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Anotace

Pojetí naděje v pastorační práci

Tato bakalářská práce je zaměřena na pojetí naděje v pastorační práci. Nejprve je 

čtenář seznámen s historií sociální práce a vznikem pastorační práce. Jsou zde 

představeny modely pastorační práce a dále je vymezen pojem pastorační práce jako 

součást sociální práce. Ve druhé části je vymezen pojem beznaděje, poté pojem naděje 

a její souvislost a využití v pastorační práci. Naděje je představena z pohledu pozitivní 

psychologie a z pohledu křesťanství. Jednotlivé teoretické části jsou doplňovány 

citacemi z dotazníků od pastoračních pracovníků. Tyto citace mají za cíl podpořit 

teoretické výroky a dodat jim platnost. Ve třetí je zpracován význam naděje a smyslu 

života pro pastorační práci. Smysl života je zpracován z pohledu logoterapie a Viktora 

E. Frankla.

Cílem práce je představit naději jako důležitou součást pastorační práce a ukázat, 

jak je možné s ní v pastorační práci účinně pracovat.
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Annotation

The Conception of Hope in Shepherd Work

This bachelor thesis is focused on the conception of hope in shepherd work. At 

first the reader is acquainted with the history of social work and with the beginning of 

shepherd work. Then the models of  shepherd work are introduced and the idea of 

shepherd work is defined as a part of social work. In the second part, the idea of 

hopelessness is defined and the term of hope and its use in shepherd work. Hope is 

presented  from the view of positive psychology and Christianity. Each theoretical part 

is supplied with quotations from questionnaires from shepherd workers. This quotations 

should support the theoretical statement and contribute to its validity. In the third part, 

the meaning of hope and the sense of life in shepherd work are compiled. The meaning 

of life is covered from the view of logotherapy and Victor E. Frankl.

            The aim of this work is to introduce hope as an important part of shepherd work 

and show how it can be efficiently worked with in shepherd work.

Hope – naděje

Shepherd work – pastorační práce

Social work – sociální práce

Positive psychology – pozitivní psychologie

Christianity – křesťanství

Meaning of life – smysl života
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Úvod

Často se při své profesi pomáhající pracovník dostane do situace, kdy hledá 

a potřebuje naději. Naději pro svou další práci, naději pro své klienty, naději pro svůj 

osobní život, který je jeho profesí do různé míry ovlivňován. Odkud jí však má čerpat a 

kde má naději pro svou práci hledat? Jaké jsou zdroje a možnosti pro obnovování sil do 

další práce? V pomáhající profesi je nezbytné myslet na hospodaření se silami k práci 

a jejich obnovu. Pracovníci mohou být přetíženi množstvím lidí, kterým mají kvalitně 

poskytnout své služby, často nemají dobré podmínky pro svou práci a emoční vyčerpání 

je také častým jevem v pomáhající profesi. Tématem obnovování sil se zabývá prevence 

burn-out, syndrom vyhoření.1 Syndrom vyhoření však není stěžejním tématem této 

práce. Avšak vnímám souvislost mezi zdroji naděje a hledáním sil do pomáhající 

profese, proto se budu i těmito tématy zabývat.

Ve své práci se zaměřuji především na téma, zda je možné se ve svém hledání 

naděje obracet na duchovní podstatu člověka a vycházet z ní. Společně s pastoračními 

pracovníky, kteří byli ochotni se nad smyslem naděje ve své práci zamyslet, se 

zamýšlím nad tím, jaké má člověk důvody k naději, jak je možné naději předat, jaké 

jsou metody posilování naděje a jak naděje souvisí se smyslem života a smyslem jejich 

práce. Práce má tři hlavní části, je to kapitola, která se zabývá vymezením pojmu 

pastorační práce, ve druhé části se zaměřuji na pojem naděje a její význam v pastorační 

práci a ve třetí kapitole se zaměřím na naději a její souvislost se smyslem života.

Pokusila jsem se zachytit fenomén naděje, jako všudypřítomný jev v našem 

životě. Uchopit naději konkrétně, jako oporu, která provází lidské jednání a je hnací 

silou pro lidské konání.

Pro svou práci jsem zvolila postup, při kterém jednotlivé teoretické části 

doplňuji příklady z praxe a citacemi z dotazníků. Dotazníky jsou vedeny formou 

rozhovorů s pastoračními pracovníky, kteří s pojmem naděje ve své profesi pracují. 

V této práci jsem praktickou a teoretickou část spojila, obě části se prolínají. 

Z dotazníků vyplývá to nejdůležitější v oblasti naděje pro pastorační pracovníky, na tyto 

oblasti jsem se v práci zaměřila. 

                                                
1 „Je-li naše energetická bilance dlouhodobě záporná (nemáme-li zdroje radosti v životě a nejsme-li dobře 
zakotveni v těle), dostaneme se do stavu, pro který se ustálil termín syndrom vyhoření.“ KOPŘIVA, K. 
Lidský vztah jako součást profese, s. 101
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Pastorace

Nejprve vymezím samotný pojem pastorační práce v rámci sociální práce. Jako 

základní literaturu pro téma pastorace používám knihy Aleše Opatrného, které 

srovnávám s jinými autory, kteří se věnují oblasti pastorace v České republice. Mezi 

tyto autory patří například Jaro Křivohlavý, Ctirad V. Pospíšil, Josef Smolík a Pavel 

Ambroz. Tito autoři jsou z různých církví, ale toto není důležité pro pojetí pastorační 

práce jako součásti sociální práce, protože v oblasti službě druhým je velký prostor pro 

ekumenu.2

Aby bylo dobře patrné současné pojetí pastorační práce, popíšu historii sociální 

práce se zaměřením na historii sociální práce v České republice. V dalších kapitolách 

popisuji možné dělení pastorační práce. Cílem této kapitoly je vymezení pojmu 

pastorační práce jako součásti sociální práce, toto pojetí pastorační práce dále rozvíjím. 

Pokusím se zaměřit na to, zda takové pojetí může obstát v sociální práci. Proto také 

považuji za důležité, zařadit do této kapitoly oddíl, ve kterém se zaměřím na osobnost 

pastoračního pracovníka. Jde o požadavky, které jsou specifické pro tuto profesi. 

V poslední části věnované pastoraci jsem vybrala dva základní typy dělení sociálních 

pracovníků podle vztahu ke klientům (nadbytečná kontrola nad klienty, obětování se 

pro klienty). U tohoto rozdělení se pokusím o vlastní interpretaci rizika, které z toho 

může plynout pro pastorační pracovníky.

Pastorační práce a naděje

Ve druhé kapitole se věnuji hledání souvislostí mezi pastorační prací a nadějí. 

Cílem této kapitoly je nalézt význam naděje pro pastorační práci a představit praktické 

ukázky jak je možné s nadějí pracovat. Začnu negativním vymezením naděje, tedy tím 

co je beznaděj a co může vést k pocitu beznaděje. Část o beznaději uzavřu oddílem 

o depresi, která je definována jako nedostatek naděje. Dotazovaní pastorační pracovníci 

se o depresi v souvislosti s nadějí také zmiňují, proto jsem ji do práce začlenila. Po 

negativním vymezení pojmu se dostávám k pojmu naděje. Věnuji se etimologii pojmu 

naděje a jejím významem pro pastoračního pracovníka. V dalších oddílech vycházím 

z pozitivní psychologie Jara Křivohlavého, kterou se pokusím aplikovat do pastorační 

práce, postupně se zaměřím na principy naděje, metody určení naděje (narativní metoda 

                                                
2 POSPÍŠIL, C. V. Teologie služby, s. 8
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a metoda řízeného rozhovoru). V poslední části kapitoly o naději se zaměřím na naději 

z křesťanského pohledu.

Souvislost mezi nadějí a smyslem života

Ve třetí kapitole se budu zamýšlet nad tím, jak smysl života ovlivňuje a posiluje 

naději v pastorační práci. Pokusím se najít souvislosti mezi nadějí, smyslem života 

a jejich význam pro pastorační práci. 

Otázkou smyslu se zabýval Viktor Emil Frankl, který je zakladatelem 

logoterapie. Frankl zdůrazňuje, že náboženské poznání je nejvyšším možným poznáním 

a smyslem. V kontextu své práce se budu věnovat pojetí smyslu života dle Frankla. 

Jeden oddíl zaměřím na vztah náboženství ke smyslu života. Dále vymezím kategorie 

hodnot dle Frankla. Frankl se zaměřuje na budoucnost a z toho dále vyplývá jeho vztah 

k naději. V závěru kapitoly se zaměřím na jeho pojetí motivace k morálnímu jednání. 

Hlavním zdrojem pro tuto část bude literatura od V.E. Frankla a E. Lukasové.
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1 Pastorace 

Ve své práci se chci věnovat naději v pastorační práci. Protože se zaměřuji na 

pastorační pracovníky, považuji za vhodné popsat v následující kapitole jak vznikla 

pastorační práce, její vývoj a postupné vymezení pastorace jako samostatného oboru od 

sociální práce. Po vymezení pojmu pastorační práce se budu pro přehled a ilustraci 

zabývat možnými pohledy na pastorační práci dle J. Smolíka. Rozeberu tři základní 

modely pastorace: pastorace pro církevní společenství, pastorace pro ty, kdo nejsou 

členy církve, pastorační práce jako součást sociální práce. Tento třetí model - pastorační 

práce jako součást sociální práce - je základním východiskem této bakalářské práce. Pro 

srovnání s J. Smolíkem uvádím také dělení dle A. Opatrného. 

V České republice je více církevních organizací, které poskytují pastorační 

práci, pro ilustraci stručně popíšu pastorační přístup dvou největších nestátních 

organizací v České republice. Na tomto příkladě chci ukázat významnou roli pastorační 

práce jako sociální práce na poli ekumenického dialogu.

Přála bych si aby byla tato práce inspirací pro pastorační pracovníky, proto se 

v závěru této kapitoly věnuji osobnosti pastoračního pracovníka z pohledu Aleše 

Opatrného, který se věnuje přímo požadavkům na pastoračního pracovníka a pohledu 

Karla Kopřivy na pomáhající profese, kterou je i pastorační práce.

1. 1 Vznik sociální práce a pastorace

V následující kapitole se budu zabývat historií sociální práce. Zaměřím se na 

vydefinování pojmu a samostatného oboru pastorační práce. V kapitole vycházím 

z biblického pojetí, které je považováno za impuls pro začátek sociální práce. Pokusím 

se dokázat, že je možné pastoraci vnímat jako součást sociální práce. Jako základní 

literaturu v následující kapitole používám dílo autora Aleše Opatrného, který se 

pastorační práci v tomto pojetí v České republice dlouhodobě věnuje.

Ke kořenům sociální práce patří křesťanské principy, tedy v křesťanském pojetí 

je to láska k bližnímu (např. Podobenství o milosrdném Samařanu )3, pomoc bližnímu 

v nouzi. Ježíš na několika místech v Bibli vyzývá k tomu, aby se jeho následovníci 

postarali o nepatrné, kteří nemají co jíst, pít, aby ty nepatrné, kteří jsou nemocní a ve 

                                                
3 Lukáš 10, 25-37, in: Bible
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vězení navštívili, aby se zastali vdov a sirotků...4 V Bibli se také píše, že Ježíš přišel na 

svět, proto aby sloužil jiným5, sám jde příkladem služebného života druhým.

Ve 4. století se v římské říši začalo šířit křesťanství, které se stalo určujícím pro 

celé období středověku v Evropě. Spolu s křesťanstvím se šířila i základní myšlenka 

křesťanství láska k bližnímu. Ve středověku tak byla sociální práce doménou církve. 

