby samo od sebe….p ijímá to, co mu nabízí sám Ježíš“24 Potvrzením správnosti volby je možné vyvozovat ze zkušenosti vnit ního pokoje a radosti.

22

AUGUSTYN Jozef: Celibát, Jeho duchovní p edpoklady a bohatství a jak k n mu správn vychovávat,
Kostelní Vyd í: Karmelitánské nakladatelství 2000, 47.
23
AUGUSTYN, 50.
24
AUGUSTYN, 55.
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2 Metodologie výzkumu
Jak jsem již uvedl výše, pro zpracování tématu jsem si vybral metody kvalitativního
výzkumu, konkrétn metodu Zakotvené teorie podle Strausse a Corbinové, protože nejlépe odpovídá zkoumanému problému, nebo se neredukuje skute nost na kvantifikovatelné prom nné a je schopna postihnout kvalitativní nuance, které se ísly vyjád it nedají. P itom se ale neomezuje na pouhý popis, i reprodukci dat.
A koliv se jedná o metodu, která má své ko eny v sociologii, Strauss a Corbinová uvád jí, že k tomu, aby bylo možné ji používat, nemusí být badatel nutn sociologem a že
d ležité jsou postupy, a ty jsou na disciplín nezávislé.25 Na druhou stranu je ale evidentní, že Zakotvenou teorii lze použít p edevším v humanitních v dách, tedy všude
tam, kde se setkáváme s lidskou výpov dí a interpretací.

2.1 Kvalitativní výzkum
Kvalitativní metody jsou v humanitních oborech alternativou k b žnému pozitivisticko-empirickému p ístupu, který je založen na objektivních a objektivizujících m eních,
pokusech a kvantifikaci údaj p evzatých z p írodních v d v pr b hu vyd lování sociáln -v dních obor v 19. století. Nem žeme p itom oprávn n tvrdit, že by stáli v i
sob v opozici (a koliv to tak n jakou dobu být mohlo a n kte í auto i toto stanovisko
dál hájí).26 Jde spíše o dva komplementární p ístupy, které se navzájem pot ebují a dopl ují.
Filozofický podklad kvalitativních metod bychom mohli nalézt nap . v Husserlov fenomenologii a v hermeneutice s jejich d razem na porozum ní v cem (fenomén m)
samotným namísto vytvá ení obecných princip .
Podle dosti široké definice Strausse a Corbinové „termínem kvalitativní výzkum rozumíme jakýkoliv výzkum, jehož výsledk se nedosahuje pomocí statistických procedur
nebo jiných zp sob kvantifikace.“27 Hendl proti tomu namítá, že „jedine nost kvalitativního výzkumu nespo ívá pouze v absenci ísel.“28 a nabízí Creswellovu definici:
„Kvalitativní výzkum je proces hledání porozum ní založený na r zných metodolo-

25

Srov. STRAUSS Anselm, CORBINOVÁ Juliet: Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky
metody Zakotvené teorie, Boskovice: Nakladatelství Albert, Brno: Sdružení Podané ruce, 1999, 16–17.
26
Srov. HENDL Jan: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace, Praha: Portál, 2005, 23–25.
27
STRAUSS & CORBINOVÁ, 10.
28
HENDL, 50.
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gických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. Výzkumník
vytvá í komplexní, holistický obraz, analyzuje r zné typy text , informuje o názorech
ú astník výzkumu a provádí zkoumání v p irozených podmínkách.“ 29 Tato definice
lépe vystihuje cíl kvalitativního výzkumu, jímž je p edevším hlubší porozum ní zkoumaným problém m.

2.1.1 Induktivní logika
Kvalitativní výzkum pat í p evážn mezi induktivní v decké postupy. A koliv se neobejde ani bez dedukce30, jeho základní rys spo ívá v tom, že primárním údajem jsou pro
n j nasbíraná data, ze kterých se teprve následn tvo í teorie. Tím se podstatn liší od
metod kvantitativních, které vychází z p edem dané hypotézy, již se snaží verifikovat,
resp. falzifikovat.31
Podíváme-li se pod tímto zorným úhlem nap íklad na teologii, zjistíme, že na první pohled je dnes, podobn jako obory klasické filozofie, p evážn deduktivní, zvlášt tam,
kde se snaží dojít k obecn platným soud m na základ historicko-genetické metody.
A p eci, jak uvádí Pospíšil, se v posledních letech „ podle vzoru konstituce Gaudium et
spes prosazuje i jiný, spíše induktivní metodologický p ístup, jehož východiskem je souasná d jinná situace, která klade teologovi ur ité existenciáln
a provokující otázky.“ 32 Ostatn

znepokojující

ada pokoncilních text a text Jana Pavla II. vykazují

zmín nou charakteristiku. Také je, v tomto kontextu zajímavá zmínka o propojení teologie se spiritualitou, nap . u sv. Františka z Assisi: „ František, který ur it nem l školní
teologické vzd lání, vycházel p edevším ze své duchovní zkušenosti, tedy z ortopraxe
života podle evangelia,“ 33 nebo Pospíšilem nazna ený vztah ortopraxe a ortodoxie.34
Je tedy z ejmé, že induktivní metoda není ani teologii zdaleka cizí, ba co víc: každá
teologie musí být zakotvená v duchovním život . Kvalitativní analýza zam ená p edevším na porozum ní m že být také silným pomocníkem, a to zejména v prakticky zam ené teologii, která místo nap . socio-demografických údaj o návšt vnících kostela
a kolik jich chodí k jakým svátostem, jist více ocení informace o tom, pro ke svátos29

HENDL, 50.
„ V induktivním p ípad proces vývoje teorie obvykle zahrnuje simultánní aplikaci deduktivního p ístupu, protože data souvisle používáme k návrhu a p ezkušování element vznikající teorie.“ HENDL, 36.
31
Srov. DISMAN Miroslav: Jak se vyrábí sociologická znalost. P íru ka pro uživatele. Praha: Univerzita
Karlova v Praze, 32006, 287.
32
POSPÍŠIL Ctirad V.: Ježíš z Nazareta, pán a spasitel, Praha: Krystal OP, 22002, 40.
33
POSPÍŠIL, 45.
34
Srov. POSPÍŠIL, 39.
30
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tem chodí, resp. nechodí, jak svou víru vlastn prožívají, jaký je obsah jejich víry, jaké
jsou jejich radosti a nad je, smutky a úzkosti uprost ed dnešního sv ta.35 A to se rozhodn nevm stná do dotazníku ani jiné kvantitativní metody založené na dedukci, kde
vlastn „ jen“ ov uji hypotézu, by t eba platnou.

2.1.2 Vlastnosti kvalitativních metod, úskalí a p ednosti
Stejn jako všechny v decké metody mají i kvalitativní metody svá úskalí, na která je
t eba dávat pozor, po ítat s nimi, p ípadn je kompenzovat. Samoz ejm ale nesou také
charakteristiky, kterých lze využít, pro které jsou vyhledávané a díky nimž se p i zkoumání konkrétního problému mohou uplatnit lépe než ostatní postupy.

asto se tatáž

vlastnost m že stát úskalím i p edností. Záleží na cíli a kontextu výzkumu
a v neposlední ad na výzkumníkovi.
vlastnost

úskalí

redukce po tu jednic

problematická generalizace
na celou populaci

nízká standardizace

nízká reliabilita = spolehlivost; opakovatelnost se
stejnými výsledky

nízká hranice mezi zkoumaným a výzkumníkem

ztráta odstupu

intenzivní kontakt s terénem, p irozené podmínky
velké množství vzájemn
propojených informací

problém srovnatelnosti
podmínek
náro ný sb r i analýza dat
složit jší prezentace

p ednosti
více informací, více prom nných a vztah mezi
nimi
vysoká validita = platnost,
vysoká vypovídací hodnota,
vysoká shoda s realitou
velká míra identifikace,
vysoká pravd podobnost
porozum ní, vhledu
zohledn ní místních a individuálních podmínek
plasti t jší obraz skute nosti

Tab. 1: Vlastnosti kvalitativního výzkumu

Ma ák a Švec ve své publikaci o pedagogickém kvalitativním výzkumu uvádí t chto
p t základních vlastností:
− orientace na subjekt,
− pe livá deskripce (p esný a obsáhlý popis zkoumané oblasti),
− interpretace a považování výzkumu za proces permanentní komunikace,
− zachování p irozeného prost edí výzkumu,
− postupné zevšeobec ování.36

35
36

Srov. GS 1.
Srov. MA ÁK Josef, ŠVEC Vlastimil: Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004, 22.
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2.1.3 Zakotvená teorie (Grounded theory)
Metodu Zakotvené teorie vytvo ili Barney Glaser a Anselm Strauss v roce 1967. Oba
dva p itom vycházeli z rozdílných v deckých tradic, takže se po ase rozešli a každý dál
propracovával svou vlastní verzi metody Zakotvené teorie. V této práci byla použita
metoda podle Strausse dále rozvíjená Straussem a Corbinovou.
Jak sám název napovídá, cílem metody Zakotvené teorie je vytvo it teorii, která vychází
z nasbíraných dat, je tzv. „ zakotvena“ v údajích a tím pádem co nejv rn ji odpovídá
zkoumané realit a vysv tluje ji. „ To znamená, že je odhalena, vytvo ena a prozatímn
ov ena systematickým shromaž ováním údaj o zkoumaném jevu a analýzou t chto
údaj .“ 37 Pro znázorn ní vztah mezi sb rem dat, analýzou a tvorbou zkoumaného
vzorku bychom mohli použít model hermeneutického kruhu. Hendl tuto vlastnost nazývá „ metoda nep etržitého porovnávání“ 38, b hem n hož dochází k interpretaci dat, jejich konceptualizaci a zhutn ní, zp esn ní navrhovaných pojm a nalezení vzájemných
vztah mezi nimi. To vše p i neustálém ov ování výchozími daty a p ehodnocování
p ípadn dopln né hledáním p íhodného vzorku a sb rem dat nových, jak ukazuje následující diagram:

teorie

ov ování
v datech

tvorba
vzorku

kódování
(analýza)

sb r dat

data

Obr. 1: Metoda nep etržitého porovnávání

P i hledání a tvorb vzorku se nepostupuje tak, aby v rozhovorech i pozorováních zazn lo „ to, co by cht l výzkumník slyšet“ , jak by se snad mohlo zdát, ale s cílem odpov d t na nezodpov zené otázky a zp esnit, i rozvinout témata, která se vyskytují
v primárních údajích a která jsou podstatná pro tvorbu teorie. Význam toho kterého tématu pro vytvá enou teorii se ukazuje v pr b hu již zmín ného analytického postupu.

37
38

STRAUSS & CORBINOVÁ, 14.
HENDL, 245.
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Záleží áste n i na volb výzkumníka, který, podle toho co zkoumá, témata vybírá.
Nejde ale o libov li s cílem prosadit si svou p edem stanovenou teorii.
Zakotvená teorie používá t í typ kódování, podle míry abstrakce:
− otev ené kódování,
− axiální kódování,
− a selektivní kódování.

2.1.3.1 Otev ené kódování
Otev ené kódování je prvním krokem analýzy dat. Jeho úkolem je nalézt v datech smysluplné samostatné celky, vytvo it z nich pojmy a ty potom seskupit do abstraktn jších
kategorií. K tomu se využívá p edevším kladení otázek a neustálé porovnávání. B hem tohoto procesu také ur ujeme, které pojmy ozna ují vlastnosti nebo dimenze jednotlivých kategorií. V této fázi je t eba si dát pozor, aby vytvá ené pojmy nebyly p íliš
popisné a pokud možno spojovat podobné jevy pod jeden pojem, aby bylo možné provád t srovnání. Na jednu stranu se tedy snažíme optimalizovat po et kategorií, na druhou stranu však v otev eném kódování jde o odhalení co nejv tšího po tu nuancí, které
detailn pokrývají zkoumanou realitu.

2.1.3.2 Axiální kódování
Axiální kódování navazuje na otev ené. Jeho cílem je znovu uspo ádat navrhované kategorie a spojit je do vztah podle paradigmatického modelu: p í inné podmínky
jev

kontext

intervenující podmínky

p í inná
podmínka

intervenující
podmínka

jev
p í inná
podmínka

jednání a interakce

jednání
a interakce

následky.39

následek

kontext

Obr. 2: Axiální kódování – paradigmatický model

39

Srov. STRAUSS & CORBINOVÁ, 72.
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Klí ovými kategoriemi jsou zde p itom jevy, v i kterým jsou ostatní uspo ádány jako
subkategorie. Je úkolem výzkumníka, aby identifikoval, která kategorie je jevem a které
další kategorie ji ur ují ve form podmínek, jednání i následk .
„ Axiální kódování má stimulovat uvažování o propojení mezi koncepty a tématy. Vznikají p i n m i nové otázky. M že navrhnout opušt ní n kterých témat nebo zkoumání
jiných do v tší hloubky.“ 40

2.1.3.3 Selektivní kódování
Axiální kódování tvo í základ pro kódování selektivní, které je axiálnímu velmi podobné, je ale hlubší a abstraktn jší. Výsledkem selektivního kódování je zakotvená teorie.
Aby jí mohlo být dosaženo, je t eba vytvo it analytický p íb h, tedy ur it centrální kategorii (téma celého projektu) a nalézt vztahy, mezi ní a pomocnými kategoriemi podle
paradigmatického modelu již zmín ného v axiálním kódování. „ N kdy má teorie podobu typologie. Tu pak lze považovat za teorii pouze tehdy, pokud její komponenty a kategorie jsou p esv d iv dokumentované, zd vodn né a navzájem propojené.“ 41
Strauss a Corbinová jmenují celkem p t krok , které vedou k integraci kategorií do
vznikající teorie:
− vyložení kostry p íb hu,
− uvedení kategorií do vztahu k centrální kategorii podle paradigmatu,
− ur ení vztah mezi kategoriemi na úrovni jejich dimenzí,
− ov ování t chto vztah podle údaj ,
− dopln ní kategorií, které je t eba up esnit a rozvinout.42

2.1.3.4 Teoretická citlivost
Na záv r kapitoly o metod výzkumu podle Zakotvené teorie bych cht l ješt zmínit
pojem teoretická citlivost, který používají Strauss a Corbinová k ozna ení schopnosti
výzkumníka porozum t dat m a správn je interpretovat. „ K tomu abychom dokázali
v údajích

objevit

teorii,

pot ebujeme

teoretickou

citlivost,

schopnost

‚vid t‘

s analytickou hloubkou to, co reáln existuje.“ 43 Tuto schopnost je t eba podle nich neu-

40

Srov. HENDL, 250.
HENDL, 243.
42
Srov. STRAUSS & CORBINOVÁ, 87.
43
STRAUSS & CORBINOVÁ, 54.
41
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stále rozvíjet a už prací s materiály, nebo, zejména na po átku výzkumu, r znými
technikami, které sice nevedou k teorii samotné, ale pomáhají výzkumníkovi získat
vhled do zkoumané reality.