Vznikají instituce pro různé typy pomoci a některé řeholní instituty se zřizují přímo se 

zaměřením na konkrétní skupinu potřebných. Postupem času vznikaly požadavky na 

profesionalitu v pomáhání, která se dříve nezdála nutností. Tak se pomalu od sebe 

oddělují na jedné straně požadavky na praktické skutky lásky k potřebnému, trpícímu 

bližnímu, které se týkají každého křesťana a na druhé straně vykonávání pomoci 

handicapovaným a proto potřebným skupinám lidí (nemocní lidé, staří lidé, lidé 

s postižením, odložené děti, atd.), tato pomoc vyžaduje čím dál tím víc odbornou 

kvalifikaci, nestačí tedy jen morální úroveň a osobní nasazení. Počet potřebných 

překonal ve vrcholném středověku možnosti církve a vznikly i necírkevní formy 

solidarity a pomoci. Jsou to tzv. cechy (organizace městských řemeslníků

a obchodníků), které měly kromě ekonomické funkce též funkci sociální pomoci. Řada 

povinností o potřebné přešla na města, která pomoc financovala z vlastních rozpočtů. 

Docházelo k zprofesionalizování této činnosti.

Státní a církevní organizace spolu byly v dobré spolupráci, pokud však v zemi 

nedošlo k zásadním ideologickým a politickým změnám. V rámci České republiky mám 

na mysli komunismus, který sociální činnost podrobil zcela do své kompetence. Rok 

1948 znamenal konec vývoje sociální práce jako samostatného oboru a profese. Vědy, 

které se zabývaly sociálními problémy, byly označeny za zbytečné, protože 

v socialistické společenosti žádné problémy teoreticky neexistovaly. Do roku 1953 

zbyla z původních 28 vyšších sociálně-zdravotních škol jen jedna. Na vysokoškolské 

úrovni se sociální práce přestala oficiálně pěstovat úplně, stejně jako např. sociologie. 

Termín ,,sociální,, byl nežádoucí a vymizel ze slovníků. Domácí odborníci byli 

izolováni od vývoje sociální práce v západních zemích, což se projevilo zejména 

v oblasti metod sociální práce, které měly v Československu byrokratickou formu, 

omezovaly se na složku kontroly a nadměrně využívaly ústavní péče (medikalizace 

                                                
4 Matouš, 26, 34-46, in: Bible
5 Matouš, 20, 28, in: Bible
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sociálních problémů). Nestátní aktivity byly zcela utlumeny. Vše v sociální oblasti bylo 

podřízeno centrálnímu řízení. 6

Důsledky socialismu na sociální oblast byly především ekonomicky neúnosná 

zátěž státu, naprostá institucionalizace pomoci potřebným, ztráta solidarity-

zodpovědnosti za ostatní spoluobčany a eliminace duchovního rozměru sociální péče. 

Poslední uvedený důsledek komunismu v České republice považuji v kontextu své 

práce za obzvláště důležitý. Především proto došlo k zastavení rozvoje pastorační práce 

jako součásti sociální práce. Veškerou sociální péči obstarával stát. Za jiných 

politických okolností však mohla církev provozovat pastorační práci a sociální práci 

společně se státem.7

1. 2 Možné pohledy na pastorační práci

Pastoračních přístupy dělím dle J. Smolíka, protože je mi jeho pojetí pastorační 

práce jako součásti sociální práce nejbližší. Proto vždy na začátku kapitoly uvádím 

model pastorace dle J. Smolíka a pro srovnání i jiné pohledy na Smolíkovo dělení. 

V závěru kapitoly pro srovnání uvádím pohledy na pastoraci dle A. Opatrného.

Pastorace pro církevní společenství

V tomto oddíle uvádím příklady a možné pohledy a chápaní pastorace pro 

společenství křesťanů. Vzhledem k tomu, že tento model pastorace byl dříve nejvíce 

rozšířen a upřednostňován uvádím názor Pavla Ambroze, pohled hagioterapie a pohled 

Aleše Opatrného.

Pastorační práce je služba křesťanům. Má křesťany povzbudit ve víře v Ježíše 

Krista. Toto pojetí má za úkol, podporovat křesťany v tom, aby ve své víře vytrvali až 

do smrti. Provádí je jednotlivými fázemi života, tak aby křesťan mohl ve víře prožít celý 

život. Víra má v celé pastorační práci základní význam. Smyslem a směrem života je 

v tomto pojetí život věčný. 

                                                
6

Historie sociální práce [online] [ cit. 2007-6-5]. 
Dostupný z WWW:<http://www.michakud.estranky.cz/clanky/clanky > 

7 OPATRNÝ, A. Pastorační péče v sociální práci [online] Praha : Pastorační středisko při Arcibiskupství 
pražském, 2000 [ cit. 2007-6-1].  Dostupný z WWW: < http://hospice.cz/pastsoc.html >
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Toto pojetí také vnímá důležitost pastorační péče ve vztahu ke světu, k práci, 

manželství..., tedy k tématům, která se týkají celé společnosti. Pastorace je zvěstováním, 

má tedy i misijní rozměr. Je zde úzký vztah mezi pastorací a kázáním. Při pastoraci 

člověk čeká na slovo, které je vztaženo na jeho konkrétní situaci. V Kristově příběhu 

jsou ve své podstatě obsaženy všechny lidské situace, protože Kristus svou láskou pojal 

vše, co bylo skrze něj stvořeno. 

Zde můžeme narazit na problém u křesťanských společenství, která vykazují 

rysy fundamentalismu. Tato společenství mají většinou jasně vymezené morální 

instrukce pro „správné“ jednání, bez přihlédnutí k individualitě jedince a jeho vnitřních 

zápasů.8 Takto příliš jednoznačně a moralisticky pojaté řešení situace může vést 

k pocitům viny, pastorace je pak příliš vzdálena od reality a opravdové konkrétní 

pomoci.9

Pastorace pro církevní společenství má své vlastní dělení. Tomuto dělení se 

věnuje například teolog Pavel Ambroz, který dělí pastoraci církevní obce do tří směrů. 

Je to pastorace jako služba církve, tedy služba kněží pro církevní společenství.

Pastorace jako služba dějinně podmíněná, jde o službu člověku na základě víry ve 

spasení skrze Ježíše Krista. A třetí směr je pastorace jako zvěstování evangelia, ve které 

je pojem pastorace vnímán jako synonynum slova evangelizace. 10

Pastorace představuje činnost institucionalizovaného náboženství za účelem 

uspokojování náboženských potřeb jednotlivců. Vyrůstá z náboženského vidění světa 

a se svojí nabídkou se obrací k lidem uvědoměle věřícím nebo aspoň k těm, kteří jsou 

ochotni náboženské vidění světa akceptovat. 11 Původ pojmu pastorace je odvozen od 

slova „pastýř“ v biblickém slova smyslu. Má své kořeny v pastýřských kulturách 

Orientu. Jde o bezpečí stádce- izraelského lidu, o který se bedlivě stará dobrý pastýř 

Hospodin. Tento motiv je přejat i do Nového zákona, kde je za dobrého pastýře 

považován Ježíš. Odtud se dále odvíjí úvahy a pastýřské péči a pastoraci. A pastorace 

pro církevní společenství. 12

                                                
8 SMOLÍK, J. Pastýřská péče, s. 5-15
9 DREWERMANN, E. Tragické a křesťanské, s. 50-51
10 Z tohoto dělení by nejvíce cílům mé práce vyhovovalo zaměření na pastoraci jako službu dějinně 
podmíněnou, ale tento výčet zde uvádím jen pro srovnání a dále z něj nebudu vycházet. AMBROZ, P. 
Fundamentální pastorální teologie, s.36- 37)
11 Hagioterapie, základní principy [online] Praha : Společnost pro hagioterapii a pastorační medicínu , 
2005 [ cit. 2007-6-3].  Dostupný z WWW: < http://www.sweb.cz/hagioterapie/ >
12 OPATRNÝ, A. Pastorační situace u nás, s. 4



14

Pastorace pro ty, kdo nejsou členy církve

Stejně jako pro věřící společenství jsou stanovené pastorační přístupy, tak jsou 

stanovené i pro lidi, kteří nejsou členy církve. Jaro Křivohlavý říká, že pastorace od 

duchovních pouze pro věřící je zastaralý model. Kloní se k názoru, že každý křesťan má 

ve svém prostředí (v rodině, zaměstnání, mezi přáteli...) někoho komu věnuje svou 

pozornost a péči . i svou pastorální péči. 13

Smolík k pastoraci pro lidi mimo církevní společenství říká, že i zde jde o službu 

bližnímu v jeho konkrétních starostech. Pro křesťana, by nemělo být rozhodující, zda 

potřebný je, či není věřící. Zde si je nutno uvědomit nebezpečí zneužití pastorace, jako 

evangelizačního prostředku k získávání členů církve. Ukazuje se, že je důležité umět 

pracovat obzvláště u skupin nemocných, trpících a umírajících s nalezením smyslu 

života. V křesťanství je tento smyl naděje, která přesahuje smrt, je to naděje v Krista, 

kterou dosvědčují skutky milosrdenství. 14

Upravenou formu pastorace představuje pastorační terapie, psychologicko 

terapeutický směr užívající prostředků a postupů klasického křesťanského duchovního 

vedení k psychoterapeutickým účelům. Vychází z předpokladu existence Boha, na 

rozdíl od pastorace jde pastorační terapii primárně nikoliv o spásu duše, ale o duševní 

uzdravení. Při pastorační terapii tedy není nutné křesťanské vyznání víry. 15

Pastorační práce jako součást sociální práce

V dnešním pojetí sociální práce si pastorace buduje své místo, zkušenosti ukázaly, že 

v obtížných situacích je důležité, aby byly uspokojovány potřeby biologické, 

psychologické, sociální a spirituální. K tomuto názoru se kloní řada autorů, vybrala 

jsem si tři autory z nichž jeden je teolog, druhý se zabývá antropologií a třetí je 

psycholog, abych toto tvrzení podpořila. 

Názor teologa Michaela Martínka, který se specializuje na praktickou teologii k tomuto 

tématu: „Plné štěstí člověka probíhá na úrovni fyziologické, psychické i spirituální. 

Definitivní štěstí člověka je primárně spirituální, protože přesahuje materiální 

časoprostor.“16

                                                
13 KŘIVOHLAVÝ, J. Pastorální péče, s. 9
14 SMOLÍK, J. Pastýřská péče, s. 15
15 Hagioterapie, základní principy [online] Praha : Společnost pro hagioterapii a pastorační medicínu , 
2005 [ cit. 2007-6-3].  Dostupný z WWW: < http://www.sweb.cz/hagioterapie/ >
16 MARTÍNEK, M.  Úvod do praktické teologie, přednáška na VOŠ JABOK, 19. 9. 2006
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Jan Dočkal, který se zabývá sociální antropologií, se k otázce čtyř základních 

dimenzí člověka vyjadřuje takto: „Člověk je jedinečný, neopakovatelný, nedělitelný 

celek. V jeho životě přesto můžeme najít čtyři základní sice neoddělitelné, ale přece jen 

samostatné oblasti (potřeby, dimenze): biologickou, psychickou, sociální, spirituální. 

Projevují se v celém našem životě, ve všem, co děláme, i když si to někdy 

neuvědomujeme. Každá ze zmíněných složek (dimenzí) má v životě člověka důležité 

místo - je nenahraditelná. Je-li narušena, poškozena, potlačena, je ovlivněn, narušen, 

deformován celý život.“17 Pavel Říčan, je psycholog, který se zabývá psychologií 

náboženství. Říká, že náboženství má svou funkci pro sociální rovnováhu. Také podle 

něj duševní a duchovní rovnováha úzce souvisí se somatickým zdravím.18

V pastorální konstituci Druhého vatikánského koncilu, se píše o tom, že 

křesťané mají reagovat na dobu, ve které žijí i na lidi kolem sebe: „Je-li radost a naděje, 

smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kdo nějak trpí, radostí i nadějí, 

smutkem a úzkostí učedníků Kristových“. Tento postoj je nutné nejen zastávat, ale i jej 

prakticky naplňovat. A zde se otvírá prostor pro pastorační pracovníky jako nositele 

naděje. Pastorační práce jako součást sociální práce může být jedním z praktických 

kroků, pro naplnění této myšlenky. Pastorační péčí v sociální práci je složka 

starostlivosti o potřebného člověka, která se týká jeho samého, jeho osoby, která 

přesahuje odbornou praktickou pomoc ať v sociální nebo ve zdravotní oblasti a která 

blízce nebo vzdáleně souvisí buď s vírou potřebného, nebo s vírou pomáhajícího nebo 

konečně s vírou obou dvou.19 (Pastorační práci je tedy možné vnímat jako součást 

sociální práce s uvědomováním si důležitosti spirituální složky člověka (mám na mysli 

vnitřní orientaci člověka k transcendentnu) a práce s touto nedílnou součástí člověka. 

Nebudu zde oddělovat sociální práci od pastorační, protože principy a zásady sociální 

práce jsou platné i pro pastorační činnost, tedy nevylučují se, naopak spolupracují.

Ve své práci se budu věnovat pastoračním pracovníkům u kterých lze předpokládat, že 

jsou si ve svém životě vědomi důležitosti duchovní podstaty člověka, aktivně a vědomě 

s ní pracují a ve svém životě chtějí čerpat právě z tohoto zdroje. Zaujala mě Alice 

                                                
17 DOČKAL, J.  Úvod do sociální práce, přednáška na VOŠ JABOK, 2.6.2007
18 ŘÍČAN, P. Psychologie náboženství, s. 227
19 OPATRNÝ, A. Pastorační péče v sociální práci [online] Praha : Pastorační středisko při Arcibiskupství 
pražském, 2000 [ cit. 2007-6-1].  Dostupný z WWW: < http://hospice.cz/pastsoc.html >
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Masaryková, která si  podle vlastních slov odnesla přesvědčení, že jsou tři věci, které 

jsou v sociální práci důležité: duchovní povědomí, dobré vzdělání a oddanost oboru.20

Toto pojetí mohu podpořit výrokem Jara Křivohlavého, který říká, že pastorální péče 

znamená: „vidět „nouze“ a „potřeby“ druhých lidí, chápat jejich situaci a snažit se jim 

pomoci.“21Samozřejmě to neznamená, že jediná správná možnost a cesta k naději je 

skrz duchovní život, neznamená to ani to, že stačí čerpat pouze a výhradně z osobního 

duchovního života. Já osobně si myslím, že naopak je vhodné kombinovat různé formy 

odpočinku a relaxace. Avšak oblast naděje často různým způsobem úzce souvisí 

s duchovním rozměrem člověka. 

Dělení pastoračních modelů dle Aleše Opatrného

Pro srovnání s dělením pastoračních přístupů dle J. Smolíka popisuji

v následující kapitole dělení dle A. Opatrného, který svůj pohled obohatil ještě o čtvrtý 

bod, kterým je zájem o politické záležitosti. Pastorační činnost rozdělil do čtyř 

základních proudů, jsou to:

1) Péče o duši. 

Jde o duchovní vnitřní život každého člověka, o spásu a duchovní život křesťanů.

2) Péče o církevní obce.

Jde o péči o jednotlivé farnosti, sbory, společenství věřících prostřednictvím vybraných 

a ustanovených členů daného společenství věřících.

3) Péče o sociálně potřebné.

Fungující společenství věřících křesťanů by mělo, jako nedílnou součást svých aktivit, 

pečovat o sociálně potřebné. Činnost by měla být provozována na dvou základních 

rovinách. Jde o péči pro potřebné v rámci společenství. Druhá rovina pomoci má 

vycházet směrem k sociálně potřebným lidem, kteří nejsou členy společenství. A právě 

tímto rozměrem pastorační práce bych se ráda zabývala v této práci.

4) Zájem o politické záležitosti.

Křesťané nežijí ve vakuu svého společenství, ale ve světě, který má jiná pravidla 

a fungování. Křesťan se nemá vymezovat od okolního světa, ale měl by se aktivně 

                                                
20 LÍMOVÁ, M. M. Alice Masaryková - sociální pracovnice, o které jsme se neučili. [online] Praha :
Historie sociální práce, 3. 9. 1992  [ cit. 2007-6-2].  Dostupný z WWW: <http://www.osf.cz/socialniprace
>
21 KŘIVOHLAVÝ, J. Pastorální péče, s. 19



17

účastnit i života mimo své společenství. Vnášet křesťanské hodnoty do různých sfér, ať 

už je to politika, zdravotnictví nebo fotbal. 22

Pohledy na pastoraci a přístupy k ní jsou jednotlivými autory různě 

pojmenované, ale v podstatě se ve svém dělení shodují. V čem se liší jsou důrazy, 

kterou jsou na jednotlivé přístupy kladeny. Pro tuto práci je významný fakt, že přístup 

k pastoraci jako součásti sociální práce si buduje své místo mezi současnými autory.

1. 3 Církevní organizace zabývající se sociálními službami v České 

republice

V České republice, mají církevní organizace zaměřené na sociální službu 

a pastoraci své místo a dlouholetou tradici. Pro ilustraci představím dva největších 

nestátních poskytovatelů sociálních služeb v České republice, jsou Charita Česká 

republika a Diakonie Českobratrské církve evangelické. Tento přehled se nesnaží být 

vyčerpávající, spíče chci dokázat, že i organizace, které zřizují dvě různé církve mohou 

nalézt v otázce pastorační práce společnou cestu.

Charita Česká republika

Římskokatolická církev zřizuje neziskovou humanitární organizaci Charita 

Česká republika, která největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních služeb 

v České republice. Pomoc vychází z křesťanských zásad. Cíl, který si Charita Česká 

republika vytyčila zní: „Hlavní činností Charity je pomoc potřebným na území České 

republiky.“ Je součástí římskokatolické církve registrované v České republice od níž 

odvozuje svou právní subjektivitu. 23

Základem pastorační přístupu „je milosrdná láska, která se projevuje skutky. 

Tato láska má být spojena s láskou k Bohu a se svědectvím víry. Tím křesťané druhým 

                                                
22 OPATRNÝ, A. Pastorační situace u nás, s. 5, 18
23

Jde zejména o pomoc matkám s dětmi v tísni, lidem bez přístřeší, osobám se zdravotním a mentálním. 
postižením, sociálně slabým rodinám, drogově závislým, opuštěným starým lidem, osobám, které se 
ocitly v osobní krizi, migrantům a uprchlíkům, vězňům a osobám vracejícím se z výkonu trestu. 
Charita provozuje poradny, stacionáře, přechodná ubytování, domovy na trvalý pobyt, hospice apod. a 
vede projekty na začlenění do společnosti a využití volného času. Významná je i pomoc rodinám, které 
byly postiženy v letech 1997,1998 a 2002 povodněmi. Důležitou součástí charitní práce je rovněž 
humanitární pomoc do zahraničí. Viz. Kdo jsme [online] Praha : 8. 10. 2004 [ cit. 2007-6-4].  Dostupný 
z WWW: < http://www.charita.cz/ >
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lidem dosvědčují, že evangelium lze žít v praktickém životě. Charitní pracovníci mají 

vytvářet dobré vzájemné vztahy postavené na křesťanské lásce. Charitní pracovníci 

chtějí nejen posloužit tělu, ale mít starost a péči o spásu duše např. tím, že zprostředkují 

nemocným přijímání svátostí. 

Charita nemá být do sebe uzavřeným, ale otevřeným společenstvím lidí, kteří 

spolu nejen pracují, ale také vytvářejí radostné ovzduší důvěry a vzájemného sdílení. 

Radostná služba je výsledkem prakticky žité víry. Dobrý kolektiv je pak pro pracovníky 

povzbuzením a posilou v náročné službě, ale též dobrým svědectvím pro okolí.“24

Charita České republiky chce poskytovat odbornou pomoc, kterou staví na 

křesťanských principech, klade důraz na službu, která je svědectvím víry a zároveň je 

otevřená všem bez rozdílu.

Diakonie Českobratrské církve evangelické

Ostatní křesťanské církve jsou zapojeny do Diakonie v České republice.25 Pro 

ukázku pastoračního přístupu v protestantské církvi, jsme zvolila Diakonii 

Českobratrské církve evangelické.

„Posláním Diakonie Českobratrské církve evangelické je poskytovat ve svých 

zařízeních sociální, zdravotní, pedagogickou a pastorační péči lidem, kteří se v důsledku 

věku, zdravotního postižení, nemoci, osamocení či ohrožení dostali do nepříznivé 

sociální situace. Péče a podpora poskytovaná v zařízeních Diakonie Českobratrské 

církve evangelické směřuje k tomu, aby lidé, kteří využívají jejích služeb, mohli žít v co 

největší míře svým běžným a důstojným způsobem života. Tato služba vychází 

z křesťanských hodnot a je praktickým vyjádřením víry, naděje a lásky.“26

Z tohoto poslání vyplývá, že Diakonie ČCE se snaží naplňovat obecný cíl 

sociálních služeb. Zároveň se však klade důraz na křesťanské hodnoty pro pomáhající 

profese. 

                                                
24 Charitativní služba církve [online] Praha : Česká biskupská konference, 2005 [ cit. 2007-6-4].  
Dostupný z WWW: < http://www.charita.cz/Data/files/charitativni_sluzba_cirkve.doc > 
25 Patří sem: Diakonie Apoštolské církve, Armáda spásy, Diakonie Bratrské diakonie baptistů, Diakonie a 
misie Církve československé husitské, Diakonie Církve bratrské, Diakonie  Českobratrské  církve 
evangelické,Diakonie metodistické církve, Jednota bratrská, Česká pravoslavná filantropie, Slezská 
diakonie, Communio Starokatolické církve v České, Česká pravoslavná filantropie, Slezská diakonie, 
Communio Starokatolické církve v České republice. (viz. POSPÍŠIL, C. V. Teologie služby, s.134-135)
26 Řád diakonické práce [online] Praha :Synod ČCE, 2006 [ cit. 2007-6-4].  Dostupný z WWW: 
<http://www.diakoniecce.cz/documents/Zalogovana_sekce/02_Vnitroorganizacni_smernice_DCE/2_1_R
DP/rad_diakonicke_prace.doc >
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Pastorační práce jako nástroj ekumeny

Základní přístupy a principy Charity Česká republika a Diakonie Českobratrské 

církve evangelické jsou ve své hlavní myšlence velmi podobné. Jak vyplývá 

z předcházejícího textu, obě organizace chtějí být otevřené pro všechny lidi bez rozdílu, 

a to i bez rozdílu náboženství. To považuji za velmi významný krok v oblasti 

ekumenické spolupráce, kterou může společná myšlenka pomoci druhým podpořit. 

Zaujal mě názor Ctirada V. Pospíšila, který říká, že charita a diakonie má ve všech 

křesťanských církvích velmi podobný základ na kterém staví. Pastorační práce má podle 

něj velký ekumenický potenciál.27 V dotaznících jsem zjišťovala z jaké konkrétní církve 

pastorační pracovníci jsou. Ukázalo se, že u jednotlivých tvrzení mohu použít odpověď 

bez ohledu na příslušnosti k církvi. To podstatné, na čem se pastorační pracovníci 

shodují v dotaznících, bez ohledu na to z jaké církve jsou, je víra v Boha, která jim dává 

naději do jejich další práce. „Moje práce vychází z mého základního přesvědčení 

o vzkříšení Ježíše Krista. Proto i kdyby se zdálo, že práce nemá smysl, pro mne smysl 

má díky naději, že vše nakonec dobře skončí. Tato naděje vede veškerou mou práci.“28

„Věřící člověk má důvod k naději a radosti z vědomí, že jeho práce má smysl, že se tak 

děje v souladu s Boží vůlí (a kéž by to tak vždy bylo), a že tím napomáhá něčemu 

velkému, co sice teprve přijít má, ale už to začíná rašit.“29

Vzhledem k tomu, že to jsou organizace které chtějí nabízet kvalitní služby 

v oblasti pastorace, vznikla poptávka po vzdělaných odbornících v této oblasti. Na tuto 

výzvu reagovalo několik vysokých a vyšších odborných škol v České republice. 30 I toto 

považuji v oblasti ekumeny za významný počin, protože na školy, které jsou zřizovány 

různými církvemi, se mohou hlásit studenti bez toho, aby byli členy církve, která je 

zřizovatel. Dochází tak k přirozenému ekumenickému setkávání a následné spolupráce 

v oblasti sociální práce. Což mohu potvrdit i z vlastní zkušenosti.