2.2 Výb r zkoumaného vzorku
Než jsem nalezl výzkumný vzorek, snažil jsem se získat p ehled o množství bohoslovc , kte í opustili seminární formaci, p ípadn informace, v kterém roce formace a jak
byli sta í. P edem, p evážn z d vodu rozsahu práce, jsem výzkum omezil na bohoslovce, kte í nastoupili do Arcibiskupského seminá e v Praze v letech 1989 až 2000, tedy
bohoslovce p evážn

eských diecézí. Tyto údaje jsem získával díky spolupráci s rekto-

rem seminá e Arthurem Matuszkem ze seminárních matrik. Jak se ukázalo, seminární
matriky, zejména starší záznamy, neobsahují u všech bohoslovc spolehlivé a úplné
údaje, zejména informace, zda daný bohoslovec ukon il formaci, i zda byl vysv cen.
Nešlo tedy vycházet z p edpokladu, že chybí-li údaj o sv cení, odešel bohoslovec p edasn ze seminá e, což jsem si v mnoha p ípadech ov il vlastní zkušeností, protože
adu kn ží, u nichž údaj o sv cení chyb l, osobn znám.
Jak jsem pronikal do teoretických p edpoklad

Zakotvené teorie, dosp l jsem

k p esv d ení, že mým cílem p i stanovení zkoumaného vzorku není dosáhnout reprezentativnosti jako p i používání metod kvantitativních, ale že bude nejlepší volit takové
respondenty, kte í mají r zné zkušenosti, tedy prožili v seminá i r zná období. Tato
období jsem spojil p edevším s osobami p edstavených seminá e, v jehož vedení se od
roku 1989 vyst ídali rekto i Pilík, Baxant, Slavík a Matuszek.
Velmi podstatnou vlastností respondent byla jejich svoboda p i rozhodování o odchodu z formace. Jak je známo, z ímskokatolických seminá

odcházejí bohoslovci nejen

z vlastní v le, ale také z v le svého biskupa nebo z v le p edstavených seminá

poté,

co n který z t chto aktér usoudí, že se adept pro formaci nebo kn žství nehodí nebo
pokud porušuje stanovená pravidla. O ekávám, že zkušenosti t chto bohoslovc a s tím
související problémy budou ale jiné, vhodné pro samostatný, resp. srovnávací výzkum.
Pro ú ely výzkumu jsem také ze zkoumaného vzorku zám rn vylou il bohoslovce,
kte í sice odešli ze seminá e, ale odešli do n jakého eholního spole enství, hnutí, nebo
institutu. Domnívám se totiž, že ve v tšin p ípad v podstat nep erušili formaci ke
kn žství. Navíc formace ke kn žství a k zasv cenému životu jsou asto spojovány jako
kvalitativn velmi podobné.
18

Ze zkoumaného vzorku jsem také vylou il ty, kdo sice nastoupili do formace, ale prošli
pouze propedeutickým ro níkem – konviktem, protože prost edí v n m se dost liší od
prost edí seminá e a jeho cílem je ješt více rozlišování povolání, než p íprava ke kn žství.
Jako další kritérium p i volb zkoumaného vzorku jsem ur il stálost rozhodnutí o odchodu. Do výzkumu jsem nezahrnul bohoslovce, kte í uvažují v blízké budoucnosti o
návratu zp t do seminá e, nebo kte í se již dokonce do seminá e vrátili.
Všechny respondenty jsem nakonec vybíral z okruhu mn známých osob a kontakt na
n jsem získal bu p ímo od nich, nebo od spole ných známých. Pro první etapu jsem
m l vytipované t i respondenty, k nimž v pr b hu p ibyl tvrtý, který ú ast na výzkumu
p islíbil, ale z neznámých p í in a navzdory dohod se mi pak již neozval. Pobyt t chto
jedinc v seminá i spadá do období posledních t í rektor a všichni zažili personální
zm ny ve vedení seminá e, a to nejen ve funkcích rektora a vicerektora, ale také zm ny
spirituál .
Zkoumaný vzorek jsem se hodlal b hem výzkumu podle pot eby a v duchu Zakotvené
teorie doplnit, resp. oslovit další bývalé bohoslovce, pokud by výzkum vyžadoval dopln ní dalších informací.
Všem respondent m jsem p i prvním kontaktu sd lil, že zkoumám problematiku odchod bohoslovc ze seminá e na základ rozhovor . Také jsem je upozornil, že rozhovory
budou nahrány a p epsány tak, aby byla pokud možno vylou ena identifikace respondenta t etí osobou a že ve výsledné práci se z rozhovor objeví pouze úryvky.

2.3 Subjektivní zkreslení
Jak už jsem napsal výše, problém odchod bohoslovc ze seminá e mi není cizí. Je to
téma, které se m osobn týká, protože i já jsem dobrovoln ukon il seminární formaci.
Pro výzkum to m že p edstavovat ur ité riziko, zejména možnost subjektivního p edevším nev domého zkreslení. Tomu jsem se snažil p edejít volbou metody, kdy teorie
vzniká na základ interpretace dat a neustálým ov ováním v datech a porovnáváním
s nimi, takže by se do ní nem lo dostat nic, co by nebylo založeno na datech, tedy rozhovorech. Hlavním riziko tedy spo ívá v interpretaci, p ípadn ve výb ru dat.

19

Úskalí, které p edstavovala interpretace dat, mi pomáhaly ešit konzultace s vedoucím
práce i zp tné ov ování od respondent . Selekci dat jsem v podstat neprovád l a když,
tak vždy pouze s ohledem na vztah k tématu.
Znalost prost edí a problematiky mi p i použité metod byla naopak výhodou, protože
jsem díky ní m l lepší p ehled o tématu44 a snáze jsem navázal kontakt s respondenty.

2.4 Metody sb ru dat
Jak už jsem uvedl výše, primární zkoumaná data pramení z nestrukturovaných rozhovor s bývalými bohoslovci s velmi širokými otázkami, které byly postupn dopl ovány.
Všechny rozhovory trvaly p ibližn 60 až 120 minut.
První „ zah ívací“ otázka sm ovala jednak k získání bližšího kontaktu s respondentem,
jednak k rozpomenutí se respondenta na období seminární formace a v neposlední ad
i k získání informací o dalších potenciálních respondentech.
„Od vás z ro níku odešlo kolik bohoslovc ? Máš v tom n jákej p ehled?“ – „Vídáš ty se s n jákejma klukama, který by nedokon ili?“ (r2)
Navázání kontaktu následovala základní otázka celého rozhovoru, která m la za cíl otev ít široké pole výkladu vlastního života. V podstat se jedná o metodu vypráv ní životního p íb hu.
„M by vlastn zajímalo, nebo tak n jak v bec celej ten, jako celej ten vývoj. To
znamená, že v podstat ta základní otázka zní jako, jak se jakoby vyvíjel tv j život
jako z gruntu prost .“ (r1)
„Spíš bych se t zeptal tak n ják na tvojí osobní anamnézu, co se tý e tvýho osobního života. Zkus mi n jak p evypráv t sv j život.“ (r2)
Vycházel jsem z toho, že lov k p i vypráv ní p íb hu vlastního života dává r zným
událostem r zný smysl a podle toho je ve své výpov di zd raz uje, nebo o nich ml í.
Zárove je typické azení jednotlivých událostí po sob , nacházení jejich kauzálních
souvislostí, asociace. Na druhou stranu následovala tato otázka po zmínce o ostatních
bývalých bohoslovcích a s jistým „ p edv d ním“ , že se výzkum týká problematiky odchod . Bylo tedy z ejmé, že i odpov di budou spojené s tímto tématem.

44

Osobní zkušenosti jako zdroj teoretické citlivosti viz STRAUSS & CORBINOVÁ, 28.
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Dalším d vodem pro jsem cht l, aby mi respondenti vypráv li životní p íb h byl p edpoklad, že tak p edejdu zjednodušením a klišé, kterých by se mi mohlo dostat, kdybych
pokládal konkrétn jší otázky typu „ pro jsi odešel ze seminá e“ , na které bych ekal
stru né a jasné odpov di. Navíc bych takovými otázkami do jisté míry ovliv oval okruh
odpov dí. Zasazení problému odchodu ze seminá e do celého života podle m více odpovídá zkoumané realit .45
Po takto široké otázce následoval v tšinou ze strany respondent požadavek po up esn ní, emuž jsem se snažil vyhnout, takže jsem parafrázoval p vodní otázku, nebo respondentovu odpov

, abych dal respondentovi as k rozmyšlení odpov di a zárove

ho neovlivnil konkrétn jší otázkou.
„… a to jako… z jakýho hlediska to mám brát, jako duchovn , nebo duchovního,
nebo životopis formáln , nebo… ?“ – „Jak chceš.“ – „Jo, jestli to mám íkat, jako
to je jedno, jestli to mám íkat se z etelem na to povolání, nebo ne.“ – „Hm, to je
jedno, no.“ (r2)
„… to je hodn široká otázka.“ – „A záleží to v podstat na tob , kde za neš, kde
skon íš. Já kdyžtak se zeptám dalšíma dopl ujícíma otázkama.“ (r3)
V dalším pr b hu rozhovoru už jsem pokládal i konkrétn jší otázky, v tšinou s cílem
lépe porozum t respondentov odpov di, p ípadn získat o daném v ci více podrobností. Neustále jsem také snažil respondenty povzbuzovat metodami aktivního naslouchání.
K n kterým otázkám jsem se po delší chvíli vracel, abych zjistil stálost odpov di, vývoj
postoje b hem rozhovoru, p ípadn nejasnosti i vnit ní konflikty nazna ené rozpory
ve výpov di.
Prost edí, kde se rozhovory odehrávaly jsem nechal na volb respondent . Ve dvou p ípadech se rozhovor odehrával v restauraci, jednou v domácím prost edí respondenta.
Ani v jednom p ípad se mi však nepoda ilo zajistit optimální akustické podmínky, což
se pak odrazilo hlavn v náro nosti p epis .
Rozhovory byly zaznamenávány záznamovým za ízením Iriver p ímo v elektronické
podob , díky emuž se zjednodušila manipulace b hem p epis , p i kterých mi velice
pomohl program Express Scribe verze 4.0246, který umož uje funk ními klávesami
ovládat b h záznamu rozhovoru p i sou asném zápisu v textovém editoru. I tak byl p e45

To je také vlastn jeden z hlavních d vod , pro volbu kvalitativního výzkumu.
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pis rozhovor pom rn náro ný, vzhledem ke kvalit záznamu a bylo t eba se asto
vracet, výjime n i ozna it slovo, kterému nebylo rozum t.

2.5 Analýza dat
Otev ené kódování jsem provád l nejprve na jednom z rozhovor tak, že jsem postupoval po malých smysluplných úsecích od ástí v t až po n kolik v t najednou, které vždy
obsahovaly jádro výpov di. Takový úsek jsem ozna il kódem – slovem, který vybraný
úsek charakterizovalo.
P i kódování jsem používal software MAX.QDA2, který je ve zkušební verzi p ístupný
na internetu.47 Tento software je p ímo ur ený pro metodu kvalitativní analýzy dat. Jeho
drobnou nevýhodou je, že nepodporuje eštinu, tedy, že vytvá ené kódy jsou bez n kterých písmen eské abecedy.48 Také dokumentace k tomuto programu existuje pouze
v angli tin , n m in , nebo špan lštin . Mezi jeho hlavní p ednosti pat í možnost vytvá et hierarchizovaný systém kód , p ipojování poznámek a odkaz k textu i kód m,
vážení kód , jednoduché zpracovávání více text a n které automatické funkce (nap íklad tvorba frekven ního slovníku), které jsem ale nepoužil, nebo jsem se obával, že
by mohly, celou analýzu zkreslit.
Zpo átku šlo o kódy vícemén deskriptivní, které pouze popisovaly nebo shrnovaly
smysl výpov di. Ty jsem postupn seskupoval a hierarchicky uspo ádával do skupin
kategorií, kategorií, jejich vlastností p ípadn vyjád ených v konkrétní dimenzi, nap .
duchovní život – krize – projevy – vyprahlost.
Poté, co jsem takto analyzoval jeden rozhovor, pokra oval jsem rozhovorem dalším,
p i emž jsem se snažil tam, kde to bylo možné co nejvíce využít kódy z p edchozího
rozhovoru. Tento postup vyžadoval neustálé porovnávání rozhovor , abych zabránil
ozna ování dvou r zných jev stejným pojmem a také abych naopak zjistil, co spojit
lze. I v této fázi m ly nov vzniklé kódy spíš deskriptivní povahu a bylo t eba s nimi dál
pracovat. Takto jsem postupoval i v p ípad t etího rozhovoru.
Jak se postupn rozr stal a zp es oval systém kód , za al jsem si více všímat ur itých
pravidelností, které se v rozhovorech objevovaly a které bylo t eba zaznamenat. Proto

46

http://nch.com.au/scribe/index.html
http://www.maxqda.com
48
Nová verze MAX QDA 2007, uvoln ná v pr b hu b ezna 2007, umož uje požívání rozší ené znakové
sady.
47
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jsem za al vytvá et první schémata, které jsem pozd ji m nil tak, jak postupovala analýza a podle ov ování v rozhovorech. Jedním takovým schématem bylo ur ité kurikulum bohoslovce, které jsem zp es oval.
Poté, co jsem dokon il základní otev ené kódování všech t í rozhovor , zam il jsem se
více na axiální kódování. To znamená, že jsem p esunul v tší pozornost na vzájemné
souvislosti mezi kódy a díval jsem se na n pod zorným úhlem paradigmatického modelu a kauzálních souvislostí. Otev ené a axiální kódování jsem neustále st ídal a dopl oval porovnáváním s rozhovory. Tak jsem podrobn ji analyzoval specifika jednotlivých
p ípad i spole né souvislosti. Nakonec jsem dosp l ke kone né podob kurikula a stanovil stru ný analytický p íb h, který je všem rozhovor m spole ný, stanovil základní
období a témata, která jsou pro tato období charakteristická. To jsou vlastn t i klí ové
kategorie.
Na tomto míst musím zmínit, že podle Zakotvené teorie by se m l výzkumník snažit
nalézt jednu klí ovou kategorii. V tomto p ípad by to však znamenalo zbyte né omezení a p íliš velkou redukci.