                                                
27 POSPÍŠIL, C. V. Teologie služby, s. 8
28  Příloha č.1, dotazník č.2, otázka 1., pracovník s krizovou mládeží, kněz, člen Římskokatolické církve
29  Příloha č.1, dotazník č.4, otázka 5., pracovník denního stacionáře pro seniory, člen Českobratrské 
církve evangelické
30  Mezi tyto školy patří například: Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy s oborem Sociální 
a pastorační práce, Evangelikální teologický seminář s oborem pastorace, VOŠ Caritas v Olomouci 
s oborem Charitativní a sociální práce a další.
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1. 4 Požadavky kladené na pastoračního pracovníka

„Pastýřská péče znamená nejen vzít raněnou ovci na ramena a ošetřit ji, ale též ji 

uschopnit samostatně chodit...“ 31

Jak jsem již v úvodu zmínila, přála bych si by tato práce mohla sloužit  

pastoračním pracovníkům pro práci s pojmem naděje a její praktické využití pro 

pastoraci. Proto se v následující kapitole zabývám osobností pastoračního pracovníka ve 

vztahu k naději.

Pastorační pracovník má ve svém jednání respektovat jedinečnost toho, kterému 

poskytuje své služby. Má k němu přistupovat z pozice věřícího křesťana, doprovázet ho 

v jeho obtížích, nemoci, utrpení či umírání a pomáhat mu k lidsky důstojnému zvládnutí 

jeho životní situace, včetně smrti, a to na jemu dostupné úrovni víry. 32 Všechny tyto 

požadavky zní velmi náročně a obecně, abych tyto myšlenky uchopila konkrétněji 

uvádím v následujícím textu zásady pro pastoračního pracovníka dle A.Opatrného.

„Jednání s člověkem

Zdůraznění lidské individuality (ne „případ“, ne „jakýsi dědeček“ apod.) je zde 

nutné. Primárním cílem je, aby trpící našel člověka, kterého potřebuje ke zvládnutí své 

situace. Tento kontakt má svůj primární cíl v tom, že nemocný „má člověka“, ne v tom, 

že je nemocným manipulováno k dosažení určitých cílů, nebo že je nemocnému 

položena skrytá či zjevná podmínka: "já jsem tu proto, abych se s tebou bavil o víře, 

případně tě připravil pro přijetí svátostí a pokud to odmítneš, odejdu". Jinak řečeno: toto 

jednání má z hlediska křesťana ztělesňovat Ježíšovu lásku k trpícím, Boží náklonnost ke 

všem lidem. 

Respektování jedinečnosti člověka

Každý člověk má svou osobní historii, své osobní preference (záliby, potřeby) a 

to vše má být jak jen možno respektováno. K jedinečnosti člověka patří i jeho jedinečný 

a nepřevoditelný vztah k Bohu a jedinečná osobní historie tohoto vztahu. 

Ten, kdo nemocného z pozice víry doprovází, si má být tohoto vztahu, jehož 

není přímo účasten, být vědoma respektovat ho s úctou. Kromě toho by si jako výchozí 

pozici měl zvolit skutečnost, že oba, on i nemocný, jsou plnoprávní a zodpovědní lidé, 

                                                
31 Pastorace [online] [ cit. 2007-6-4].  Dostupný z WWW: < http://www.pastorace.cz/ >
32 OPATRNÝ, A. Pastorační péče v sociální práci [online] Praha : Pastorační středisko při Arcibiskupství 
pražském, 2000 [ cit. 2007-6-4].  Dostupný z WWW: < http://hospice.cz/pastsoc.html >
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kteří se setkávají v rovnocenné situaci.Oba se mají respektovat, oba si mají co 

nabídnout, oba se mohou navzájem obohatit. 

Doprovázení v obtížích, nemoci a utrpení a přístup z pozice křesťana

Slovo "doprovázení" není jen slovem v pastorační literatuře módním, je to 

nejlepší vyjádření žádoucího postoje. Doprovázení není ani manipulace, ani 

indoktrinace. Z požadavku na pravdivost vztahů a postojů a z požadavku vzájemného 

respektu doprovázejícího a doprovázeného vyplývá, že je-li doprovázející křesťanem, 

nemůže a nemá své křesťanství prostě odložit u dveří a být jakýmsi „fungujícím 

neutrálem“. Křesťan, ať chce nebo nechce, se nakonec stýká s nemocným na úrovni své 

víry, podle míry realizace své víry ve vlastním životě. Co je nad to předstírá.

Pomoc k lidsky důstojnému zvládnutí situace

Neblahou situaci utrpení či handicapu není doprovázející zpravidla schopen 

odstranit nebo zásadně změnit. Nemá to také předstírat. Může ale trpícímu pomoci k 

tomu, aby své obtíži čelil lidsky důstojně, aby ji také integroval do celku svého života. 

Lidsky důstojné zvládnutí situace neznamená vždy jakýkoli „happy end“, znamená 

mnohem častěji třeba i dlouhý vnitřní boj, u kterého může doprovázející asistovat, který 

ale nemůže sám za doprovázeného vybojovat. Ale v plném respektování lidství, v plné 

úctě k člověku, ať už je v jakémkoliv vztahu, můžeme podstatnou náplň křesťanského 

postoje doprovázejícího

Pomoc na stupni víry, který je nemocnému dostupný

Je projevem jak úcty k nemocnému, tak naděje v Boží milosrdenství, že je 

doprovázející schopen přizpůsobit se úrovni víry, na které se nemocný nachází. To 

neznamená, že mu nechce pomoci k víře větší a plnější. To ale znamená, že nebude jeho 

nynější stav víry podceňovat, naopak v něm oceňují každou pravou jiskru víry a že 

s ním nebude jednat jako s člověkem, který má za povinnost stát se v co nejkratší době 

takovým, jak mu to my předepíšeme. „33

                                                
33 OPATRNÝ, A. Pastorační péče v sociální práci [online] Praha : Pastorační středisko při Arcibiskupství 
pražském, 2000 [ cit. 2007-6-4].  Dostupný z WWW: < http://hospice.cz/pastsoc.html 
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Význam vztahu mezi klientem a pomáhajícím pracovníkem

V pomáhajících profesích má kvalita lidského vztahu mezi pracovníkem

a klientem zásadní význam. Pro práci na citlivých tématech, které řeší pastorační 

pracovník, je nutné aby měl klient pocit důvěry, cítil se bezpečně a byl přijímán. 34

Cílem tohoto oddílu je ukázat, že i autoři, kteří se nevěnují pastorační práci, mohou mít 

pro pastorační pracovníky význam v jejich profesi.  V předchozím oddíle jsem se 

zabývala požadavky na osobnost pastoračního pracovníka v této se budu zabývat 

vztahem mezi pracovníkem a klientem. 

Pokud u pomáhajících profesí však vztah mezi klientem a pracovníkem přesáhne 

meze profesionality, může dojít ke dvěma různým situacím: nadbytečná kontrola nad 

klienty, anebo druhá možnost je obětování se pro klienty. Tyto dvě situace dále více 

rozvinu a zaměřím se na riziko pro pastoračního pracovníka.

Nadbytečná kontrola nad klienty

Pomáhající pracovník, často s dobrým úmyslem, rozhoduje za klienta. Chce pro 

něj to nejlepší, což především v ústavních typech zařízení popírá individualitu 

člověka35.

Systemický přístup říká, že s nadbytečnou kontrolou souvisí postavení sociálního 

pracovníka nad klientem, může to být postavení moci. 

Každý člověk je individualita se svým vnitřním světem, tedy vnitřní svět 

sociálního pracovníka není totožný s klientem. Jen klient sám může vědět, co je pro něj 

dobré a pracovník si o tom nesmí vytvářet ani hypotézy. Tyto hypotézy pak může 

klientovi podsouvat a tím dochází ke kontrole klienta. Systemický přístup striktně říká, 

že pokud dělá pracovník něco co si klient nevyžádal nejde o pomoc nýbrž o kontrolu. 36

S mocí kterou má sociální pracovník nad klientem vidím riziko u pastoračního 

pracovníka v tom, že může manipulativním způsobem předávat své osobní pojetí víry

a tím chtít řešit klientův problém. Především, vnímám toto riziko, jak je již v předešlé 

kapitole uvedeno, u fundamentálních církví. 

                                                
34 KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese, s. 15
35 V současné sociální práci je snaha toto potlačit pomocí standardů kvality v sociální práci –viz. Standard 
č.3 individuální plánování
36 KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese, s. 46
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Obětování se pro klienty

I zde jde o porušení hranic ve vztahu mezi klientem a pracovníkem. Pracovník 

má pocit, že musí pro klienta zařídit vše co klient potřebuje bez ohraničení 

pracovníkových možností. Klient se tak často stává na pracovníkovi závislý. Pracovník 

nemyslí na své potřeby, pouze na potřeby klienta. 

U pastoračního pracovníka může dojít k tomu, že biblická zvěst : „Miluj svého 

bližního jako sebe samého je naplněna jen ve své první části. Jde tedy spíš o to, že 

pracovník miluje svého klienta místo sebe samého... U pracovníka dochází k oslabení 

jeho sil a postupně k syndromu vyhoření u klienta k úplné závislosti a ztráty 

samostatnosti, rozhodování, sebedůvěry, atd. 37

Pracovník si bere problémy klienta příliš za své vlastní, dotýkají se ho a musí na 

ně myslet i ve svém soukromém čase. Jako první obrana se nabízí netečnost vůči trápení 

druhých. Toto řešení však znamená další problém. Pro osobnost pomáhajícího 

pracovníka je důležité, aby měl „porozumění řádu světa , která nám dává možnost vidět 

svět jako dobrý i při bolesti a omezení různého druhu“38 K tomuto porozumění může 

vést i zakotvení v křesťanských hodnotách.

Shrnutí

V druhé kapitole věnované pastoraci, jsem se pokusila o vhled do pastorační 

situace v České republice. Bylo vysvětleno jak pastorační práce vznikla, jaké je její 

dělení. Zvolila jsem si model pastorační práce, ze kterého budu vycházet v následujících 

kapitolách. Zaměřila jsem se na osobnost pastoračního pracovníka, čímž jsem vytyčila 

požadavky pro profesionála v této oblasti a tedy i osobnost, která může plnohodnotně 

pracovat s nadějí u sebe i druhých lidí. Zaujala mě myšlenka ekumenického dialogu 

a podobnost základních křesťanských principů organizací Charita Česká republika 

a Diakonie Českobratrské církve evangelické. Uvědomila jsem si, že pojem pastorační 

pracovník má různé dimenze a zamyslela jsem se nad oborem, který studuji. Jaké je 

jeho místo a uplatnění v sociální práci.

                                                
37 KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese, s. 20
38 KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese, s. 81
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2 Naděje

V této kapitole vymezím, co je beznaděj a jak se vyznačuje. Z toho vyjdu pro 

vymezení pojmu naděje. Dále popíšu význam naděje pro člověka. V dalším oddíle se 

zaměřím na naději z pohledu pozitivní psychologie. Pozitivní psychologie se zabývá 

mimo jiné i tím, jak lze naději rozpoznat, posilovat a dále s ní pracovat v pastorační 

práci. Na tyto oblasti se ve své práci zaměřím, protože je považuji za zásadní pro práci 

s nadějí. Na tento oddíl navážu oddílem o naději z křesťanského pohledu, tento pohled 

považuji za významný pro pastorační práci.

Jako základní literaturu používám knihy od Jara Křivohlavého, dále knihu 

K filozofii naděje od Gabriela Marcela.

2. 1 Vymezení pojmu „ beznaděj“

Pokud budu mluvit o naději, chtěla bych se nejprve pokusit o její negativní 

vymezení. Tedy věnovat se pojmu beznaděj. Ukázat zda vůbec a jaká jsou úskalí 

beznaděje pro práci sociálního pracovníka. Jak je možné s beznadějí u klienta pracovat 

a proč je jak pro pracovníka, tak pro klienta naděje, tedy práce na překonání beznaděje, 

důležitá. Je možné doufat i tehdy, pokud jsou důvody k naději nedostatečné či dokonce 

žádné? Samozřejmě, že jde o subjektivní pohled na danou situaci konkrétním člověkem. 

Pokud si člověk položí tuto otázku, a odpoví záporně, lze předpokládat, že nedoufá, 

nemá naději...

Jde tedy o stav beznaděje, ve kterém člověk není schopen vidět cíl svého života a nemá 

sílu k jeho dosažení.

S tímto souvisí přání, vroucí tužba srdce, která se může zaměnit za naději. Naděje však 

musí přesahovat pouhé přání či tužbu, kterou člověk má – přeje si - ale racionálně ví, 

nebo může vědět, že není možná. Například při smrti blízké osoby, si člověk přeje, aby 

to nebyla pravda, věří, že se vrátí.... To, ale nemůže být chápáno jako naděje v pravém 

slova smyslu, jde spíše o jakousi iluzi. 39

                                                
39 MARCEL, G. K filosofii naděje, s.124-128
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Co může vést k beznaději 

V životě člověka mohou nastat chvíle, kdy nemá žádnou naději, nemá sílu 

k tomu, aby viděl, že se mu dařilo v minulosti lépe a nedokáže z toho čerpat ani 

v pohledu do své budoucnosti. Nad důvody a situacemi, které mohou člověka vést až 

k takovému stavu se zamyslím společně s J. Křivohlavým. Situace, které vedou ke 

ztrátě naděje, je možné rozdělit do dvou skupin.

Situace, které souvisí se ztrátou naděje v souvislosti se vztahem člověka ke svému okolí

Situace, ve které má člověk pocit, že není nikomu potřebný a užitečný. Zde často 

odchází k otázce po smyslu života. Na tuto situaci navazuje pocit, že nejen, že člověk 

není potřebný, ale ještě je zátěží (senioři, nemocní lidé...). Dalším významným 

momentem, který může vést k beznaději je ztráta blízké osoby, případně pokud je 

člověk izolován, nebo opouštěn od svých blízkých. Pokud není nikdo o koho by člověk 

mohl pečovat, mít rád. Se ztrátou naděje v souvislosti se vztahem ke svému okolí 

souvisí také situace, při kterých se cílem člověka stane pouze hmotné zajištění, bez 

dalšího, jiného smyslu. Když nemusí nic dělat, ani se starat sám o sebe a druzí udělají za 

něj vše potřebné.

Situace, které souvisí se ztrátou životní energie

Ke ztrátě naděje může dojít pokud člověk, z jakýchkoli důvodů, nemá o nic 

zájem. Když člověk od života již nic nečeká, má pocit, že již vše prožil. To souvisí se 

ztrátou naděje a chuti do života u seniorů.

Následující text souvisí s extrémními situacemi, do kterých se člověk může 

dostat, jako je například válka nebo přírodní katastrofa. Jsou to situace, kdy špatné, 

provizorní podmínky přesáhnou hranici lidské únosnosti. Pokud někdo, či něco naruší 

zásadní a základní hodnoty, ve které člověk doufá. Pokud nic neposiluje naději.

Poslední odstavec se věnuje ztrátě naděje, ke které dochází, když člověk ztrácí 

sebeúctu a motivaci k aktivitě. Ke ztrátě naděje může dojít i pokud se člověk nevymezí, 

a nejedná sám za sebe. Když se člověk vyhýbá jakékoliv námaze, riziku a práci. Když 

zcela propadne pasivitě. Když je zcela vyčerpán spoustou drobných starostí. Když se 

zdá, že je pro něj nedostatek přitažlivých cílů. Když je na 100% zajištěn ve svém 

životě…40

                                                
40 KŘIVOHLAVÝ, J. Mít pro co žít, s. 93
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Předchozí výčet se nesnaží být vyčerpávající, jako spíše ilustrovat situace, při 

kterých je dobré vědět, že mohou souviset se ztrátou naděje a navázat na ně právě prací 

s nadějí. Navážu na ně oddílem o depresi, který s těmito situacemi může souviset.

Beznaděj a deprese

Následující oddíl o depresi jsem do kapitoly o naději zařadila proto, že jsem v 

literatuře v souvislosti s nadějí na depresi mnohokrát narazila. Dalším důvodem je 

zmínka o souvislosti mezi beznadějí a depresí v dotazníku. V dotazníku zmiňuje 

pastorační pracovník, v souvislosti s důležitostí naděje a jeho profesí, skupinu klientů, 

kteří trpí depresí: „Někdy mě ale napadá při setkání s klienty, kteří mají depresi, že 

možná nejsem s to dohlédnout či pochopit jejich pohled na život, jejich prožitky 

nesmyslnosti a bezvýchodnosti.“ 41

Pojem beznaděj se užívá při vymezení deprese. „Negativní postoj nezahrnuje jen 

přítomnost, ale i minulost (všechny vzpomínky zkušenosti jsou vymezovány negativně, 

stará traumata nabývají nepřiměřeně dominantních rozměrů) a vztah k budoucnosti ani 

pro vztah k budoucnosti neexistuje žádná naděje na nic dobrého. Nemocný si myslí, že 

nikdy nic nedokáže, nic dobrého ho nepotká. Depresi lze posuzovat i jako postižení, 

negaci smyslu života nemocného jednice.“42 Zde bych chtěla upozornit na souvislost 

mezi beznadějí a smyslem života, na kterou definice deprese poukazuje.

Čím vyšší je míra deprese, tím nižší je úroveň naděje. Naděje je určitým druhem 

ochrany proti depresi. Tato ochrana spočívá ve třech bodech.

1) Stanovení nadějných cílů

2) Motivace k této činnosti (zásobování určeného cíle energií)

3) Umění nalézat alternativní cesty, jak lze k cíli dojít, i když se objeví překážky 

a plánované řešení nelze uskutečnit.43

V následujících kapitolách se budu těmito třemi body ještě více zabývat, neboť 

se pro pojetí naděje z hlediska pozitivní psychologie ukázaly jako významné.

                                                
41 Příloha č. 1, dotazník č.5, otázka 3., pracovník krizového centra, člen Českobratrské církve evangelické
42 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese, s.138
43 KŘIVOHLAVÝ, J. Pozitivní psychologie, s. 54-56
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2. 2 Význam a vznik pojmu naděje

Původní význam slova naděje je klást si určitý cíl, u nějž se očekávalo a věřilo 

v jeho naplnění, nebo také jako „důvěra a víra v něco příznivého.“44 Dnešní pojetí je 

tomuto blízké, z pohledu pozitivní psychologie Jara Křivohlavého se potvrzuje 

zaměřenost člověka na cíl (směrování). Dalším autorem, který se zabývá pozitivní 

psychologií je například Jiří Mareš. Ve své práci budu vycházet z Jara Křivohlavého, 

který vychází z křesťanských principů. Na těchto principech staví a jsou blízké 

pastoračním pracovníkům. „Domnívám se, že bez přijetí spirituality člověka (jeho 

potřeby spirituality) se řeči o naději stávají jen povrchním heslem, nebo možná podobně 

nestálou kvalitou jako všechno v člověku. Duchovní rozměr v sobě nese představu 

o uspořádání světa a o jeho řádu. Tuto představu má v sobě jako přesvědčení. To je 

kotva, která drží člověka i tehdy, když podléhá skepsi aj. náladám (slabostem), když se 

mu subjektivně nedaří, ale i když prožívá objektivně obtížné časy.“45

Pokud má člověk stanovený cíl, věří v jeho naplnění a aktivně se snaží svůj cíl 

naplnit má naději. Věří, že jeho cíl bude naplněn. To vše jsou pozitivní pocity, spojené 

s nadějí.46 Otázka zaměření na cíl je pro naději stěžejní. Je dobré aby si děti samy 

vytyčovaly cíle a rodiče je povzbuzovali v jejich dosažení. Jde i o to, pomoci dítěti 

hledat alternativní cesty, jak cíle dosáhnout. Naději posiluje vědomí, že na své cestě 

k cíli, člověk překonával překážky. Takto může být měřitelná síla naděje, čím více mám 

člověk překážek a přesto má naději, tím silnější je jeho naděje. Takto se v člověku rodí 

naděje. Když vidí, že jeho cíle jsou dosažitelné, tuto zkušenost opakuje a dále na ní 

může stavět. Tedy věří, má naději pro své další činy.47 Jde o naději, která očekává dobrý 

výsledek, takto pojatá naděje je naděje zaměřená na budoucnost. Zároveň jde i o naději, 

která vychází již z předešlých úspěchů, zde jde o naději, která vychází z minulosti. Toto 

pojetí naděje lze podpořit G. Marcelem, který definoval naději dokonce jako ctnost. 

Ctnost je dle něj určitým projevem vnitřní síly, a pokud  člověk dokáže žít v naději –

tedy i v těžkých životních chvílích, zůstat věrný, přidržet se toho, co bylo na počátku 

lidského jednání pouhým nadšením do dané věci – je možné naději za ctnost 

považovat.48 Marcel zde říká, že naděje vychází z minulosti, dle něj jde o prvotní 

                                                
44 Slovník jazyka českého, Československá akademie věd, 1978
45 Příloha č. 1, dotazník č.5, otázka 4., pracovník krizového centra, člen Českobratrské církve evangelické
46 KŘIVOHLAVÝ, J. Sdílení naděje, s. 6
47 KŘIVOHLAVÝ, J. Pozitivní psychologie, s. 24
48 MARCEL, G. K filozofii naděje, s. 127
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impuls, nadšení pro věc, ale tím to pro něj nekončí. Říká, že naděje je ctností 

v okamžiku, kdy projde zkouškou a přesto vytrvá. Toto pojetí naděje je mi blízké 

a oslovilo mě.

Řeč o naději, která žije jak z minulosti, tak z přítomnosti a používá spíše 

teologický jazyk, bude představena v závěru kapitoly o naději. Půjde o představení 

naděje z křesťanského pohledu. 

2. 3 Naděje z pohledu pozitivní psychologie

V následujícím oddíle se budu věnovat naději z pohledu pozitivní psychologie 

J. Křivohlavého. Tato kapitola je myšlena jako praktická ukázka, tedy jak je možné 

s nadějí v pastorační práci pracovat a využít ji. Zaměřím se na kritéria naděje a základní 

principy naděje, jak je možné rozpoznat hloubku naděje u jednotlivých lidí a jaké jsou 

metody pro posilování naděje u sebe i u druhých. Jednotlivé části budou provázeny 

příklady z praxe a citacemi z dotazníků.

Kritéria nadějného jednání

Naději, lze chápat  jako faktor řešení problémů, který je orientován na 

budoucnost. Většina teoretiků chápe naději, jako možnost vyrovnat se s více 

problémovými oblastmi najednou. Naděje umožňuje jedinci vyrovnat se stresovou 

situací, očekáváním pozitivního výsledku. Protože je očekávané pozitivní východisko, 

jedinec je motivovaný k aktivitě tváří v tvář nejistotě. V následujícím textu se zaměřím 

na konkrétní požadavky a postup, které jsou důležité pro nadějné jednání.

Pro práci s nadějí, jako něčím konkrétním, co má v životě člověka pomáhat, je 

důležité vytyčení cílů. Dále je důležitým krokem, umět posoudit danou situaci 

a rozhodnout se pro dosažení cíle. Člověk má možnost volby, ve svém životě si může 

vybrat co by si přál. Samozřejmě takových cílů je nepřeberné množství, a proto je 

důležité jakým způsobem si člověk své cíle volí. Může je volit náhodně, dle své 

momentální nálady a rozpoložení. 

U náhodného výběru hrozí, že vybere něco co není až tolik potřebné. Je možné vybírat 

rozumně, tedy nejen s ohledem na momentální stav a danou chvíli, ale i na kontext 

celého života a jeho dalších fází. Lze se rozhodovat s ohledem na celkový smysl 

lidského života. Rozhodovat se pro určitý cíl může člověk okamžitě, ale také se může 

rozhodovat postupně s rozmyslem. Tedy je možno mluvit o procesu vývoje rozhodování 

o volbě cíle. Svou roli zde hraje důležitost, kterou člověk danému cíli klade. 
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Z důležitosti, kterou člověk klade jednotlivým cílům vyplývá prioritizace cílů – to který 

cíl začne naplňovat jako první a v jaké intenzitě se mu věnuje. Při přesnějším definování 

cíle se definuje i pravděpodobná možnost realizace tohoto cíle tzv. proveditelnost cíle.