2.6 Problematika odchodu bohoslovc v odborné literatu e
A koliv by se mohlo zdát, že problematika odchod bohoslovc ze seminá e bude téma
v odborné literatu e již zpracovávané, protože skýtá adu podn t k výzkumu a otázek,
na které je, s ohledem na kn žskou formaci, užite né hledat odpov
k tomuto tématu tém

, nenalezl jsem

žádné zdroje.

Jedinou odbornou publikací v eštin , která se áste n dotýká této otázky je z polštiny
p eložená kniha Kn žské a eholní povolání: rozlišení a rozvoj,49 která se zabývá psychologickými aspekty procesu povolání a formace. Jak auto i zmi ují, erpají p itom
z innosti Institutu psychologie na Papežské gregoriánské univerzit pod vedením jezuity Luigiho M. Rully. Ten se ve svém díle Entering and leaving vocation: intrapsychic
dynamics, kde p edstavuje výsledky empirických výzkum , zabývá p ímo odchody ze
seminá e. Tato kniha však není na eském území dostupná a nepoda ilo se mi ji sehnat.
Z další relevantní literatury jsem objevil ješt

dva lánky Josepha C. Ventimiglia

z texaské univerzity v Arlingtonu. Oba dva prezentují výsledky výzkum . První, Career

49

DYREK Krzysztof, KU UCH Mieczysław, TROJAN Kazimierz: Kn žské a eholní povolání, rozlišení
a rozvoj. Kostelní Vyd í: Karmelitánské nakladatelství, 1995.
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commitment among continuing and exiting seminary students50, popisuje vztah mezi
mírou zavázanosti (commitment) a setrváním nebo opušt ním seminá e, druhý, Significant others in the professional socialization of catholic seminarians51 sleduje identifikaci
s kn žstvím jako funkci vlivu významných druhých (significant others), stupn formace
(career progress) a praxe.
Veškerá zmín ná literatura, krom polské monografie pochází ze sedmdesátých let dvacátého století.

50
51

VENTIMIGLIA Joseph C.: Career commitment among continuing and exiting seminary students, in:
Sociological Analysis 1 (1977) 49–58.
VENTIMIGLIA Joseph C.: Significant others in the professional socialization of catholic seminarians,
in: Journal for the Scientific Study of Religion 1 (1978), 43–52.
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3 Výsledky výzkumu
B hem výzkumu jsem identifikoval jakýsi „ životní cyklus“ neúsp šného bohoslovce
rozd lený na t i základní období: 1. p ed formací, 2. b hem formace a 3. po odchodu,
která jsou odd lená d ležitými rozhodnutími, totiž vstupu do formace a odchodu z ní.
V t chto obdobích, probíhá celý analytický p íb h, p i emž pro každé z t chto období
lze nalézt jeden klí ový proces, který dané období charakterizuje:
− povolání (p ed formací),
− deziluze (období formace),
− reintegrace (po odchodu).
Analytický p íb h pak lze vyložit takto: Bohoslovec je v procesu povolání motivován
vstoupit do procesu formace, kde po ur ité dob dochází k deziluzi, zp sobené nevy ešenými konflikty z období formace i p ed ní. Deziluze graduje až k rozhodnutí odejít.
Vyrovnávání se s odchodem, b hem n hož dochází k reinterpretaci povolání ovliv uje
následnou op tovnou integraci bývalého bohoslovce do spole nosti a do církve, a ur uje
míru jeho spokojenosti i míru jeho zapojení do života církve.
V následujících ástech bych rád tento p íb h rozpracoval a detailn ji popsal nalezené
jevy a souvislosti, p i emž strukturu kapitoly bych vymezil práv podle již zmín ných
období a klí ových proces .

3.1 Povolání
Tato ást se zabývá povoláním, tedy procesem, kterým prochází adept kn žství, než
nastoupí do formace, od prvotních impuls až po kone né rozhodnutí a podání p ihlášky
do seminá e. Samoz ejm by se dalo uvažovat o povolání jako o nikdy nekon ícím procesu hledání a nalézání svého místa ve sv t , tázání se Boha, naslouchání a reakcí, nejen
tedy p ed nástupem do formace, v jejím pr b hu, ale i v období po odchodu. Protože je
ale tato práce omezena na zkoumání bohoslovc , kte í odešli ze seminá e, ohrani ím
období povolání nástupem do formace, protože proces formace klade d raz více na p ípravu ke kn žství než na rozlišování povolání.

3.1.1 Pojem
Termín povolání v nejužším slova smyslu chápu v podstat biblicky, jako zkušenost
duchovního života, jako událost, oslovení, akci, která lov ka motivuje k odpov di,
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k reakci – vykonat to, k emu je povoláván.52 Na takové povolání mohu reagovat, nebo
nereagovat, p im en , nebo nep im en , mohu být, i nebýt povolán, vnímat, nebo
nevnímat, že jsem i nejsem povolán ap. Toto povolání má vždy intencionální dimenzi;
tzn. je zam ené. Povolání však nemohu mít, nebo nemít, natož je ztratit, protože je na
mn v podstat nezávislé.
V širším slova smyslu ale m žeme povolání chápat jako proces oslovení, rozlišování
a inspirované volby životního stavu, ve kterém hledám porozum ní tomu, k emu „ slyším“ , že jsem volán, osloven, k emu jsem inspirován a rozhoduji se pro to, tedy záleží
zde i na mém rozhodnutí a aktivit .
K es anský život je založen na následování p íkladu Ježíše Krista, který nekonal svou
v li, ale v li Otce, proto se k es an p irozen zajímá, jaká je Boží v le v jeho život a
vnímá, že tím, kdo ho povolává je B h. To nevylu uje, ale naopak p edpokládá svobodu
rozhodnutí. Do procesu povolání vstupují v r zné mí e i osobní psychologické motivy,
a už v domé i nev domé a vlivy okolí, nap . výchovy.
„ Taky na tom m lo velkej vliv ur it , že jsem nikdy s nikým nechodil, jo. A byl
jsem z toho smutnej, bylo mi smutno a prost … “ (r2)
„ Já si myslím, že u m to bylo hodn ovlivn ný rodinou. Že rodina mi p edkládala, že, když to eknu zjednodušen , že kn žství je nejv tší, nejv tší ideál, a proto
m to tak jako p itahovalo, takže bych ek, že to povolání bylo trochu podmín ný
tou výchovou, ale to lov k nem že íct nikdy, jako úpln p esn , jak to bylo.“
(r3)
Proces rozlišování povolání popisují všichni dotázaní velmi podobn , a koliv nepoužívají nutn stejné pojmy. Následující schéma ukazuje ty i fáze tohoto procesu, které
jsem zaznamenal v rozhovorech.

52

Viz nap . p íb h o povolání Samuela (1Sam 3).
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Obr. 3: Proces povolání

Sami bývalí bohoslovci, pokud v bec slovo povolání zmi ují, mluví o n m v tšinou
r zn . P edevším je pro n tento pojem nejasný a nejednozna ný (pseudomystické). Na
otázku „ jak jsi vnímal povolání“ v tšinou odpovídají se z etelem na intencionální dimenzi povolání a mluví spíše o ní. Nej ast ji se v tomto prost edí objevuje spojení
s kn žstvím (povolání ke kn žství), eholním životem, mén s manželstvím; tedy spojení
s ur itými duchovními stavy asto chápanými jako r zné dimenze jedné kategorie. N kdy se objevuje i chápání v sekularizovaném smyslu, jako zam stnání.
„ Jako otázka povolání a jak se to jako rozebírá, tak pro m nikdy nebyla tak, jako
nikdy jsem p esn nev d l, o co se má jednat. P ipadalo m takový, no, no, v uvozovkách pseudomystické.“ (r3)
„ No tak já jsem zatím uvažoval o povolání jedin jako duchovní, ke kn žství, nebo
k eholním. No a tak, když bych… já nevím, že mi, n kdo n kde mi to íkal, že jako
manželství není opakem kn žství jo, nebo že to není, povolání k manželství není
opakem povolání ke kn žství, jo. Ale jako p ijde mi, to jsou takový ty dv základní,
nebo nevím, co bych k tomu ješt p idal,… “ (r2)
Objevuje se také spojení slova povolání se slovesem mít, resp. nemít evidentn
s významem nebýt povolán ke kn žství.
„ A jak vnímáš to svoje povolání ke kn žství [po odchodu]?“ – „ No tak to vnímám
tak, že ho nemám.“ (r2)
Nejednozna né chápání pojmu povolání souvisí podle se zna ným (i historicky podmín ným) zatížením tohoto slova v církevní hantýrce53, kde se používá v tšinou
k ozna ení tzv. duchovních povolání, kterými se rozumí kn žství nebo eholní život,
tedy dva svým zp sobem výjime né stavy spojované s výlu ným postavením a boží
53

Zde se také objevuje podle m nesmyslné spojení slova povolání se slovesem mít i ztratit, které na
jednu stranu pramení z nejasného chápání, na druhou k nejasnosti vede.
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milostí, ale také s mimo ádnými o ekáváními. To se projevuje i v následující citaci
v zjevném rozporu mezi vznešeností a velikostí povolání, které lov ka p esahuje a je
n ím specifické a na druhé stran ne-výlu ností a ne-výjime ností povolání, které je
jako jedno z mnoha povolání a které není úpln extra, n co speciálního. Tato z etelná
nesrovnalost ve výpov di (v podstat tém

v jediné v t ) je, podle m zp sobena nedo-

state nou identifikací se s rolí toho vyvoleného, výjime ného, kterou o ekává okolí a již
byla áste n interiorizována a snahou z stat ve svých i v cizích o ích „ normální“ , ve
smyslu b žný, v tšinový. Existují tedy dva tlaky: jeden, p evážn zevnit , který nutí
lov ka z stat sou ástí spole enství, do kterého pat í, nevyd lovat se z n j, nestát mimo
a druhý, p evážn zven í, který nutí k p ijetí role výjime né, v d í osoby, jež stojí p ed
celým spole enstvím, zastupuje spole enství p ed Bohem (nap . p i liturgii) a Boha a
církev p ed spole enstvím (p i udílení svátostí). Je to konflikt, v n mž je t eba dozrát,
kde na jedné stran stojí spíš profánní a na druhé spíš posvátné vid ní kn žství. To první symbolizované službou, to druhé zasv cením. A je to také jeden, ale rozhodn ne
jediný, konflikt, který p isp l u bývalých bohoslovc k deziluzi a následn k odchodu.
„ Jak jsem vnímal to povolání? Jako myslíš povolání ke kn žství, nebo jak jako povolání?“ – „ No prost , prost povolání, no. Jestli jsi n jak vnímal, jak jsi ho vnímal, jestli si na to pamatuješ.“ – „ No tak no vnímal. Tak ur it si na to pamatuju,
vnímal jsem ho jako n co vznešenýho jako n co velikýho, že jo n co, co lov ka
p esahuje do ur itý míry, n co jako je do ur itý míry jako velká milost, nebo t eba
velká est, že jo, stát se t eba kn zem, ale zas na druhou stranu jsem vlastn jako
nevnímal to jako výlu ný, nebo výjime ný povolání, že jo ale spíš tak jako jedno z
mnoha povolání. Samoz ejm povolání hezký, povolání, že jo, který je náro ný, a
nechci íct t žký, ale prost je do ur itý míry že jo, n ím specifický. Ale já nevím
no, že bych ho vnímal n jak jako úpln extra, jako n co speciálního, to snad ani
ne.“ (r1)
„ … cejtil jsem, že nedokážu stát jako kn z, vep edu p ed lidma a obstát, nebo a
hlásat jim n co, o em úpln nejsem p esv d enej, jo, nebo spíš s tou jistotou,
takhle spíš, jo. Samoz ejm ne všechno, nem l jsem problémy s vírou, n co nev it, ale jsem nátura pochybova ná rád mám jako, že o tom p emejšlím, že o tom
spekuluju a že ne íkám v ci jako jist , že jsou tak a tak, jo a že všichni to musí
chápat tak a tak. A v bec, v bec m nebylo ee jsem se necejtil na to bejt v dce ve
farnosti, v tom kolektivu tý farnosti, jsem se necejtil tak jako, že to není moje role.“ (r3)
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3.1.2 Citlivost v

i povolání

Pro to, aby mohl za ít proces rozlišování povolání, bylo t eba ur ité citlivosti v i povolání, která m la jeden sv j zdroj ve vn jších vlivech, tedy v prost edí, kde se respondent pohyboval: v rodin a výchov , ve spole enství mládeže (ve farnosti, v hnutí –
Salesiáni), v osobách kn ží, které se staly vzory v pr b hu konverze, v radách a doporu eních d ležitých osob (babi ka) i osob úpln cizích.
„ Takže, ek bych, že výchova na mým rozhodnutí vstoupit do seminá e m la hodn velkej vliv, že jsem, aby to bylo zajímav jší, v d l, že t eba maminka se jako, to
cht la, nebo dejme tomu rodi e, by jsme byli vedení hodn , hodn voln a mohli
jsme si d lat hodn , co jsme cht li. A asi m ješt ovlivnilo t eba Salesiáni, práce
s mládeží. No a, to bylo na jedný stránce to podhoubí,… “ (r3)
„ Já vím, že d ív vlastn jsem si ekl, taky musím teda íct, že babi ka mn jako
ob as íkala, že bych se m l stát kn zem, že je to… “ (r2)
„ … jsem samoz ejm m l kolem sebe lidi, který vesm s teda lidi, který teda se stali
t ma kn žíma, který m n jak k tý myšlence jako víry i p ivedli že jo a takže takže
to bylo jako takový silný jo, tak jako napodobit ten vzor… “ (r1)
Druhým zdrojem citlivosti byly vlivy vnit ní: už samotná osobní konverze, po átek aktivního duchovního života a praxe; zkušenost života s Bohem (a to i u respondenta od
d tství vychovávaného k ví e), znamenala zvýšení citlivosti v i povolání. Vždy se ale
jednalo o souhru více faktor .
„ Dozv d l jsem se, nebo jsem za al n jak vnímat, že existuje n jákej Duch Svatej,
že to není jenom B h Otec a Ježíš. Jako ne že bych p ed tím o n m nikdy neslyšel,
ale jako ne n jak aktivn , prost no. Takže lépe e eno taková moje duchovní obroda, když p ed tím to bylo takový pasivní. No a potom prost teda jsem ucejtil to
povolání a že jsem to ekl… “ (r2)
Citlivost (nebo také vnímavost) v i povolání je do jisté míry teoretický koncept, o kterém respondenti p ímo nehovo í, ale kterým vysv tluji roli vn jších i vnit ních faktor ,
jež sice nevedly p ímo k samotnému rozhodnutí, ale udali respondent m prvotní impuls
a nasm rování.
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Je to, podle m , práv citlivost v i povolání, která umožnila respondent m vnímat a
interpretovat skute nost ve smyslu osobního povolání. Nebýt této schopnosti, sotva by
respondenti o kn žství v bec uvažovali.
Mám zato, že podobná citlivost je nutná, aby se z „ nev ícího“ stal lov k „ v ící“ ; aby
za al interpretovat skute nost jako v ící a zahrnul vztah s Bohem do svého praktického
života. Tato citlivost stojí také na podobných vlivech, a už vn jších, nebo vnit ních
a mohli bychom íci, že citlivost v i povolání je v té citlivosti v ícího k es ana obsažena, na což ostatn ukazuje spojení konverze s prvotním impulsem jít do seminá e.
„ Tak jako s tou myšlenkou jít do toho seminá e a prost stát se tím kn zem jsem
samoz ejm koketoval od samýho za átku toho, tý svý konverze,… “ (r1)