Umět posoudit danou situaci znamená, předvídat různé alternativy vývoje 

a realisticky zhodnotit okolnosti, kterou jsou příznivé pro dosažení cíle. Pro naději, je 

důležité být připraven i na možné negativní výsledky. Je nutné být připravený na to, že 

zvolená cesta nemusí k cíli vést, že mohou nastat překážky a pak přichází na řadu 

naděje a to jak je člověk schopen volit alternativní cesty k cíli a překážky překonávat 

i když se nedaří.

Naděje totiž neznamená jen slepě věřit v dobré konce. Člověk jim může do jisté 

míry předejít dobrým posouzením své situace, ale i přesto se může přihodit cokoli, co 

naruší i dobře připravený plán. Připravenost na to, že přijdou překážky, je dobrá 

prevence proti strachu a panice, když se překážky vyskytnou. Samozřejmě není možné, 

být připravený na vše co přijde. Důležité je připustit si, že překážky jsou na cestě k cíli 

přirozené. Některé překážky se mohou zdát být nepřekonatelné. U takových překážek je 

vhodné pokusit se přehodnotit získané informace, podívat se na situaci s nadhledem 

a pokud možno také s časovým odstupem.49

Pokud si člověk připouští, že nemá vše ve svých rukou a věci se nemusí dařit, 

jak by si přál, je větší šance, že se po neúspěchu vzchopí a bude mít sílu a naději 

plánovat nové věci. V tomto pohledu vnímám jako významný aspekt víry v to, že jak 

věci dopadnou, je v konečném důsledku v rukou Božích. Abych toto tvrzení podpořila, 

cituji dvě odpovědi od pastoračních pracovníků: „Zjišťuji, že rozhodnutí „vsadit na 

naději“ či „důvěřovat nadějnému pozvání“, jež vypadalo nejprve nerealisticky, přineslo 

nakonec lepší, trvalejší, hodnotnější řešení problému než varianta, která zprvu vypadala 

realisticky, vycházela z dosavadních zkušeností či byla tzv. po ruce. Nadějná podstata 

křesťanského přístupu je pak samozřejmě posilou a pozváním v situacích, kdy úsilí 

vyřešit problém (ať už má individuální či kolektivní povahu) ztroskotalo nebo narazilo 

na nepřekonatelné překážky.“50

„Naopak, viděno lidskýma očima, často se zdá, že vaše práce k ničemu dobrému 

nevede. Je tedy nutné mít naději, že to co děláme, má smysl, cenu, že to je k dobrému. 

Tato naše naděje je potom sycena nadějí „ještě nadějnější“ – že to v posledku nezáleží 

                                                
49 KŘIVOHLAVÝ, J. Pozitivní psychologie, s. 35-42
50 Příloha č. 1, dotazník č.6, otázka 5., farář a pastorační pracovník , člen Českobratrské církve 
evangelické
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příliš na nás, na našemu umu, schopnostech, šarmu, ale jedině na Boží milosti

a zaslíbení.“51

Dalším kritériem pro využití naděje je realistické posouzení vlastních možností, 

posouzení vnějších zdrojů pomoci a snaha vybudovat si s někým sociální opory. Pro 

objektivní posouzení je dobré mít metody, jak průběžně hodnotit dosahování zvolených 

cílů. Je vhodné to s někým konzultovat. Tuto oporu a náhled může poskytnout partner, 

příbuzní případně pastorační pracovník.

Pokud je cíl vytyčen, naplánován a uskutečňován, je nutné mít zdroje pro 

obnovování sil, které dochází. Už při samotném začátku plánování cíle, by měla být 

přítomna silná motivace, která je hnacím motorem pro lidské jednání. Základním 

zdrojem sil je vliv cílových hodnot, které byly stanoveny. Pokud je hodnota cíle pro 

daného člověka důležitá, dodává mu to naději a sílu vykročit k danému cíli a vytrvat na 

cestě k jeho dosažení. Proto je tak důležité si cíl zvolit promyšleně a zodpovědně. Cíl, 

pro který se člověk rozhodne se dotýká nejen jeho momentální situace, ale je důležitý

i z hlediska celoživotních hodnot a smysluplnosti lidského života.

Energii na cestě k cíli lze čerpat ze vzpomínek na dřívější úspěchy, proto se 

využívá narativní metoda pro posilování naděje. Vyprávění o tom co se v minulosti 

podařilo udělat, vede k uvědomování si úspěšnosti a posilování naděje. Na podobném, 

principu funguje biblioterapie, která spočívá ve čtení knih, které přibližují realistické 

příběhy lidí, u kterých vyniká nezdolná síla naděje, při zvládání životních úkolů 

a těžkostí. Jedna z otázek v dotazníku byla zaměřena nato, odkud pastorační pracovníci 

čerpají svou sílu a naději do další práce, zde jsou některé jejich odpovědi: „Z textů 

Písma, které hovoří o lásce a péči Boha k člověku. Ze setkání s lidmi, kteří jsou plni 

střízlivého optimismu.“52

„Pomáhá mi sdělovat své zkušenosti ostatním pracovníkům, spolu s nimi si o tom co 

děláme povídat, zamýšlet se nad tím, co dělat líp a podobně. Velice povzbudivé jsou 

pak pochvalné reakce okolí a radost mládeže po nějaké akci.“53

„Zdrojem naděje pro mou práci, a tedy zdrojem vědomí, že má práce má Smysl, je můj 

Pán a svědectví o něm – Písmo.“54

                                                
51 Příloha č. 1, dotazník č.7, otázka 5., farář a pastorační pracovník , člen Českobratrské církve 
evangelické
52 Příloha č. 1, dotazník č.3, otázka 2., pracovník se seniory, člen Římskokatolické církve
53 Příloha č. 1, dotazník č.1, otázka 2., pracovník se skauty, člen Římskokatolické církve 
54 Příloha č. 1, dotazník č.4, otázka 2., pracovník denního stacionáře pro seniory, člen Českobratrské 
církve evangelické
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V tomto oddíle se ukázalo, že metody a teorie pozitivní psychologie je možné 

využít a jsou využívány pro pastorační práci. Tento oddíl obsahoval teoretické části 

z oblasti pozitivní psychologie, které byly potvrzovány citacemi z dotazníků. V dalším 

oddíle se zaměřím na  konkrétní příklady práce s nadějí.

Metody pro rozpoznání naděje

Jaké jsou způsoby pro určení naděje? Jak může pracovník poznat, zda žije 

z naděje a v jaké hloubce? Je užitečné mít zpětnou vazbu na pastorační práci. S ohledem 

na naději a její nesporný význam pro pastorační práci uvedu několik možností, jak je 

možné naději posilovat. Cílem této kapitoly je praktická ukázka jak je možné 

v pastorační práci s nadějí pracovat. 

Narativní metoda

Formou rozhovoru je možno zjistit vztah k naději. Člověk je vyzván, aby si 

vzpomněl na nějakou událost ze svého života, o kterou usiloval. Má popsat jak událost 

probíhala i jaký měla konec. Posuzují se předem vytyčené aspekty, které jsou podstatné 

pro naději, např.: jakým způsobem jsou vybírány cíle, kterých chce daná osoba 

dosáhnout, jak hledá cesty k dosažení cíle, odkud a jak čerpá energii, aby došel až 

k vytyčenému cíli. Pozornost je kladena na to, jak se člověk zachová, když se na jeho 

cestě objeví překážka. Z jednotlivých oblastí se vyhodnotí, ve které části příběhu a tedy 

i jednání je člověk silnější a na co je vhodné se  zaměřit.

Metoda řízeného rozhovoru

Tato metoda je považována za přesnější než metoda narativní. Nejde už 

o libovolné vyprávění, ale o řízený rozhovor, u kterého jsou pokládány otázky 

s konkrétním zaměřením na téma naděje. Tímto je možno se dobrat odpovědí, které jsou 

vztaženy na naděje a nehrozí odklon od tématu.  Otázky jsou stejné, jako při narativní 

metodě: jakým způsobem jsou vybírány cíle, kterých chce daná osoba dosáhnout, jak 

hledá cesty k dosažení cíle, odkud a jak čerpá energii, aby došel až k vytyčenému cíli. 

Pozornost je kladena na to, jak se člověk zachová, když se na jeho cestě objeví 

překážka. Pro každý z těchto momentů je stanoven soubor orientačních otázek, dle 

kterých je možno rozhovor účelně vést.55

                                                
55 KŘIVOHLAVÝ, J. Pozitivní psychologie, s. 28-30
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Metody posilování naděje

Pro práci s nadějí je nutné, vědět jakým způsobem s ní pracovat a na co se 

zaměřit. Jde o práci na konkrétním úkolu se zaměřením na cíl a jeho dosažením. Tímto 

postupem lze dosáhnout celkového zvýšení naděje, nejen v tomto konkrétním činu, ale 

i v celkovém pojetí naděje v životě člověka. 

Úkolem péče o zlepšování naděje je zaměření na ujasnění cíle u konkrétní osoby 

v konkrétní situaci. Pro dobrou práci s nadějí je nutné poznat, jakým způsobem řešil 

problémy v minulosti a k jakým došlo od té doby změnám v oblasti kognitivní, 

emocionální a motivační. Je třeba brát v úvahu, že jsou to především nadějné momenty 

v dosavadním životě člověka, z čeho lze čerpat naději pro současnou situaci.

Pokud chce pracovník povzbudit naději, je pozitivním faktorem přátelský vztah 

k druhému. Téma důležitosti dobrého vztahu mezi pomáhajícím pracovníkem 

a klientem je řešen v kapitole 1.5 z pohledu K. Kopřivy. Pokud chci v někom druhém 

povzbudit jeho naději, je dobré si uvědomit, že každý sám sobě je expertem na řešení 

svých problémů (viz. systemický přístup, KOPŘIVA, K. s. 46). Pomáhající pracovník 

má podpořit nadějný rámec řešení situace. Tedy že lze řešení dosáhnout. Zde se vychází 

z toho, že nadějný pohled na věc, je záležitost, kterou se lze naučit, či podpořit. Jde 

o systematickou práci při které postupně pomáhající provází jednotlivými kroky, které 

jsou cílesměrnost jednání, způsob myšlení o alternativách, které vedou k vytyčenému 

cíli a energizující působení. Důležitým krokem k posílení naděje je změna ve způsobu 

myšlení. Jde o zvažování vhodnosti zvolených řešení, hledání alternativ a přemýšlení 

o motivaci. Při posilování naděje je vhodné kombinovat různé metody, např. narativní 

terapie, kognitivně-behaviorální terapie. V dnešní době je terapie naděje považována za 

samostatnou terapii.

V oddíle o pohledu na naději z hlediska pozitivní psychologie se doplňovala 

praxe v životě pastoračních pracovníků s teoretickými východisky Jara Křivohlavého. 

Na pozitivní psychologii lze tedy v pastorační práci navázat a často se to (možná 

i nevědomě) děje. Obzvláště v oblasti čerpání energie, kdy pastorační pracovníci čerpají 

z Bible, tedy dle pozitivní psychologie z příběhů. Dále je to v oblasti překonávání 

překážek, které jsou díky osobní víře lépe snášeny.
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2. 4 Naděje z křesťanského pohledu

V dotaznících od pastoračních pracovníků se nejčastěji vyskytovala odpověď, že 

naději pro svou práci čerpají z víry, Boha, společenství křesťanů, proto se v následující 

kapitole zaměřím na naději v křesťanském pojetí. Jako příklad jsem vybrala dvě 

odpovědi na otázku: „Odkud čerpáte naději pro vaši práci?“„Naděje je něco, co kolísá, 

v mém vědomí někdy je a někdy není, nebo je v různé míře,  ale víra v Boha mi dává 

jistotu, že bez ohledu na mé aktuální přesvědčení, naděje existuje.“56 „Z víry, kterou je 

prostoupen můj celý život. Někdy se mi chce říci že  z jistoty, že Bůh existuje, ale 

nevím jestli to není opovážlivé tvrzení, vždyť jsem věřící. Z textů Písma, které hovoří 

o lásce a péči Boha k člověku.“57 Naděje je jeden ze základních pilířů křesťanství. Jde 

o jinou úroveň uvažování, odlišnou od psychologické. Křesťanská naděje se odvozuje 

od víry v Boha. Od toho, co Bůh vykonal v minulosti, zejména při přípravě Kristova 

příchodu a co skrze Krista dále činí.58

Pohled eschatologie na naději

V tomto oddíle vycházím z pojetí Horsta Georga Pöhlmanna a jeho knihy 

Kompendium evangelické dogmatiky. 

Eschatologie je nauka o posledních věcech, o konečném času. Naděje s eschatologií 

souvisí velice úzce. V křesťanství jsou dva druhy naděje - prezentní a eschatologickou. 

Přítomná naděje ovšem též vyplývá z naděje eschatologické. Eschatologická naděje 

v Izraeli byla nejprve nadějí dějinnou, to znamená, že vychází z minulosti a skutků, 

které Bůh pro Izrael učinil. V novozákonním pojetí je eschatologie chápána z různých 

pohledů a to jako něco přítomného, budoucího či mimosvětského, z pohledu zda je 

v nás, před námi nebo nad námi, a zda je pojímána časově či nadčasově. Novozákonní 

pojetí naděje je výrazně zaměřeno na přítomnost, blízkou budoucnost a budoucnost. 

Kristus, který přišel, to je naděje z minulosti, Kristus, který jednou přijde a Kristus, 

který je přítomen i nyní skrze Slovo a svátosti. Tedy i naděje je vztažena k budoucnosti 

i přítomnosti. (viz. Pöhlmann, H. G., 363 – 374)

Křesťané očekávají život věčný, tedy to nejlepší, které teprve přijde. Naděje je 

jistota, v níž je křesťan bezpečně a pevně zakotven (Žid 6,19), křesťan má díky víře 

jistotu, že to, v co doufá, je skutečné (Žid 11,1) a že ho jeho naděje nikdy nezklame 

                                                
56 Příloha č. 1, dotazník č.5, otázka 2., pracovník krizového centra, člen Českobratrské církve evangelické
57 Příloha č. 1, dotazník č.3, otázka 2., pracovník se seniory, člen Římskokatolické církve
58 DOUGLAS, J. D. Nový biblický slovník, s. 643
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(Řím 5,5). Bůh dal lidem svého jediného syna, dopustil, aby trpěl, aby zemřel na kříži. 

Zemřel, aby vykoupil lidské hříchy. Byl ale vzkříšen z mrtvých, to znamená, že ani 

utrpení, strach, úzkost a smrt nemá to poslední slovo. V tom je obrovská naděje. 

Křesťanská naděje staví více na minulosti, ze které vychází a čerpá naději pro 

přítomnost i budoucnost.

Pohled Nového zákona na naději

V tomto oddíle představím novozákonní pohled na naději s použitím Bible, 

práce na téma naděje od Zdenky Kombercové a kázání Jiřího Palána.

Evangelium přináší naději vzkříšení a nového života. „Neboť Bůh tak miloval svět, že 

dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ 59

Vždycky je pro křesťana možné začít znovu, nový život, hříchy jsou díky 

Kristově oběti odpuštěny. Nikdy není pozdě na nápravu, na změnu života k lepšímu, na 

to, aby člověk konal dobré. Znovu a znovu se je možnost se o to pokoušet. Bůh lidi 

nezatracuje, má radost z obrácení člověka k Bohu, návratu k němu, jak je to vyjádřeno 

např. v podobenství o marnotratném synu.60

V Kristu má člověk naději. Naděje pomáhá překonávat strach a úzkost, snášet 

utrpení a tíhu osudu. Přichází k lidem skrze Ducha Božího. Ježíšův kříž dává naději, že

trápení každého člověka se může změnit, dává sílu znovu vykročit do života, když se 

zdá, že už žádná nezbývá. Ježíš svým zmrtvýchvstání znovu obnovil naději u učedníků, 

Ježíšovo poslání nese pro věřící naději, že s ním budou sdílet jeho slávu. Naděje tohoto 

typu znemožňuje věřícímu spokojit se s pomíjivými radostmi61 a pomáhá křesťanovi 

statečně snášet těžkosti, které v životě přichází. V Novém zákoně se v souvislosti 

s nadějí často hovoří o trpělivosti nebo vytrvalosti. 

Naděje nemůže pro věřícího člověka existovat bez víry a prokazovat lásku nelze 

bez naděje. Tím, že se v křesťanství spojuje s nadějí láska, je křesťanská naděje zbavena 

veškerého sobectví. Naděje nemůže existovat bez víry  a prokazovat lásku nelze bez 

naděje. Víra, naděje a láska se stávají neoddělitelnými a společně formují křesťanský 

způsob života.62

Další souvislost mezi láskou a nadějí a je možno vymezit negativně. Člověk, 

který nemá lásku přítomnou ve svém životě, nemá ani naději, že by se to mohlo změnit. 

                                                
59 Jan 3,16, in: Bible
60 KOMBERCOVÁ,  Z. Význam naděje pro křesťanskou etiku, s. 3
61 Žid 13,14, in: Bible
62 DOUGLAS, J. D. Nový biblický slovník, s. 643
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Takový člověk většinou rezignuje na hledání čehokoliv nového. Každá snaha, každé 

hledání i celý život pro něj najednou pozbývá smyslu. Uvědomění si své situace, 

střízlivé posouzení vlastní viny a hledání nových řešení. Jenom v takovém ohlédnutí je 

potom přítomná láska. Protože se nevychloubá a není domýšlivá – člověk, který miluje, 

se nemusí stydět přiznat svá selhání. 

Protože láska se nedá vydráždit a nepočítá křivdy: Člověk, který se ohlíží do své 

minulosti s pokoru, nepočítá jenom, kdo mu všechno kdy ublížil, kdo na něj byl kdy zlý, 

kdo za všechno může, ale  přeje si nalézt cestu k odpuštění. K odpuštění, které je vždy 

podmínkou nového začátku. Protože láska má naději.

Láska se v Písmu projevuje třemi způsoby. Na prvním místě znamená: lásku 

k Bohu. Bez této lásky by člověk nebyl schopen milovat vůbec. Lidská láska je vrtošivá, 

nestálá, nevěrná a během času podléhá únavě, nahlodávají ji četné křivdy a rány. Jak je 

proti tomu jiná láska Boha. Ta je naopak stálá, věrná a věčná. Bůh slíbil lidi milovat, 

dokonce se kvůli této lásce obětoval. Z jeho lásky k lidem a posléze i z lidské lásky 

k němu, je možné čerpat sílu pro celý život. 

Další podobou té lásky je milovat své bližní. Aby život měl smysl, nelze ho žít 

jenom každý sám pro sebe. To unaví i omrzí. Smysl naopak člověk nachází v konání 

dobrého pro jiné, v tom, že jim může pomoci, udělat jim radost, obdarovat je.63

Shrnutí

V kapitole o naději, která byla zaměřena na praktické použití práce s nadějí, 

jsem krom těchto oddílů vymezila možné pohledy na naději. Jde o pohled z minulosti, 

přítomnosti a budoucnosti. Toto pojetí ať už z pohledu pozitivní psychologie, nebo 

z pohledu křesťanského považuji za důležité pro práci s nadějí. Tedy možnost vědět, že 

naděje vychází z minulosti, minulých úspěchů svých či druhých. Vědět, že naděje je 

konkrétní, aktuální a prožívaný stav v životě člověka. A vědět, že naděje je lidské 

směrovaní k budoucnosti a nadějné očekávání dobrých konců a výsledků. Myslím, že si 

člověk může vybrat, z kterého z těchto pramenů bude čerpat, nebo zda je bude 

kombinovat. Důležité je, aby věděl, že naději lze v životě nalézt.

V této kapitole je také rozděleno pojetí naděje v rámci pozitivní psychologie 

a křesťanství. Ponechala jsem na čtenáři, aby si vybral, co konkrétního si z jednotlivých 

pojetí zvnitřní. Mně se potvrdilo, že se tyto pohledy nevylučují, naopak, že se vzájemně 

                                                
63 PALÁN, J. kázání ve sboru Českobratrské církve evangelické v Huslenkách, 31.12.2006
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doplňují. A především, že jejich spolupráce může fungovat k prospěchu jak pozitivní 

psychologie tak pastorační práce.
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3 Souvislost mezi nadějí a hledáním smyslu života

S ohledem na výsledky, které vyplynuly z dotazníků jsem do své práce na závěr 

zařadila kapitolu, která se věnuje spojitosti mezi nadějí, smyslem života a duchovní 

podstatou člověka. Oslovení pastorační pracovníci vnímali a sami definovali význam 

smyslu i když není tento pojem (slovo smysl) do otázek zařazen. „Zdrojem mé naděje, 

síly a energie je vědomí, že to, co dělám, má Smysl. Nebýt tohoto vědomí Smyslu, má 

práce by mě vycucávala a vyčerpávala.“64

V této kapitole se pokusím zamyslet nad pojetím naděje z pohledu pozitivní 

psychologie a z pohledu logoterapie. Jde o naději zaměřenou na budoucnost, se kterou 

lze v pastorační práci také efektivně pracovat. Pokusím se najít tomuto pojetí naděje 

místo v pastorační práci. 

V lidském životě je mnoho malých, drobných, každodenních nadějí. Na druhé 

straně je naděje, která vyjadřuje celkové směřování a zaměření. Zde jde o otázku smyslu 

života, podle Jara Křivohlavého je „to mít pro co žít“. Člověk potřebuje pocit, že život 

má smysl, že stojí za to, že není promarněný. Elisabeth Lukasová říká, že člověku 

v jeho utrpení, může poskytnout útěchu a naději víra a důvěra v Boha, soucit 

a pochopení nejbližšího okolí a vlastní stabilní naplnění smyslu. To jsou podle ní jediné 

jistoty při konfrontaci s osudem. Je ideální, když se mohou vzájemně doplňovat a zrát 

spolu s osobností člověka.65

Vzhledem k tomu, že otázkou smyslu se intenzivně zabýval V. Frankl a je 

považován za zakladatele logoterapie, vyjdu ve své práci z tohoto směru. Dle 

V. Frankla má život vždy a za všech okolností smysl, tento smysl za žádných okolností 

neztrácí. Samo lidské snažení, usilování a hledání smysluplnosti života, je dokladem 

existence a projekcí toho, co nazýváme smysluplností. Smysl života nelze stanovit 

s obecnou platností pro všechny stejný a neměnný. Je však možné, stanovit význam 

toho, aby každý měl, či znal smysl života. 

Znát důvody a motivaci, které vedou k rozhodnutí vykonávat pomáhající 

profese, je často klíčové a určující pro kvalitu této profese, a pro případnou péči

o pomáhající pracovníky (např. při  syndromu vyhoření) A protože smysl lidského 

konání může být u člověka naplňován jeho prací, vidím souvislost mezi profesí 

                                                
64 Příloha č. 1, Dotazník č.4., otázka 2., pracovník denního stacionáře pro seniory, člen Českobratrské 
církve evangelické
65 LUKASOVÁ, E. I tvoje utrpení má smysl, s. 64-65
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pastoračního pracovníka a smyslu jeho života, kterou se pokusím dokázat 

v následujících kapitolách.

3. 1 Smysl života a náboženství

Jak je již uvedeno v kapitole o naději z křesťanského pohledu, pastorační 

pracovníci vnímají spojitost mezi nadějí a smyslem života. Naději čerpají od Boha 

(v modlitbách, ve společenství křesťanů...), v něm vidí zdroj naděje pro svou práci. 