3.1.3 Duchovní zkušenost
Všichni respondenti zmi ují v souvislosti s povoláním jeden, nebo více duchovních
zážitk , zkušeností, které u nich bu nastartovaly proces rozlišování povolání, nebo je
p ímo motivovaly k rozhodnutí vstoupit do formace.
U všech respondent je tato zkušenost velmi podobná a vede k r zn silné identifikaci
s kn žstvím tak, jak jej respondenti vid li. Na za átku procesu dodává motivaci p emýšlení, ke zkoumání, obrací pozornost novým sm rem, na jeho konci dodává jistotu a sílu,
potvrzuje zvolenou cestu, posiluje odhodlání bohoslovce a motivuje k rozhodnutí
vstoupit do seminá e.
„ Až vlastn , když bylo úpln po všem, úpln po tom setkání, tak když už jsme pak
m li takovej týden voraz nebo v podstat jsme m li prost k dispozici takový
tejden volna, kdy jsme tak n jak cestovali po tom východním pob eží Spojenejch
stát , a tak jsme shodou okolností zavítali do Philadelphie, že jo, kde byl ten náš
vlastn slavnej rodák Jan Nepomuk Neumann, byli jsme u jeho hrobu a a od tý
doby na n j taky nedám dopustit, jo jako je to jeden z mých velmi oblíbenejch
sv tc . A dokonce i m j syn je jako, má k estní jméno Jan Nepomuk Neumann. A
tam u toho hrobu prost najednou, když se jako, jakoby vnit ní volání, nebo pnutí
nebo cít ní jako toho, že teda prost ta moje cesta je teda stát se kn zem, jako jít
prost tímhle sm rem. A jako to bylo takový jako rozhodnutí najednou prost z nieho nic a jako naplno, jo. Prost jsem v d l, že to tak je a tak. A dostal jsem k
tomu takovou jako sílu a odhodlání… “ (r1)
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„ Jo, no tak já jsem p ímo p i tý duchovní obnov ve farnosti m l pocit jako že slyším, když mi B h, ne p ímo asi hlas, ale takový silný jako, hrozn silnej pocit, že
se mám stát kn zem.“ (r2)
„ … co jsem si te

zp tn vzpomn l, jak jsem to r znejm lidem vysv tloval byl

vlastn zážitek jeden. Kde, kde p i jedný mši jsem prost cejtil, m napadla naléhavá otázka ‚sta se kn zem‘ a od tý doby jsem vlastn o tom za al p emejšlet.
Nevím p esn v kolika letech to bylo, n kdy v pubert . T eba 15, já nevím. No a
potom jsem tu myšlenku furt m l v sob .“ (r3)
Není cílem této práce ur it, kde má tato zkušenost sv j p vod, zda pouze v psychických
procesech bohoslovce, nebo v setkání s Bohem. Mám zato, že každý jej bude hledat
p evážn tam, kde to p ísluší jeho oboru a p esv d ení a navíc to záleží na konkrétním
p ípadu. Nakonec setkání s Bohem se odehrává v psychických procesech, takže psychologická rovina této zkušenosti rozhodn nevylu uje tu transcendentní. Pro tento výzkum
je ale d ležit jší, jaký samotní bohoslovci p isuzují této zkušenosti význam. Ten je
dob e patrný na roli, kterou podle nich sehrála v procesu rozlišování. Pro n koho byla
jen jedním z impuls , nabídkou, pro jiného byla zdrojem tém

stoprocentní jistoty. Zá-

leželo na tom, kdy se s tuto zkušeností setkali, zda na po átku rozlišování jako s prvotním oslovením, které teprve motivuje k hledání, nebo na jeho konci, kdy se rozhodovali,
jak dál a tato zkušenost byla jakýmsi potvrzením a znamením správného sm ru. Také to
vypovídá o mí e jejich identifikace s kn žstvím.
„ Byl to jeden z impuls , od tý doby jsem o tom za al p emejšlet, že t eba já bych
to jako m l d lat. Jako nebyla to odpov

na rozkaz „ ty se sta “ , byla to odpov

jako „ co kdyby ty ses stal“ . Jo, bylo na mn , m l jsem svobodnou v li, jako svobodnou volbu, jako bylo to jako nabídka.“ (r3)
„ Tak já jsem tu jistotu m l dost pevnou práv v tom, že jsem byl v tý Americe, kde
jako jsem okusil, skute n to, že se mám stát kn zem. To byla dá se íct jako stoprocentní jistota, že já jsem nem l absolutn žádnou pochybnost pro to, abych jako šel po týhlectý cest ke kn žství.“ (r1)

3.1.4 Rozlišování povolání, potvrzení a rozhodnutí
Rozlišování povolání je proces, který probíhá jako reakce na prvotní impuls, kdy si
adept uv domí, že je volán stát se kn zem a žije s touto myšlenkou. Tato fáze m že být
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r zn dlouhá. B hem ní by m l adept rozlišit, co pro n j tato zkušenost znamená, zda je
autentická (tj. jaké všechny motivy jsou ve h e a zda si ji „ nevymýšlí“ , zda je jejím objektem a nikoliv subjektem) a jestli je schopen na ni p im en reagovat. Respondenti se
o této etap p íliš nezmi ují. Je možné, že pro n koho to byla tak intimní záležitost, že
se s nikým neradil. Svou roli mohl sehrát také strach z o ekávání, které by její sdílení
mohlo vyvolat, nebo obava ze zamítavé reakce okolí.
„ A vícemén jsem o tom furt p emejšlel vícemén sám. Vícemén s nikým jsem se
o tom neradil – docela zajímavý.“ (r3)
Z rozhovor vyplývá, že to byla doba aktivního života v církvi, nap . v roli pastora ního asistenta.
„ Ale k tomu jsem jako pracoval jako pastora ní asistent nebo technickej administrátor jako v tý dob ve farnosti, že jo. A takže jsem jakoby zam stnání m l jako
ob , že jo. Angažoval jsem se, já nevim, ve ve ejným život hlavn , že jo, v n jakým tom církevním život taky v život farnosti no a tak, no.“ (r1)
Po n jakém ase takového zkoumání se respondenti dostali na životní k ižovatku, kdy
vnímali, že se musí rozhodnout, nebo kdy nev d li, jak dál. Takový p ed l bývá zp soben osobním vývojem a dovršením životní etapy (student, nevýd le ná osoba), které
vyžaduje v ur ité chvíli (ukon ení civilní služby, školy ap.) životní zm nu. V t chto
okamžicích se proces rozlišování urychlil a stal se intenzivn jší.
„ No a potom, potom jsem byl na takovým jako dá se íct na takovým p ed lu.
Prost m l jsem n jakou takovou, prost nev d l jsem, jak dál, že jo jako.“ (r1)
„ … p išel okamžik, kdy jsem se n jak musel rozhodnout.“ (r3)
A už v reakci na zm nu, nebo b hem celého procesu rozlišování volili respondenti
r zné strategie, aby získali potvrzení povolání, ur itou míru jistoty a motivaci, které
jsou pro poslední krok celého procesu povolání, pro rozhodnutí k vstupu do formace
a v neposlední ad i pro celou formaci, pot ebné, protože bez této jistoty a motivace lze
jen st ží zvládat pozd jší p ekážky.
Podobn jako lze rozlišit t i zdroje po áte ního impulsu a citlivosti v i povolání, lze
pojmenovat obdobné t i oblasti, kde hledají adepti potvrzení povolání, a jim odpovídající strategie:
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− život s Bohem – modlitba, pou , ú ast na setkání mládeže, pobyt v ádu, duchovní obnova, žádání znamení,
− okolní prost edí – rozhovory s duchovními, zkoumání reakcí okolí,
− psychické procesy – zkoumání vlastních emocí, introspekce, p emýšlení.
„ … a v tý dob zrovna shodou okolností jsem jel jako do Denveru, že jo, do Ameriky, kde bylo Sv tový setkání mládeže s papežem. … No a já jsem tam odjížd l
n jáko v srpnu, po átkem srpna a jako tam jsem do tohodle setkání jsem jako
vkládal jako velký nad je, který teda jako m li n ják trošku rozuzlit tu mojí situaci. a v tý dob zrovna shodou okolností jsem jel jako do Denveru, že jo, do Ameriky, kde bylo Sv tový setkání mládeže s papežem.“ (r1)
„ … no jsem mluvil s n jákým kn zem ve farnosti a pak s fará em a ten teda m
p ihlásil do toho seminá e, já už te nevím, jak to tenkrát bylo. To p ihlašuje asi
fará . (… ) No a s NN [fará em] jsem mluvil, jako, že mám takový, že jako o tom
uvažuju… “ (r2)
„ a že jsem íkal Bohu, že jestli, jestli chce, abych se stal kn zem, a mi dá n jaký
znamení, že když mi to ekne tolik lidí, že m to p esv d í, tak že jo. A opravdu se
mi stalo t eba, že t eba v t ch Lourdech, jak jsem byl b hem civilky, tak že m n kdo úpln úpln snad cizí, jak jsem tam provád l, že bu to jako se m ptal jestli
jsem bohoslovec, anebo, nebo že se mi íkal, že bych se m l stát kn zem (… ) jeden
profesor, kterej m u il elektrotechniku, tak mi íkal, jestli jsem neuvažoval o
kn žství a to on jako není v ící, nebo já nevím, možná uznává n co nad náma,
není jako žádnej aktivní v ící ani katolík… “ (r2)
„ Tak jsem si ek, že pojedu ke Karmelitán m do Vyd í, kde strávím týden a n jak,
n jak se tam rozhodnu. S tím, že ten týden prob hl, byl dobrej, a odjížd l jsem s
tím, že, hm, hm, že do toho p jdu,… “ (r3)
Ne všechny kroky vedly respondenty k získání jistoty. Nap íklad konzultace s kn zem
ve farnosti neskon ila vždy potvrzením vyty ené cesty, ale i radou ješt po kat, kterou
ale respondent ignoroval, z ejm také proto, že po ní absolvoval duchovní obnovu, na
které prožil siln jší duchovní zkušenost, jež dosavadní cestu potvrzovala. P esto je
s podivem, že této rad nev noval v tší pozornost. Ukazuje to na nekriti nost a afektivitu, která potla ovala rozumové zvládnutí situace. Je také možné, že duchovní zkušenost
zde byla použita k potla ení kognitivní disonance (rozpor mezi postoji a skute ným
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stavem v ci), kdy rada fará e po kat se již nezdála tak významnou. Pak by se zde „ p ání
stalo otcem myšlenky“ , resp. duchovní zkušenosti.
„ … a že mi ekl, že si myslí, že by m l bejt lov k starší a že m žu ješt po kat.
(… ) A potom, to bylo n kdy prost , já nevím, v lednu, ne v prosinci, nebo prost
nevím, nebo p ed rokem. No a potom prost na konci tý civilky, (… ) jsem, m li
jsme duchovní obnovu v naší farnosti a tam tu m vedl páter XX a tam prost , on
tam n jak mluvil o povolání a tak tam teda n jak jsem m l pocit, že cejtím to povolání.“ (r2)
Respondenti se od sebe lišili v tom, jaké používali nástroje, kterými zkoumali realitu.
Z rozhovor vyplynulo, že rozhodnutí založená na duchovní zkušenosti byla více afektivní. Respondent si mén p ipoušt l možná rizika a problémy. O to v tší prožíval jistotu. Naproti tomu respondent, který duchovní zkušenost prožil na za átku procesu povolání, více stav l na rozumu a vyzna oval se ur itou mírou nejistoty, menší identifikací s
kn žstvím a v tší otev eností v i budoucnosti, v podstat

to bylo rozhodnutí „ na

zkoušku“ .
„ No a pak když jsem jako ucejtil to povolání, tak na tý duchovní obnov , tak to byla i taková úleva. Nebo jako m l jsem, m l jsem jako z toho radost, jo. Z ejm v
tom byla i radost jako že jsem našel n jakou tu cestu, jako, že jsem v d l najednou
co, co budu d lat. A taky mi odpadlo to ten smutek z toho, že s nikým, že jo, tím
pádem“ (… ) – „ No, íkáš kázat neumím, že jo… “ – No tak já jsem si to tenkrát
n jak nep ipoušt l, no. Já jsem o tom takhle dopodrobna nep emejšlel, no.“ –
„ Jo. ili jsi úpln nev d l, co to všechno p edstavuje to kn žství, nebo jako neuv domoval sis to… “ – „ No spíš jsem si to neuv domoval, nebo nep ipoušt l, nebo
jsem si myslel, že to zvládnu, no.“ – „ Hm… “ – „ Tak opravdu ten celibát tam bylo
to hlavní, pro ten odchod jo. No a to tenkrát jsem nev d l, že jo, že to budu cejtit
takhle.“ (r2)
„ Já jsem prost byl p esv d enej o tom, že se svejma zkušenostma a prost s tím,
co jsem prožil, jsem schopen klidn bejt zejtra vysv cenej, jo.“ (r1)
„ … od tý doby jsem vlastn o tom za al p emejšlet.“ (… ) „ … jsem m l p irovnání,
že vím, že si jakoby, jakoby mám oblíknout n jaký šaty, to znamená to kn žství a
že to je pro m ud laný, že to je m j úkol, ale že já ješt p eci nevím jak se do nich
jakoby vpasuju, nebo jak je jakoby p ijmu, jo. To jsem si kladl jako za úkol, dejme
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tomu, to p ijmout, nau it se, n co takovýho, ale prost jsem se rozhodl u Karmelitán , že do toho p jdu.“ (r3)
Ti, kdo mají zkušenost s vztahem s osobou opa ného pohlaví mohou stanout b hem
tohoto procesu p ed volbou mezi manželstvím a životem zasv cené osoby v celibátu.
Nezkušenost v této oblasti sice m že být poci ována jako výhoda, ale do budoucna
p edstavuje riziko a zdroj pozd jších vnit ních konflikt a možného odchodu. Neuzav ený vztah, a to p edevším vnit n neuzav ený vztah, kdy se adept nedokáže od partnerky odpoutat, by se formáln rozešli, ovšem tuto hrozbu p edstavuje také.
„ Nev d l jsem jestli se mám dát teda cestou k tomu, abych se teda jako oženil,
nebo nebo jestli se mám stát kn zem, nebo prost co a jako.“ (r1)
„ Takže to byla jedna otázka, která ve mn byla a druhá oblast, která ve mn byla,
bylo jako rozhodnutí pro manželství… “ (r3)
„ Te si myslím, že je nevýhoda, že jsem nikdy s nikým nechodil, že jsem to nepoznal a… “ (r2)
… jsem si do tý cesty t eba dejme tomu do toho seminá e, a prost do tadyt ch let
jako ee dá se íct jako p ivedl nebo vzal jako ur itý jakoby vztah nebo závazek. Že
jsem jako v tý dob jako než jsem nastoupil tak jsem chodil s jednou dív inou…
(r1)

3.2 Deziluze
Deziluzi lze považovat za výsledek procesu i stav, ve kterém lov k prožívá nesoulad
mezi dosavadními p edstavami a realitou. Pro tento výzkum jsem pojmem deziluze
ozna il i celý proces roz arování a vyrovnávání se s ním. K tomuto procesu dochází na
základ rostoucích vnit ních nevy ešených konflikt z doby p ed formací i v jejím pr b hu, které spo ívají v disonanci mezi p edstavami, ideály a hodnotami a prožívanou
realitou v období formace.
Proces deziluze, a koliv m že být prožíván negativn , je v zásad pozitivní, protože
pomáhá bohoslovci odhalit, pojmenovat, a tedy i následn

ešit vnit ní konflikty a sladit
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ideály s realitou.54 Jako takový je proces deziluze vlastn nástrojem formace. Jsem p esv d en o tom, že i bohoslovci, kte í prošli zdárn seminá em, byli s tímto procesem
konfrontováni a úsp šn jej zvládli.
Negativní dopad má tento proces tehdy, když není v as rozpoznán, z stává neuv dom lý, nebo je p ehlížený a stává se nekontrolovaným nebo ne ešeným. Potom se v n m
konflikty prohlubují nebo kumulují, deziluze graduje v krizi, ale ta, protože je ne ešená,
nebo nedostate n

ešená zp sobuje stagnaci nebo regresi.
r st motivace

vnit ní
konflikt

(krize)
deziluze

vyrovnávání se
s konfliktem
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formaci
odchod
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ztráta motivace
Obr. 4: Proces deziluze

V nezvládnutém procesu deziluze tak dochází ke ztrát motivace pokra ovat dál ve
formaci sm rem rozlišeným v procesu povolání a následn k odchodu ze seminá e. V
takovém p ípad odchod konflikt ne eší.
Odchod ze seminá e p itom m že být i výsledkem zvládnutí deziluze, pokud se ovšem
opírá o poznání konfliktu a je rozpoznán b hem vyrovnávání se s konfliktem jako ešení.

3.2.1 Oblasti konflikt
Ješt p ed formací v procesu povolání, b hem formace a vlastn i po ní je povolaná
osoba konfrontována s rozpory, ve kterých poznávaná realita kontrastuje s jejími p edstavami, ideály a hodnotami, které vyznává. Na základ rozhovor jsem objevil tyto
oblasti možných konflikt :
− vlastní osoba: p edstava kn žství vs. realita vlastních schopností a možností,
− mezilidské vztahy v seminá i: p edstava kn žství a církve vs. realita vztah mezi
bohoslovci, k p edstaveným a církevním autoritám,
54

„ V každém p ípad je d ležité si p ipomenout, že konflikt a tenze jsou zdrojem r stu, ctnosti a odevzdání.“ ERIKSON Erik H.: Životní cyklus rozší ený a dokon ený, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999, 102.
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− duchovní život: ideální vztah k Bohu vs. reáln prožívaný vztah a jeho limity,
− ideály a hodnoty zprost edkovávané p i formaci: realita kn žství poznaná
v pastoraci vs. ideály a hodnoty zprost edkovávané seminá em.

3.2.1.1 Ideál kn ze
V rozhovorech respondenti v bec nehovo í o svém ideálu kn žství. Nicmén lze tento
ideál z jejich výpov dí rekonstruovat. Nap íklad když mluví o povolání, mají asto na
mysli jeho cíl, tedy kn žství. Jinde zase hovo í o tom, že se k n emu necítili disponovaní. To ukazuje na oblast kn žství, u které poznali, že by ji v praxi t žko zvládali. Tyto
oblasti znali bohoslovci z praxe a všímali si jich u kn ží, se kterými se setkali.
K vlastnostem dobrého kn ze podle respondent pat í: rétorické schopnosti, tvo ivost,
schopnost kázat, oslovit, v d í schopnosti. Kn z by m l být schopen žít sám
v partnerství s Bohem, schopen ob ti, služby, úplného nasazení pro službu Bohu i lidem,
pln d v ovat Bohu.
„ Povolání je pro m to, že ten lov k, pokud teda, te nemyslím jako sv tský povolání, já te

myslím to kn žský, kn žský v katolický církvi, tak jak se, jak je

prost chápaný a jak, no… že prost

lov k se pln v nuje tomu, že se pln ode-

vzdá Bohu a d v uje mu a pln se vrhne do tý služby Bohu a lidem, no.“ (r2)

3.2.1.2 Vlastní osoba
Jedním z d vod , pro bohoslovci opoušt li seminá bylo zjišt ní, že pro n které oblasti
nejsou dostate n vybavení. Když totiž respondenti vstupovali do formace, neuv domovali si, co všechno znamená být kn zem, nepo ítali s praktickými dopady a pot ebnými
osobnostními p edpoklady pro zvládání kn žské služby. P estože, jak jsem popsal výše,
o kn žství ur itou p edstavu m li, nedokázali ji vztáhnout na sebe, resp. pokud o sob
p emýšleli jako o kn žích, nedokázali kriticky zohlednit i tyto stránky (také proto, že p i
rozlišování povolání se p íliš neohlíželi na rozumové soudy).V praxi, a koliv se tyto
schopnosti u kn ze o ekávají, p íliš se o nich p ed p ijetím do seminá e nemluví.
V pr b hu formace se na n ale pamatuje a n které z nich se rozvíjejí.
„ … myslím, že nemám k tomu jako takový, jak bych to íct, jako vlohy, jako t eba
rétorický, nebo nemám moc nápaditost, jako že bych t eba vymejšlel kázání a tak .
No prost nejsem moc kreativní. No a nemám, neumím moc e nit, jo.“ (… ) „ Jako
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pro m by bylo asi utrpení vymejšlet kázání, protože já nikdy jsem nem l rád slohový práce a ty seminární práce.“ (… ) „ A vždycky jsem m l trému i p i tom ministrování jsem m l trému hroznou. Když jsem t eba zpíval žalm, nebo etl tení.“
(… ) „ No tak já jsem si to tenkrát n jak nep ipoušt l, no. Já jsem o tom takhle dopodrobna nep emejšlel, no.“ – „ Jo. ili jsi úpln nev d l, co to všechno p edstavuje to kn žství, nebo jako neuv domoval sis to… “ – „ No spíš jsem si to neuv domoval, nebo nep ipoušt l, nebo jsem si myslel, že to zvládnu, no.“ (r2)
„ cejtil jsem, že nedokážu stát jako kn z, vep edu p ed lidma a obstát, nebo a hlásat jim n co, o em úpln nejsem p esv d enej, jo, nebo spíš s tou jistotou, takhle
spíš, jo.“ (… ) „ A v bec, v bec m nebylo ee jsem se necejtil na to bejt v dce ve
farnosti, v tom kolektivu tý farnosti, jsem se necejtil tak jako, že to není moje role.“ (r3)
Další zdroj konfliktu v oblasti vlastního já spo íval hlavn

na po átku formace

v nereálných a zna n idealistických p edstavách o sob samých. To se projevovalo
v p ece ování svých schopností, nebo podce ování rizika a spoléhání se na to, že „ to
zvládnu“ . Toto neodhadnutí reálných možností mohlo souviset s nev domými motivy
v procesu povolání, zvýšenou afektivitou a také s nedostatkem životních zkušeností,
nap . v oblasti vztah k opa nému pohlaví (nev d l, že to bude cejtit takhle).
„ Tak já jsem se cejtil bejt kn zem už od samýho za átku, jo. To lov k tak vlastn ,
si íká, jak je dobrej a dokonalej v tom svým rozhodnutí, tak vlastn cejtí to, že
vlastn v bec nemusí do žádný školy a nemusí mít žádnou praxi ani žádnou formaci, protože všechno už má a všechno vlastn ze dne na den m že se stát kn zem, že jo a m že prost všechny, všechny úkony d lat, to, co d lá kn z, v etn kázání, jo, ale pak postupem asu si uv domí, že to tak není.“ (… ) „ Já jsem prost
byl p esv d enej o tom, že se svejma zkušenostma a prost s tím, co jsem prožil,
jsem schopen klidn bejt zejtra vysv cenej, jo.“ (… ) „ Prost byl jsem takovej jakoby plnej ideál a já nevim prost nadšení a nevim, všeho, všeho možnýho.“ (r1)
„ No, ale nicmén jako jsem po ád jako si íkal, že prost moje cesta je tady jako,
tímhle sm rem jako, ke kn žství a já to zvládnu a prost až ud láme n jakej ten
ez, kdy samoz ejm , tak si to lov k maluje, tak jak to bude“ (r1)
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„ … rozpor mezi tou p ípravou ke kn žství, celibátem a tím prost že jsem byl do ní
hrozn zamilovanej.“ (… ) „ Tak opravdu ten celibát tam bylo to hlavní, pro ten
odchod jo. No a to tenkrát jsem nev d l, že jo, že to budu cejtit takhle.“ (r2)
Konflikty v oblasti vztah k opa nému pohlaví mají sv j p vod zpravidla ješt p ed
obdobím formace, a už jde o nezralost a nezkušenost v této oblasti, nebo o neuzav ený
vztah, a nebo o jiný d vod, který brání, aby bohoslovec vnit n p ijal povinnost celibátu
a dokázal ji využít a prom nit v požehnání.
Sexualita je p itom jeden z nejsiln jších pud a motivací v lidském život , takže konflikty v této oblasti mnohdy hrají klí ovou roli. Jindy vstupují do hry až poté, co nastane
krize v jiné oblasti, nap . mezilidských vztah v seminá i nebo vztahu k Bohu, která je
pak jakýmsi spoušt em.
„ … každej lov k musí žít v n jakým partnerství, a v manželství nebo n jákým
zp sobem v celibátu i s Bohem a já jsem cejtil, že na to nemám, tohle partnerství
žít s Nejvyšším.“ (r3)
„ … takže jsem m l pocit, jako toho, jestli v bec na to mám, jako s tadyt ma lidma
v bec spolupracovat a bejt jako na jedný lodi, A najednou jako jsem dosp l k takový jako n jaký ztrát ideál v tomhlectom, prost ta krize m jakoby já nevim,
nechala dokonale vyst ízliv t v tomhlectom jo. No a najednou jsem zjistil, že skute n jako, že prost ta moje ta moje láska že jo, je prost n kde jinde, že skute n
je to, je to ta žena… “ (… ) „ … takže prost jsem pak najednou se p iklán l k tý variant , že teda jako oženit se s ní a jako nechat toho, co d lám a prost n jak tak
jako takový to, takový to vyst ízliv ní v tom sm ru. Takový až možná dramatický,
nebo prost , ne no jako prost zjistíš, že za neš opovrhovat tím, co jsi jako n jak
tak jako na erpal a prost najednou to jako obrátíš jo a až jako jako možná moc,
samoz ejm v tomhlectom. Ale bylo to ur it jako pod vlivem tý atmosféry, že jo,
která panovala, že jo na tý fakult a v tom seminá i… “ (r1)

3.2.1.3 Mezilidské vztahy v seminá i
Seminá je spole enství, které je možné chápat v jistém smyslu jako vzorek církevního
spole enství a jako takový ho pak bohoslovci mohou porovnávat s ideálem církevního
spole enství se kterým vstupují do formace.
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D ležitou roli v procesu formace hraje skupina formovaných a vztahy uvnit této skupiny. V eském prost edí existuje p ed nástupem do seminá e jakýsi, vícemén povinný,
propedeutický ro ník – konvikt. Naprosto všichni respondenti zmi ují, že atmosféra
a vztahy v p ípravném ro níku se zna n

lišily od ovzduší seminá e. Skupina

v konviktu vykazuje daleko v tší soudržnost, nese rysy spíš party vrstevník . K tomu
p ispívá ubytování bohoslovc ve vícel žkových pokojích. Studenti jsou navíc všichni
ze stejného ro níku a mají tedy stejné startovní podmínky, což zaru uje ur itou rovnost
a potla uje elitá ství. Sou asn stojí na po átku formace, v novém prost edí, plni ideál ,
motivace a nadšení.
„ Tak co se týká vztahu, tak si myslím, že jsme byli dobrá parta a byla tam legrace,
no. No m li jsme tam, my tomu íkáme Litom ická hymna, no vlastn to se tak
i jmenuje. Prost tak to jsme p ejali jako svojí hymnu, kterou nás nau il práv ten
magistr Kozel.“ (… ) „ No, tak to když jsme se pak setkali, t eba v Olomouci s t ma
Moravákama, nebo na Velehrad , tak jsme si jí zazpívali, zahulákali.“ (r2)
„ Hm, hm, tak konvikt to byl takovej as, as toho, t ch ideál , to bylo až krásn ,
bych ek, protože bylo, to jsem ješt byl plný nadšení, u ení bylo vynikající, jsem
se jako rozvíjel v domostn , m l jsem as na sebe, na modlení, a bylo to v tak malým kolektivu, který nebyl ni ím negativním rušen, že tam to bylo vícemén … konvikt jsem vnímal jednozna n jako kladn .“ (r3)
Po roce stráveném v konviktu se soudržná skupina d lí, studenti eských diecézí p echází do pražského seminá e, zatímco ti z moravských pokra ují v Olomouci. Malá ást
student po absolvenci konviktu formaci ke kn žství z r zných d vod opouští.
Bohoslovci v seminá i bydlí na pokojích obvykle po jednom nebo po dvou. Mén programových aktivit než v konviktu vykonávají všechny ro níky spole n , protože každý
ro ník má ást programu specifickou. Studium teologické fakulty klade vyšší nároky
na as a nasazení student a p ináší více povinností a závazk . To vše p ispívá, aby prost edí seminá e bylo více individualistické než prost edí konviktu. Všichni respondenti
tuto zm nu prost edí ve svých výpov dích zaznamenali a zp tn , zpracovanou, ji mohli
chápat i pozitivn jako nástroj, který jim pomohl zbavit se svých nereálných p edstav.
Kontrast mezi prost edím konviktu a seminá e je jeden z prvních konflikt v oblasti
mezilidských vztah b hem pobytu v seminá i.
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Bohoslovec prvního ro níku p ichází do již zformované sít vzájemných vztah a vazeb
a poci uje ur ité nap tí, protože ješt neví, jaké bude jeho místo. N kte í starší bohoslovci mají tendenci nov p íchozí formovat a usm r ovat. Prost edí již není tak p átelské. Tak m že navenek docházet k hodnotovým i osobním spor m, uvnit potom ke
konfliktu ideálu církevního spole enství a reáln prožívaných vztah .
„ No ale tak pak byli tam neznámí lidi, že jo, ty ostatní ro níky, tak to už zase bylo
jiný, že jsme… p itom v konviktu jsem všichni za ali jako neznámí a seznámili
jsme se, ale v tom seminá i tam ty, který jsme neznali, tak ty už tam byli a znali se
mezi sebou, no, ale, ale bylo dobrý, že jsme tam, že nás dvacet se znalo a že jsme
byli taková dobrá parta a dále tam byla legrace mezi náma. Možná, že mi pak i
chyb lo, když n který odešli, nebo p erušili, tak už ta parta nebyla taková.“ (r2)
„ A jako v tom konviktu ani ne, tam jsem s toho nijak nevyst ízliv l, ale spíš až
pak, když jsem p išel do seminá e do Prahy, tak tam pak jako jsi r zn narazil, že
jo, já nevim, p i tom t íbení vztah , p i r zný tý konverzaci s t ma klukama, který
tam už byli starší, že jo, který tam byli dýl a eks jim t eba brat e a oni se jakoby
trošku pohoršili nad tím, že jim íkáš brat e, že vlastn žádný brat i, a natož ani
nejsou bráškové a tak podobn .“ (… ) „ Ale to zas bylo prost o lidech, no. Lidi,
který prost si vid l, jaký jsou nebo prost jak žijou a tak u toho vždycky tak
prost srovnáváš, že jo, jak to vlastn koliduje nebo nekoliduje, že jo, nebo naopak, že jo, zase to jejich zam ení t eba i s tím takovým praktickým uplatn ním
v život a tak. Na tom fakt jako docela poznáš, jako jak se projevují ur it no. íkám hele tak on íkal tohle a nakonec ud lal n co jinýho, prost to se mi n jak jako moc nelíbilo. Takže tyhlety dv v ci asi no.“ (r1)
„ Seminá , no tam už lov k se musel konfrontovat s r znými postoji, s r znými
druhy prožívání víry a tam už to bylo trochu náro n jší. Jako se s tím n jak vnit n vypo ádat, no.“ (r3)
Jak popisují n kte í respondenti, konflikt ideálních a reálných vztah m že být znásoben krizí uvnit spole enství bohoslovc vyvolanou a podn covanou (v tomto p ípad )
zvn jšku, p i které dochází k vyhrocení vztah v seminá i a rozd lení spole enství na
dva nebo více tábor

i názorových proud , které se navzájem p estanou tolerovat.

Spole enství bohoslovc p irozen nikdy není homogenní skupinou a v seminá i vždy
panuje ur itá pluralita. Avšak p sobením r zných faktor m že dojít k jeho polarizaci
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a zániku této plurality. V cné spory pak snadno p erostou v osobní a hodnotové, které
jsou jen t žko ešitelné.
„ No to tak vyplynulo všechno z tý situace, že jo, která panovala hlavn na tý fakult , že jo a to se pak odráží, jo když tam vidíš ty vztahy, který tam panujou
a prost jak ty lidi k sob maj naprosto daleko, a vlastn si íkaj k es ani, že jo,
jako, já ne íkám, že jsem byl t eba lepší, ale aspo jsem m l snahu ty lidi zdravit
a neignorovat, jo. Nebo prost jednat trošku estn a tak, jo, ale skute n tam to
bylo, to bylo vyložen teda, to byli intriká i první t ídy v tomhlectom. Od nich
bysme se mohli u it, no. Takže tohle m tak trošku vyvedlo z míry,… “ (r1)
Tuto situaci ješt umoc uje uzav ené seminární prost edí, kde se konfrontaci nelze vyhnout, ani nap tí p íliš ventilovat. Z výpov di respondenta vyplývá, že po opušt ní seminá e se narušené vzájemné vztahy narovnaly a stabilizovaly, což ukazuje, že je to
práv uzav enost prost edí, která vyhrocení situace p ispívá.
„ No jako pak nakonec, když pak vylezou z tý fakulty nebo z toho seminá e, tak
jsou úpln jiný, jo jako, tak jsme se pak byli schopný normáln bavit, bez problém , úpln v pohod jako jo. Jak jsem d lal t eba u firmy tak jsme se potkali s n kterejma lidma se kterejma jsem se sotva zdravil, ani ne, a tak jsme se k sob hlásili, prost bez problém .“ (r1)
Protože se seminární spole enství skládá z více ro ník , krize m že poznamenat vztahy
v seminá i i na n kolik let. Aby se zabránilo p enášení narušených vztah do dalších let,
je pot eba pracovat se skupinovou dynamikou celého seminárního spole enství.
Ve vyhrocené situaci a zvláš , když se jim zdá, že se krize ne eší, mohou n kte í bohoslovci chápat odchod i jako ur itou formu protestu.
„ Já si myslím, že v tom bylo teda i dost takový jako rebelije, trošku protestu jo,
aby se taky zamyslel n kdo nad tím, pro t eba tolik lidí jako z toho našeho ro níku v bec jako nešlo dál a prost odešlo z tý fakulty nebo prost ukon ilo fakultu a
dál prost nem lo zájem o n jakou spolupráci, nebo n jaký aktivity co se tý e
církve, protože tam skute n jestli, tam z toho našeho ro níku došlo ke sv cení asi
osm lidí, to je hodn .“ (r1)
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3.2.1.4 Duchovní život
P ed vstupem do seminá e žijí bohoslovci pom rn aktivním životem s Bohem. A koliv
mohou procházet do asn i obdobími neút chy, b hem nichž se jim zdá, že se klesá,
celkov b hem tohoto období prožívají duchovní život intenzivn (jede) a mohou dosp t k názoru, že to tak bude stále.
„ No a pak jsem tak jako docela intenzivn žil takový období jako n jak, prost kdy
lov k prožívá takový ty okamžiky toho konverze, kdy prost , kdy jede, no, kdy se
vznáší, a pak samoz ejm p išly r zný takový ty né pády, ale prost takový, prost
kdy se klesá naopak, že jo, no, a zhruba tak.“ (r1)
B hem formace se bohoslovci d íve nebo pozd ji dostanou ve vztahu s Bohem na
pouš , kdy se jim zdá jako by se B h odml el a každá aktivita je stojí velké úsilí. N kteí bohoslovci s tím nepo ítají, nebo o tom ví, ale když se krize dostaví, nedokážou na ni
reagovat a z r zných d vod nemají nikoho, kdo by je tím obdobím provedl. Snadno
mohou dojít k záv ru, že chyba je na jejich stran , že nemají na to být dobrými kn zi,
protože se dostali jakoby na hranici svého vztahu s Bohem. Situaci duchovního života
nahlíží, jako kdyby záleželo na jejich aktivit , na jejich výkonu. K tomuto pohledu m že svád t i jednotvárnost duchovního programu v seminá i složeného p evážn ze spole né Denní modlitby církve, zvláš když se tato spole ná modlitba neda í a nep ináší
žádné vnit ní uspokojení a stane se stereotypem.
„ Za tvrtý tam byl jeden zážitek zase, no, celý moje pro jsem se cht l stát kn zem
bylo vícemén o kontemplaci, a samoz ejm zdálo se mi prakti t jší, vzhledem
k lidem se neuzav ít v klášte e, ale žít n jákým kontemplativním životem, ale aktivním, mezi lidma. A na jedn ch duchovních cvi eních jsem se dostal podle m
jako na hranici tý kontemplace. No a Jan z K íže popisuje, že relativn dost lidí se
dostane na tuhle hranici, ale, že je málo lidí, který cht j, který m žou pokra ovat
a já jsem tak n jak cítil, že, že já na to nemám. Že, že každej lov k musí žít v n jakým partnerství, a v manželství nebo n jákým zp sobem v celibátu i s Bohem
a já jsem cejtil, že na to nemám, tohle partnerství žít s Nejvyšším. Možná jsem to
trošku vzdal, nevím, ale dostal jsem se na hranici, která byla docela, docela ožehavá.“ (r3)
Je možné, že duchovní neút cha m že mít ko eny i na stran bohoslovce nebo že m že
signalizovat, n jaký problém v duchovním i osobním život . V každém p ípad je ale
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pot eba tyto ko eny zkoumat a za pomoci duchovního rádce, kterému bohoslovec d v uje a který je pro n j p irozenou autoritou v oblasti duchovního života (ne vždy je to
spirituál) se je pokusit ešit.

3.2.1.5 Ideály a hodnoty zprost edkovávané p i formaci
Další oblastí, kde m že docházet k vnit ním konflikt m jsou ideály a hodnoty zprost edkovávané p i formaci, kdy proti sob mohou stát zkušenosti zvlášt bohoslovc ,
kte í mají za sebou praxi v pastoraci, s tématy, která se v seminá i probírají. Také samotný život v seminá i, jeho pravidla a procesy, které jsou s ním spojené, kultura jednání, to všechno odkazuje na hodnoty a m že být zdrojem vnit ních konflikt tam, kde
to neodpovídá zkušenostem bohoslovce, ale i stupni jeho vývoje jak psychického, tak
i morálního.
Jedním z cíl formace je nau it formované, jak žít a jednat svobodn a samostatn podle
hodnot, které jsou spojeny s kn žstvím, jak je poznáváme v život Ježíše Krista.
Z psychologického hlediska to tedy znamená pomoci jim dosp t do nejvyššího,
tzv. postkonven ního stadia morálního vývoje, jak jej popisuje Kohlberg55, kdy jedinec
jedná s ohledem na hodnoty a p edevším pro n samotné (jakýsi Kant v kategorický
imperativ). To vyžaduje vytvo it v seminá i prost edí vzájemné d v ry, které motivuje
všechny aktéry vstupovat do jednání jako partne i na rovin dosp lý – dosp lý56, což
p edpokládá dosp lé, a tedy i jednozna né nemanipulativní jednání ze strany p edstavených. V rozhovorech se ukázalo, že n kdy se s ním respondenti nesetkávali, což
v n kterých vyvolávalo pocit viny.
„ … vadilo mi to, že když se ho lov k zeptal, jestli m že n kam ve er jít, nebo tak,
když bylo pot eba jeho povolení, tak on ekl: ‚No je to nutný? No já nevím, zvaž
to,‘ jo, že ne ekl jasn ano, nebo ne, ale zvaž to a te

lov ku dal, nebo m dal

aspo teda takovej pocit jako viny, jako provin ní, že jako já bych cht l jít, že jako
m žu, jako, že mi ekl zvaž to, ale zárove že je to n co špatnýho, když teda zvážím, že jo. Prost tak jsem to cejtil, jo. No, tak to mi vadilo.“ (r2)
Jiným p edstaveným se naopak da ilo to prost edí svobody a vzájemné d v ry vytvo it.
Zde se formovaní mohli s r znými konflikty vyrovnávat (i za cenu vlastních chyb)

55

Viz Vývoj morální, HARTL Pavel, HARTLOVÁ Helena: Psychologický slovník, Praha: Portál, 2000,
684.
56
Podle modelu transak ní analýzy, viz Analýza transak ní, HARTL & HARTLOVÁ, 40.
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a poznávat, co je pro jejich cestu správné a co k cíli nevede, protože byli nuceni nep esouvat odpov dnost za rozhodnutí na p edstaveného, který bu povolí nebo zakáže, ale
sami volit a hledat, co je správné, t eba i s pomocí rady p edstaveného. V tomto prost edí pak m že být i kontrola ze strany p edstaveného vnímána a prožívána beze strachu jako dialog.
„ No, v tomhlennctom jsem teda skute n problém nevid l, protože jsem tam vid l
i ur itej jakoby n jakej kus svobody, kterej se tam dá vytvo it bez problém a skute n , kdo si na to st žoval tak, myslím, že pak daleko nedošel no. Že jako v tšinou skon il n kde v p li cesty, protože ho vyhodili nebo prost odešel, ale já jsem
osobn teda jako jo v tom n jakej velkej problém. S tím, že asi dokážu bejt v tomhle sm ru poslušnej, že prost jo, mám nalajnovanej n jakej jako denní ád, nebo prost a nevidím v tom n jakej zásadní problém.“ (… ) „ Asi jednou, dvakrát
jestli jsme t eba p ijeli pozd nebo n co, ale to jsme zase jako jeli na férovku
v tomhle docela s rektorem, protože to je rozumnej lov k, že jo, tak se mu zavolalo.“ (… ) „ No a takže jsme pak jeli úpln tím posledním n jákým tím flamendrákem, kterej jel až o p lnoci nebo v jedenáct hodin a tak jsme zavolali, že jo, rektorovi2, a ekli jsme že nám to prost nevyšlo, a on íkal no že by pro nás jel, ale jako akorát že si dal pivo, nebo co, ve er a takže jsme jeli tím posledním vlakem, a
prost bez problém , jako, rektor2 íkal, jsme dosp lý lidi. V tomhletom jeho p ístup se mi zas jako naopak líbil, taková ta benevolence a volnost, kterou nám dával jako, takže naprosto bez problém nám v il jako teda jo, že jako tam neud láme žádnej pr ser, a taky jsme ho, jako, dá se íct, že jsme ho nikdy neud lali,
necht li jsme ho zklamat no.“ (r1)
V oblasti hodnot zprost edkovávaných p i formaci mohou v zásad nastat dv konfliktní
možnosti: bohoslovec není dostate n zralý, aby mohl ihned p ijmout hodnoty, které se
mu p edkládají a jednat podle nich, nebo naopak je zkušen jší a dosp lejší, než emu
odpovídají témata a kultura jednání v seminá i. V prvním p ípad pot ebuje delší as a
p ístup p im ený své situaci, aby mohl osobnostn dosp t, k emuž by mu m l ostatn
proces formace pomoci. V druhém p ípad by proces formace naopak nem l rozvoji
bránit a tla it bohoslovce zp t do nižšího stadia.
Ideály b hem formace nezprost edkovává pouze seminá , ale také teologická fakulta,
jejíž vliv byl na seminární spole enství v období, kdy respondenti procházeli formací
pom rn zna ný. Také samotní seminaristé jsou zprost edkovateli hodnot pro ostatní,
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p esto si myslím, že jsou to p edstavení, kte í zodpovídají za to, jaká témata a jakým
zp sobem se v seminá i probírají. Ti totiž mohou do dynamiky seminární skupiny zasahovat.
„ Za druhý n jak jsem v sob ztrácel, nebo nem l jsem v sob sílu, cítil jsem, že
v sob nemám sílu se celej život rvát s lidma, který byli ovlivn ný profesorem.
Te nemyslím p ímo, že by ten profesor na to n jakej šílenej vliv, ale nejlíp to
charakterizuje ten zp sob myšlení t ch lidí, t ch kn ží, jo, že jde o trochu víc
o nauku o doktrínu, než o toho lov ka. A to jsem v sob skute n necítil tu sílu
s tím celý život bojovat. A za t etí, za t etí tam, když to bylo pro m žhavý nastoupit, nenastoupit, pokra ovat, nepokra ovat, tak vím, že zem eli dva lidi, což s tím
v bec nesouviselo na jednu stranu, ale na druhou stranu mn to možná n jak, n jak ee dalo vhled, že jde o ty lidi, že ty jsou d ležitý.“ (r3)

3.2.2 Vyrovnávání se s konfliktem
Dalo by se o ekávat, že respondenti v pr b hu vyrovnávání se s konfliktem budou
zmi ovat jeho ešení ve vztahu s Bohem, podobn jako p i rozlišování povolání. Respondenti však o tom bu

nemluví, nebo p iznávají, že do tohoto rozhodování Boha

p íliš nepoušt li.
„ … prost n jak jsem jako utíkal po ád jako tímhle sm rem a tady tohle, co se
prost d je vedle, tak to já prost zvládnu, já jsem do týhlectý situace moc Boha
nepoušt l, v podstat tak t eba jsem se o to i snažil ale já jsem nebyl schopen, jako
jo prost n jak tak ud lat no.“ (r1)
„ … lov k se v tý chvíli asi moc neptá. Já jsem teda osobn jako n ják jako nezakoušel, že bych se n jak intenzivn t eba modlil, že bych se intenzivn ptal Boha
na to, jeslti je to ta cesta, po který mám jít. Já jsem to prost bral jako ur itej fakt,
jako prost n co, co vyvstalo v mým život a vlastn o emž cítím, že bych to m l
ud lat tak a tak, jako jo a prost to rozhodnutí p išlo tak n jak jakoby… Samoz ejm , že jsem jako do ur itý míry se modlil a prost zjiš oval že jo, asi jako naslouchal, takovýdle v ci, ale spíš jsem se ídil ani ne rozumem, ale spíš jako citem
a srdcem jako jo v tuhlectu chvíli.“ (r1)
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Naopak jistý význam pro n které m ly konzultace se spirituálem, duchovním rádcem,
zpov dníkem, p íp. jinými d ležitými osobami, kterým se sv ovali, podle toho jak velkou autoritou pro n rádce byl a jak uskute nitelná podle nich byla jeho rada.
„ Mluvil jsem o tom s fará em nebo s kaplanem, já nevím, prost s n jákým kn zem, mluvil jsem o tom s biskupem, jo a se spirituálem3. Totiž m j duchovní
v dce byl spirituál3, ale v tý dob už byl fará em ve m st , tak jsem za ním jel
dokonce do m sta, abych se s nim poradil. No a s biskupem jsem o tom mluvil,
no a, no a prost

íkal jsem, že asi odejdu a že no.“ (… ) „ jo taky jsem to íkal spi-

rituálovi4, no ten mi íkal… “ (… ) „ … jako že a ješt neodcházím, a po kám ješt do ervna, nebo já nevím, no to pro m bylo úpln nemyslitelný, nesnesitelný,
za takovýhle situace setrvávat v seminá i, jako to byly muka hrozný. No a n jak
s tou holkou a p eruším úpln kontakty, a s ní nikam nechodím a jo a já taky
jsem o tom mluvil s paterem K. a ten mi naopak ekl, a to nevím, jestli to bylo
p ed tím, než jsem odešel, nebo potom, ale ekl mi, a jí to eknu a že uvidím.“
(r2)
„ … jak mi íkali prost mí zpov dníci a lidi, s kterejma jsem se stýkal a kterým
jsem to íkal, že jo, tydlecty v ci.“ (… ) „ Oni mi to neradili, práv . Já jsem se práv nesetkal nikdy s názorem, že bych jako jí m l opustit, jako. Že bych prost m l
ud lat n jákej radikální ez. Jako skute n jsem se nesetkal ani v jednom p ípad .
Možná je to taky tím, že jsem si ty lidi vybíral, ale jako skute n to nikdy nezazn lo v mým život , abych jako ud lal radikální ez a odpoutal se od n koho, koho
mám rád. Naopak jako, vždycky prost mi bylo e eno, že prost to je lov k, kterej prost jde mým životem a kterej není možný odhodit a kterej je t eba prost
n jákým, já nevím, prost malými pokusy, jo n ím takovým se od sebe vzájemn
odpoutávat.“ (r1)
Konzultace s duchovními rádci považuji v této situaci za d ležité, protože ti mohou bohoslovci nastavit zrcadlo, podat zp tnou vazbu i povzbuzení, pomoci mu orientovat se
v problému nebo nabídnout spole nou modlitbu. P ípadn také mohou navrhnout zm ny
ve formaci (nap . zm nu proces v seminá i, zásah do seminárního spole enství), pokud
je to v jejich kompetenci.
Velmi d ležitou osobou p i ešení vnit ních konflikt je spirituál, pokud si ovšem získá
d v ru bohoslovc a dokáže na jejich pot eby reagovat.
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„ já m žu íct jako ne, že bych k n mu chodil ke zpov di, to jsem nebyl ani jednou,
ale jako cejtil jsem k n mu takovou ur itou d v ru, docela velkou... A dokonce
jsem k n mu šel i tenkrát on mluvil jako o uzdravení a… já jsem v tý dob m l docela dost takový problémy s tou ur itou skupinou s t ma z naší farnosti“ (… )
„ A on práv o tom mluvil, že o tom uzdravení a o odpušt ní a já jsem pak za ním
šel a íkal jsem, že bych jako rád odpustil, prost jsem cht l poradit v týhlectý v ci, a tak jsme šli t eba do kaple a my jsme vlastn tu v c tak jako ešili, íkal, a to
prost všechno sv ím Bohu“ (… ) „ a m žu íct, že mi to jako pomohlo, že to skute n bylo jako velice p ínosný a do dneska si na to velice dob e vzpomínám a rád
na to vzpomínám. To bylo takový silný setkání s Bohem. A skute n jsem byl
schopnej jako k t m lidem p ijít a podat jim ruku a prost bejt s nima za dob e
a jako i oni jako jsem cejtil ur itej vztah jako lepší a prost takovej v elejší. Takže
tohle t eba já na n m velice oce uju, a prost o n m íká kdo chce, co chce, tak
on mi pomohl ve spoust v cech a považoval jsem ho za velice dobrýho spirituála.“ (r1)
N kdo se rozhodl zopakovat rozhodnutí, které u inil p ed vstupem do formace a získat
více asu tím, že formaci p erušil.
„ A po t e áku jsem si dal rok p erušení. Jednak jsem se necht l úpln , jsem si
cht l ud lat rok volna, trošku se podívat do sv ta a trochu zpomalit ten krok ješt
si dát jednou to rozhodnutí. No to rok to byl dobrej, bylo zajímavý, že, když jsem
se bavil s jedním vzdáleným známým, kamarádem, tak on mn

íkal, že po roce se

ti bude hodn blb vracet. To m tak trošku jako zaujalo. Ten rok jsem prožil
v Egypt , v Izraeli, v Jordánsku, v N mecku, všude možn . No a pro jsem se potom nevrátil, nevrátil do seminá e?“ (… ) „ No a pamatuju si, že, když jsem o tom
uvažoval, jestli pokra ovat, nepokra ovat, tak v tom hrálo roli víc v cí.“ (r3)

3.3 Reintegrace
Reintegrací rozumím proces, kterým prochází bývalý bohoslovec poté, co opustil seminární formaci. B hem n j se vyrovnává s odchodem, v dom , i nev dom reinterpretuje proces povolání a zárove hledá nové místo ve spole nosti i v církvi, ujas uje si své
další sm ování.
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Obr. 5: Proces reintegrace

3.3.1 Vyrovnávání se s odchodem
Vyrovnávání se s odchodem je d ležitá ást procesu reintegrace, protože na jejím
zvládnutí závisí další sm ování bývalého bohoslovce. Charakteristické je, že b hem ní
klesá jeho motivace angažovat se v církvi.
„ No ale pak jako má lov k takovej jakoby, prost dokon íš a chceš mít jako voraz, no v tomhlectom. No prost jaks byl takovej votrávenej z t ch v cí a tak
a v rámci t ch vztah , který tam panovali, tak jako opravdu jsem nem l chu jako
se angažovat v emkoliv já jsem tak jako, tak jako udržoval jsem si aktivní vztah
vlastn k Pánu Bohu, ale nem l jsem ale nem l jsem v bec žádnou chu se angažovat v jakejkoliv… “ – „ Církvi… “ – „ … církvi, jako prost v jakejkoliv otázkách
já nevím farnosti, a tak jako jo. Prost ne. Ne to byly skute n jako takový dva
roky, kdy jsem jako si dal takovej voraz,“ (… ) „ podobnejm v cem a jako na tyhle
aktivity jsem skute n dbal velice, velice málo. Spíš jako tém

tak jako samo-

z ejm chodil jsem na mše, chodili jsme normáln chodili jsme ke zpov di, ale jako víc jsme se jako rozhodn v tom jako necht li angažovat.“ (r1)
Je to období, trvající r zn dlouhou dobu, kdy se bývalý bohoslovec také vyrovnává
s neuskute n nými domn lými, i skute nými o ekáváními okolí, což m že u n koho
vést k tomu, že se vyhýbá p ímému kontaktu s lidmi z farnosti a straní se farního spoleenství.
„ pak jsem z n jakejch osobních d vod n jak p estal ministrovat, nebo už nevím,
jak to bylo. Protože jsem si íkal, že ve mn , jako jeden z t ch d vod bylo, že
jsem došel k názoru, že ve mn lidi po ád vid j bohoslovce, když ministruju a že
t eba na m tak koukaj holky a tak. Ale i jiný d vody tam byly.“ (r2)
Krizí také m že procházet jeho vztah k Bohu, jenž m že být narušen vnit ní nejistotou,
nespokojeností se sebou samým, nedo ešenými konflikty ze seminá e i p ed ním a obvi49

ováním Boha za vzniklou situaci. Jeden z respondent popisuje, jak u n j nastala duchovní krize, jakýsi druh zoufalství, jež se projevila rezignací a nete ností, protože z stával dlouho sám. Na jednu stranu opustil (kv li vnit nímu konfliktu mezi ideálem
celibátu a vlastní zamilovaností) cestu, ve které vid l p vodn smysl svého života, na
druhou stranu ale nenacházel napln ní v život po odchodu z formace, protože pot eba,
kv li níž ze seminá e odcházel, pot eba vztahu, kde by se mohl realizovat, z stávala
neuspokojená. Jeho život tak ztratil pot ebné zam ení a dostal se do stavu, ve kterém se
nacházel p ed seminá em, s tím rozdílem ovšem, že jedny dve e už byly zav ené.
„ Tak duchovní život, tak já jsem m lo tu krizi, když jsem odcházel, krizi povolání
a s tím a potom, když m odmítla ta holka, tak když jsem byl sám dlouho, tak nadále sám, tak jsem m l i krizi duchovní a ta potom se prom nila v takový jako
prázdno, no a v podstat se to už nikdy nedostalo do toho stavu jako p ed tím, no.
Jako že jsem takovej, já nevím, vyprahlej. Jako už, no už se to nevrátilo do tý podoby jako p ed mým odchodem, no, p ed tou krizí. I když už jako te nemám t eba
n jákou duchovní krizi, ale už spíš trvá taková vyprahlost, no ne vyprahlost to
možná není to správný slovo.“ – „ Jako otupenost?“ – „ Otupenost, no , taková nete nost, no.“ – „ Hm… A jak ta krize vypadala, nebo jako… “ – „ Že jsem se zlobil
na Boha, jako že mi nepom že, nepomáhá a tak.“ (r2)
„ Taky na tom m lo velkej vliv ur it , že jsem nikdy s nikým nechodil, jo. A byl
jsem z toho smutnej, bylo mi smutno a prost … “ (… ) „ Z ejm v tom byla i radost
jako že jsem našel n jakou tu cestu, jako, že jsem v d l najednou co, co budu d lat. A taky mi odpadlo to ten smutek z toho, že s nikým, že jo, tím pádem… “ (r2)
P i vyrovnávání se s odchodem paradoxn pomáhal bývalým bohoslovc m existen ní
tlak, který zp sobil zm nu sociálního statutu (student – pracující). Po odchodu ze seminá e – existen ní jistoty museli totiž náhle ešit své materiální zabezpe ení a osobní
život, což jim spolu se zm nou prost edí (práce mimo církev) umožnilo získat pot ebný
odstup a nové zam ení svého života a vyhnout se tak krizi zp sobené jeho nenalezením. Dokon ení teologické fakulty bylo motivováno p evážn pragmatickými d vody.
„ No a potom, potom, to už bylo jednoduchý v tom, že školu jsem dod lal a potom
jsem v d l, že se chci oženit, tak jsem si musel najít n jakou práci, abych uživil
rodinu, a holka p išla taky potom, potom p išla svatba a tak.“ (… ) „ No, když jsem
se rozhodl že teda to kn žství pro m není a že já nejsem pro kn žství a kn žství
není pro m , tak jsem za al uvažovat zcela prakticky, vícemén .“ (… ) „ Takže jest50

li jít zpátky, a to už jsou takový praktický otázky, který jako s tím duchovním nemaj tak spole ný. Vícemén kv li svý holce jsem z stal v Praze. No potom jsem si
shán l, jsem uvažoval, vlastn já jsem odešel ve t e áku, do tvr áku jsem nastoupil do školy a ne do seminá e, takže tvr ák, pá ák jsem už si žil na vlastní triko. A
musel jsem n kde bydlet a n jak si vyd lávat.“ (r3)
„ Zárove jsem ješt jako pracoval že jo jako u firmy a protože nem žeš mít jako
dva hlavní pom ry, že jo, nem žeš studovat denní a pracovat“ (… ) „ No a skute n jako jsem se v noval úpln jinejm v cem, jo. Naprosto chodu tý svý toho svýho
manželství, jako jo, p estavování baráku, a podobnejm v cem“ (r1)

3.3.2 Reinterpretace povolání
V rozhovorech jsem p im l bývalé bohoslovce, aby se znovu, ve své stávající situaci,
zabývali procesem povolání, kterým prošli, abych zjistil, jak se u nich jeho chápání po
odchodu ze seminá e zm nilo, p ípadn jak souvisí tento pohled s jejich sou asnou situací.
P i analýze výpov dí jsem dosp l k názoru, že se respondenti k p vodnímu povolání
staví dvojím zp sobem: bu

své p vodní povolání transformují do nové podoby,

nap . tím, že je zobecní a rozší í, nebo je pop ou (nemám povolání). Obojí p ístup se
pak odráží v jejich život , což ukazuje na to, že reinterpretace povolání se odehrává i na
nev domé úrovni.
Respondent, který vnímal povolání úzce, zam ené ke kn žství, nebo k eholnímu životu, dosp l p irozen k názoru, že jej nemá a zmi oval, že nové povolání ješt nenašel
a že sou asné zam stnání jej neuspokojuje. Naopak respondent, který zprvu své p vodní povolání rozší il a zobecnil, byl schopen jej p enášet i do konkrétních životních souvislostí a ve své výpov di vykazoval ur itou míru spokojenosti.
„ A jak vnímáš to svoje povolání ke kn žství?“ – „ No tak to vnímám tak, že ho
nemám.“ – „ Vnímáš to tak, že ho nemáš… “ – „ Ne, já jsem si pak uv domil… “ –
„ A kde ses teda, no… “ – „ … to jsem ješt ne ek, když jsem odcházel ze seminá e,
tak jak jsem o tom p emejšlel, tak další v c krom toho celibátu, která jako d vod
pro odchod byla to, že jako si myslím, že nemám k tomu jako takový, jak bych to
íct, jako vlohy,“ (… ) „ No. Moje povolání dneska. No mám takovej problém, že
jsem ho ješt nenašel. Já nevím, co… Nejsem moc spokojenej v práci a nevím, ja51

ký je moje povolání. Jako k rodin , to jo, ale jako ob anský povolání v práci, to
ne.“ (… ) „ No tak já jsem zatím uvažoval o povolání jedin jako duchovní, ke
kn žství, nebo k eholním.“ (r2)
„ Já ho vnímám tak n jak jako pozitivn , v tom, že jsem se v n m jakoby jako našel, nebo v podstat jako ek bych, že to mý povolání je hezký, hezky m napl uje,
že m dává všechno, co pot ebuju k životu, nebo prost já cejtím, že je dobrý...
A že skute n samoz ejm

lov k je povolanej do n jákýho vztahu nebo prost

k tomu, aby naplnil sv j život n jakým zp sobem,“ (… ) „ tak jako skute n jsou ty
dv takzvaný povolání,“ (… ) „ a to je teda na prvním míst milovat Boha a bližního jako sám sebe, což jsou vlastn dva pilí e, dva základy a pokud se tím bude
lov k ídit, tak podle mýho názoru dokáže skute n naplnit svoje povolání. Nemyslím si, že by n kdo t eba promrhal sv j život tím, že se nestal kn zem a naopak
se stal manželem, a nebo naopak. Skute n asi nejd ležit jší je ty dv p ikázání,
že jo, miluj svého Boha jako, miluj svého Boha a bližního jako sám sebe.“ (… )
„A

pro tebe už pak nebylo tak jednoduchý jít za tím, co jsi slyšel v tom Denve-

ru… “ – „ … jsem si tak jako p ipoušt l to, že jsem támhle jako zakusil n co, co mi
prost dalo impuls k tomu, abych se stal kn zem, musel jsem se s tím trošku vyrovnat taky, že jo, že prost najednou sm uju n kam jinam, no ale k tomu, jestli
jsem t eba našel odvahu i na základ r znejch rozhovor s r znejma lidma, který
prost

íkali, že t ch cest já nevím do života je iks jako, který se dají prost r zn

naplnit a využít a nemusí to bejt jenom tahle cesta, kterou jsem si tak vyty il, takže
v tomhle jsem jako n jak problém necejtil, že bych to n jak t žce nes, nebo, že
bych považoval za zradu Boha, nebo prost v i Bohu jako provin ní. Spíš jsem to
bral skute n k ižovatku, jako jinou cestu samoz ejm prost po tý cest jsem se
dal, ale asi v okamžiku tý zkoušky jsem nebyl až tak jako dost dob e disponovanej
k tomu, no abych tu zkoušku obstál, anebo prost já jako jsem jako skute n cejtil
to, že nejsem schopen jako prost dostát ur itejm závazk m a že nejsem schopen
t eba z stat úpln sám jako jenom s Bohem a že pot ebuju ke svýmu životu skute n n koho, koho budu mít rád, kdo bude mít rád m jako a prost že pot ebuju
zázemí, který t eba nejsem schopen si p edstavit n kde o samot , nebo tak. Jako
ur itou výzvu jako n jak k zamyšlení se a p ehodnocení t eba tý situace.“ (r1)
„ Jo, a potom, když jsi se rozhodl, že z toho seminá e odejdeš, tak, jak jsi vnímal
tadyten impuls?“ – „ No, t žko íct, z ásti jsem ho vysv tloval, že to bylo dáno
práv tou výchovou, z ásti já p esn nevím, no jako, pro jsem, já p esn nevím,
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jako jestli, jak d ležitý, nebo jak… necítím v sob , že bych v i tomu oslovení úpln jako zklamal, no. Necítím jako v i tomu oslovení n jakou jako chybu, prost
jsem to zkusil, byl jsem osloven, zkusil jsem to a n jak to dopadlo.“ (… ) „ Já to
te vnímám trochu ší eji… “ (… ) „ Takže trošku se mn zdá, že ta otázka povolání
v t ch letech dospívání troši ku souvisí práv s tou, s tím idealistickým pohledem
lov ka na sv t, když jde o ty ideály, o to, co m baví, o to, že m žu být malí em,
že m žu být kn zem, ale že se moc úpln nezd raz uje ta jako ta praktická stránka
potom toho b žnýho života s tím povoláním, jako jestli m to uživí, jestli m to bude bavit, jestli a tak dále. Jako nikdy jsem nem l úpln rád povídání o tom božím
povolání ke kn žství, já jsem to n ják… , slyšel jsem „ x“ p ednášek, ale nikdy m
to nep ipadlo moc… , to m neoslovovalo nikdy, jo. (r3)

3.4 Záv r výzkumu
B hem výzkumu jsem identifikoval takzvaný „ životní cyklus“ neúsp šného bohoslovce
rozd lený na t i základní období: 1. p ed formací, 2. b hem formace a 3. po odchodu,
která jsou odd lená d ležitými rozhodnutími, tj. vstupem do formace a odchodem z ní.
V t chto obdobích, probíhá celý analytický p íb h, p i emž pro každé z t chto období
lze nalézt jeden klí ový proces, který dané období charakterizuje:
− povolání (p ed formací),
− deziluze (období formace),
− reintegrace (po odchodu).
V první ásti výzkumu se zabývám samotným povoláním, tj. procesem jímž prochází
adept kn žství p ed nástupem do formace. Jako klí ová pro další rozhodování se jeví
zkušenost duchovního života, která vyžaduje aktivní reakci lov ka. Povolání rozd luji
na základ výpov dí respondent na ty i fáze, jsou to: oslovení, rozlišování, potvrzení
a rozhodnutí.
K tomu, aby mohlo dojít k rozlišování povolání, je nutná jistá citlivost, otev enost, zvýšená míry naslouchání Božímu volání. Je-li tento p edpoklad napln n, získávají respondenti motivaci, která vede k nástupu do formace a identifikaci s kn žstvím.
Druhá ást výzkumu se v nuje pojmu deziluze. Tu vidím na základ analýzy jako proces, ve kterém bohoslovec prožívá nesoulad mezi svými dosavadními p edstavami
a realitou a reaguje na n j. Dochází k n mu na základ rostoucích nevy ešených konflikt z období p ed formací a jejího pr b hu. Tento proces, a m že být prožíván nega53

tivn je vlastn pozitivní nebo pomáhá respondent m po nutném odhalení vnit ních
konflikt sladit ideály s realitou. Tím se stává vlastn nástrojem formace. Konflikty,
které jsou zdrojem deziluze jsem rozd lil do ty ech hlavních oblastí: konflikt uvnit
vlastní osoby (ideál kn žství vs. vlastní možnosti a schopnosti, konflikt mezi p edstavou
kn žství a církve vs. realita vztah mezi bohoslovci, k p edstaveným a církevním autoritám, konflikt v oblasti duchovního života (ideální vs. reáln prožívaný vztah k Bohu),
konflikt v oblasti ideál zprost edkovaných p i procesu formace (ideály vs. realita poznaná v pastoraci).
Klí ovým pojmem t etí ásti výzkumu je pojem reintegrace, což je proces, kterým prochází bývalý bohoslovec po opušt ní seminární formace. D ležitou charakteristikou
tohoto procesu je v domá i nev domá reinterpretace povolání, která u respondent
probíhá dvojím zp sobem – p vodní povolání získá novou podobu, p i které se rozší í a
zobecní nebo je pop eno. Tento postoj k p vodnímu povolání se zrcadlí v život respondent a ovliv uje tak míru jejich spokojenosti.
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Záv r
Cílem práce Drop-out kn žské formace bylo na základ výzkumu pojmenovat zákonitosti, které provázejí proces odchodu bohoslovc ze seminá e a vytvo it teorii, která by
zjišt né poznatky integrovala.
Na základ výzkumu byl kvalitativní analýzou stanoven analytický p íb h popsaný na
za átku druhé kapitoly, který byl následn v každé podkapitole specifikován a graficky
vyjád en schématem. Z n j vyplynulo, že bohoslovec je v procesu povolání motivován
vstoupit do procesu formace, kde po ur ité dob dochází k deziluzi, zp sobené nevy ešenými konflikty z období formace i p ed ní. Deziluze graduje až k rozhodnutí odejít.
Vyrovnávání se s odchodem, b hem n hož dochází k reinterpretaci povolání ovliv uje
následnou op tovnou integraci bývalého bohoslovce do spole nosti a do církve, a ur uje
míru jeho spokojenosti i míru jeho zapojení do života církve.
Stanovil jsem také t i základní období a jim odpovídající jevy, kterými odcházející bohoslovec prochází.
V první ásti výzkumu se zabývám samotným povoláním (tj. procesem jímž prochází
adept kn žství p ed nástupem do formace), který chápu jako zkušenost duchovního života, která vyžaduje aktivní reakci lov ka. Povolání rozd luji na základ výpov dí
respondent na ty i základní fáze, jsou to: oslovení, rozlišování, potvrzení a rozhodnutí.
K tomu, aby mohlo dojít k prvnímu stupni tj. oslovení je nutný p edpoklad jisté citlivosti, otev enosti, zvýšené míry naslouchání v i Božímu volání. Je –li tento p edpoklad
napln n, popisují respondenti „ duchovní zkušenost“ , která vede k identifikaci s kn žstvím. Reakcí na tento prožitek je proces rozlišování povolání, zkoumání autenticity
tohoto prožitku za pomocí r zných strategií, aby tak došli k potvrzení svého povolání a
tím i ke vstupu do formace.
Druhá ást výzkumu se v nuje pojmu deziluze. Tu vidím na základ analýzy jako stav,
ve kterém bohoslovec prožívá nesoulad mezi svými dosavadními p edstavami a realitou. Dochází k n mu na základ rostoucích nevy ešených konflikt z období p ed formací a jejího pr b hu. Tento proces, a m že být prožíván negativn je vlastn pozitivní nebo pomáhá respondent m po nutném odhalení vnit ních konflikt sladit ideály
s realitou. Tím se stává vlastn nástrojem formace. Konflikty, které jsou zdrojem deziluze jsem rozd lil do ty ech hlavních oblastí: - konflikt uvnit vlastní osoby (ideál
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kn žství x vlastní možnosti a schopnosti, - konflikt mezi p edstavou kn žství a církve x
realita vztah

mezi bohoslovci, k p edstaveným a církevním autoritám, - konflikt

v oblasti duchovního života (ideální x reáln prožívaný vztah k Bohu), - konflikt mezi
obsahem zprost edkované formace a realitou poznanou v pastoraci samotné.
Klí ovým pojmem t etí ásti výzkumu je pojem reintegrace, což je proces, kterým prochází bývalý bohoslovec po opušt ní seminární formace. D ležitou charakteristikou
tohoto procesu je v domá i nev domá reinterpretace povolání, která u respondent
probíhá dvojím zp sobem – p vodní povolání získá novou podobu, p i které se rozší í a
zobecní nebo je pop eno. Tento postoj k p vodnímu povolání se zrcadlí v život respondent a ovliv uje tak míru jejich spokojenosti.
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