Práci pastoračního pracovníka a jeho práci se smyslem, lze využít lépe pro některé 

skupiny, např. lidé ohrožení sektou, lidé umírající, trpící..., ale v podstatě nelze říct, že 

pro některou sociální skupinu, by pastorační činnost neměla smysl a své místo.

Smysl života je dle Frankla nezbytný, náboženství je jedním ze způsobů, jak 

najít tento smysl. Hovoří o důležitosti vědomí poslání, který člověk může nalézat skrz 

náboženskou víru.66 Základní předpoklad lidské existence a zároveň její ústřední motiv 

spatřuje ve vůli člověka k nalézání objektivního smyslu v konkrétních životních 

situacích a k naplňování tohoto smyslu takovými rozhodnutími a činy, jimiž objevené 

hodnoty ve svém životě uskutečňuje.67 Frankl též vyjadřuje své jasné přesvědčení, že na 

otázky s tématem smyslu života má náboženství obecně hlubší odpovědi, tyto odpovědi 

dle Frankla může poskytnout pouze kněz, či jak se domnívám v kontextu této práce 

a pojetí pastorace i pastorační pracovník. Frankl hovoří o vztahu existenciální analýzy 

a náboženství. Říká, že náboženské prožívání a vidění světa vede k chápání osudových 

a mezních situací jako úkol, který člověk přijal od života. V těchto rozhodujících 

situacích, by jiný postoj než náboženský postoj, mohl dát jen sotva takovou 

podporu,jako právě postoj náboženský. 

Pokud je tato analýza správně uchopena, vede k poznání Boha. To vyjadřuje 

Franklův celkový postoj, tedy že je nutná spolupráce v oblasti psychologické pomoci 

a pastorace, každý pracovník by měl znát své kompetence a dovednosti a podle nich se 

řídit při své práci. Nepřesahovat své kompetence, ale správně rozpoznat, kdy je čas pro 

jeho kolegu psychologa či pastoračního pracovníka. Nemůže tedy jít o rivalitu těchto

                                                
66 ŘÍČAN, P.  Psychologie náboženství , s. 250 
67 BALCAR, K. Logoterapie a existenciální analýza Viktora E. Frankla [online] Praha : Společnost pro 
logoterapii a existenciální analýzu, 1989 [ cit. 2007-6-4].  Dostupný z WWW: 
<http://www.volny.cz/slea/Archiv/ltaeavef.htm>
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dvou oblastí, které mají za úkol pečovat o lidskou duši, ale především má jít 

o kooperaci.68

Za zajímavou souvislost mezi nadějí a duchovním životem považuji osobní 

výpověď V. E. Frankla, který mluví o svých zkušenostech z koncentračního tábora. 

Mluví o improvizovaných bohoslužbách a modlitbách, ke kterým v koncentračním 

táboře docházelo...Tedy o nenahraditelném významu a potřebě spirituality v životě 

člověka i za extrémních podmínek. 69

3. 2 Význam hodnot 

Frankl dělí hodnoty do tří základních kategorií. Jsou to hodnoty tvůrčí, zážitkové 

a postojové. V následující kapitole vydefinuji co jsou hodnoty a podrobně popíšu 

jednotlivé kategorie. Od hodnot se dále odvíjí smysl, který si člověk ve svém životě 

vymezí na základě vymezených hodnot. Každá situace v sobě nabízí možnost 

uskutečnění, alespoň jedné hodnoty z oněch tří kategorií, a tím nalezení smyslu dané 

situace.

Hodnoty jsou záležitosti, u kterých si uvědomujeme jejich důležitost. Zatímco 

důležitost je podvědomě akceptovaná hodnota. Když se hodnota a důležitost kryjí 

nastává harmonie. Pokud se však hodnoty a jim přiřazená důležitost nekryjí dochází ke 

konfliktu.70

Zážitkové hodnoty člověk přijímá jako cosi hodnotného a realizuje smysl díky 

prožití něčeho hezkého, dobrého, laskavého, opravdového (např. požitek z hudby, hezké 

krajiny, prožívání druhého člověka; nejsilněji pak v lásce). Zážitkové hodnoty jsou 

realizovány v přijímání světa, např. v ponoření se do krásy přírody nebo umění. Plnost 

smyslu, kterou ony také mohou dát lidskému životu, nesmí se podceňovat. Tvůrčí 

hodnoty jsou vytvářením něčeho hodnotného, tím člověk vkládá hodnoty do světa 

a druhým lidem a tím prožívá svou vlastní smysluplnost (např. práce, domácnost, 

angažování se pro nějaké přesvědčení).

Pokud člověk nemůže vytvořit či prožívat něco smysluplného v důsledku 

nemoci nebo jiného utrpení, zůstává člověku ještě poslední hodnota, totiž uchování jeho 

základního postoje k životu. Ten se projevuje v tom, jak se člověk vyrovnává

                                                
68 FRANKL, V. E. Vůle ke smyslu, s. 53-56
69 FRANKL, V. E. A přesto říci životu ano, s. 15
70 KONEČNÝ, A. Hodnoty a jejich systém [online] [cit. 2007-6-4]. Dostupný z WWW: 
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s utrpením resp. osudem. V postoji k takovému osudu se nejhlouběji projevuje, jak se 

člověk staví ke svému životu a ke svému světu. V tomto vztahu se projevuje 

(nevědomá) víra člověka, zda a jaký má "to všechno" smysl.71

„Zde jsme na hranici náboženského nalézání smyslu. Toto rozdělení odpovídá 

duchovním dimenzím, tvůrčí hodnoty jednání a zážitkové hodnoty korespondují 

s kontemplací, s vlitým věděním. Postojové hodnoty jsou na pomezí jednání 

a kontemplace.“72 Každá hodnota má vztah k základním hodnotám člověka. Tento vztah 

spočívá v často nevědomém hlubokém prožitku, který má člověk ve vztahu ke své 

existenci.73

3. 3 Zaměření na budoucnost

Pro naději je zaměřenost na budoucnost zásadní. V předešlé kapitole jsem 

popsala systém a význam hodnot dle Frankl. Na základě těchto hodnot si člověk určí 

smysl života, (cíl, směrování). Cíle a úkoly, které si člověk dává a chce v budoucnosti 

naplnit s ohledem na smysl života, jsou základem Franklových myšlenek. Hledání 

smyslu je v životě člověka prvotní silou. Tento smysl může naplnit jen každý sám za 

sebe. Smysl života se mění od člověka k člověku , ze dne na den a z hodiny na hodinu... 

Proto záleží na smyslu života dané osoby v daném okamžiku a nelze stanovit 

jednotný a obecný smysl. Stejně jako pro naděje i pro smysl (který lze považovat za cíl 

lidského života) platí, že má být smysl života co nejvíce jasný a konkrétní, s představou 

jak bude tento konkrétní cíl naplňován. Je potřeba reagovat na jednotlivé situace, které 

člověka v životě potkají. 

Člověk se nemá tázat co je smyslem jeho života, ale přijmout otázky, které mu 

život v každé chvíli klade. Odpovědí na tyto otázky je jen odpovědnost za vlastní život 

ve zcela konkrétních situacích a úkolech, které si člověk stanoví. Jako si každý sám 

stanovuje svůj smyl života, tak se také rozhoduje, zda má svůj životní úkol pojmout 

jako odpovědnost před společností, nebo před svým svědomím.74 Z dotazníků vyplývá, 

že pastorační pracovníci, považují své jednání odpovědné Bohu a jsou motivováni 

službou pro druhé. „Celý můj život a mnoho jeho oblastí mi dává větší smysl, pokud 

v něm vnímám Boží záměr, Boží přítomnost. Pro mne je důležité vědět, že Bůh je v mé 
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práci pro mne posilou a často i hnací silou. Pomáhá mi, když vím díky některým 

signálům, že Bůh je tomu, co dělám nakloněn.“75

3. 4 Motivace k morálnímu jednání

K morálnímu jednání, tedy i k pomoci druhému, není člověk puzen nějakou 

silou sám od sebe, nýbrž jde o vědomé rozhodnutí pro pomáhající profesi.76 Pokud si 

člověk určil, na základě svých hodnot, jako smysl pro své jednání náboženství, je 

důležité se zamyslet nad morálním jednáním. Náboženství dává člověku více než 

psychoterapie, ale zároveň na člověka klade větší nároky, například právě v oblasti 

morálky.77 Domnívám se, že motivace je důležitá pro jakoukoli činnost, i proto jsem 

tento oddíl do kapitoly a smyslu zařadila. U pastoračních pracovníků a pomáhajících 

profesí, je motivace často klíčová a směrodatná pro kvalitu jejich práce. V následujícím 

oddíle se budu věnovat Franklovu pojetí morálního jednání.

Z následující citace vyplývá Franklův osobitý postoj k souvislosti mezi vírou 

a smyslem života: „Člověk se chová mravně nikoli proto, aby uspokojil nějaké mravní 

puzení a měl dobré svědomí, ale kvůli věci jíž se oddal, kvůli člověku, kterému se 

oddal, nebo kvůli svému Bohu. Kdyby to činil skutečně proto, aby měl dobré svědomí, 

stal by se farizeem  a přestal by být opravdu mravně angažovanou osobou. Myslím, že 

ani svatým nešlo o nic než prostě o službu jejich Bohu, a pochybuji, že vůbec kdy 

zamýšleli stát se svatými. Jinak by se stali spíše perfekcionisty.“78 Frankl, zde říká, že 

pokud člověk dělá cokoli,  musí to konat pro tu myšlenku, prvotní impuls, oddání se 

dané věci a ne pro samotné skutky. Pokud člověk nekoná věci pro jejich podstatu, nýbrž 

pro svůj dobrý pocit a morální uspokojení, stává se z něj zákoník a přestává být ve své 

podstatě morálním. Pokud člověk dělá něco pro lásku k Bohu, či člověku, neměl by mít 

myšlenky, na to jak jsou jeho skutky mravné a správné. Měl by se přidržet své původní 

motivace. Toto pojetí vnímám, jako poctivý, i když poněkud náročný, přístup člověka 

k sobě samému.

                                                
75 Příloha č. 1, dotazník č. 1, otázka 4., pracovník se skauty, člen Římskokatolické církve
76 FRANKL, V. E. Člověk hledá smysl, s. 15
77 ŠEVČÍKOVÁ, S. Logoterapie a religiozita, s. 3
78 FRANKL, V. E. Člověk hledá smysl, s. 17
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Shrnutí

V kapitole o smyslu života mě nejvíce zaujal Franklův promyšlený vztah mezi 

teologií a psychoterapií. Většina jeho myšlenek na mě na první pohled působila 

nesrozumitelně, ale pokud se mi podařilo do nich proniknou, žasla jsem nad jejich

pravdivostí a hloubkou. Frankl, jeho život a zkušenosti jsou dobrým příkladem jeho 

vlastních myšlenek. Logoterapii lze považovat za vhodnou a snad i pro mnohé 

přijatelnou formou terapie v pastorační práci.
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Závěr

V závěru práce bych se ráda vrátila k hypotézám představeným v úvodu. 

Základní hypotézou byl předpoklad o duchovní podstatě člověka. Duchovní rozměr 

člověka (mám na mysli vnitřní orientaci člověka k transcendentnu) se prolíná v celé 

práci a je důležitým základem pro práci s nadějí i smyslem života. Tato hypotéza se mi 

podařila v jednotlivých kapitolách dokázat pomocí praktické teologie, sociální 

antropologie a psychologie náboženství.

Další hypotézou bylo představení pastorační práce jako součásti sociální práce. 

Obhájit toto tvrzení nebylo jednoduché, ale na druhou stranu bylo velmi zajímavé. 

Jednotliví autoři, kteří se zabývají pastorací mají různé pohledy na pojetí pastorační 

práce a kladou různý stupeň důležitosti na toto pojetí pastorační práce. Toto pojetí si na 

poli pastorace buduje své místo. Jeho hlavním obhájcem v České republice je Jaro 

Křivohlavý. Význam pastorační práce jako součásti sociální práce bude pravděpodobně 

vzrůstat. Stejně jako počet odborníků v této oblasti.

V kapitole o naději jsem hledala způsoby jak pracovat s nadějí v pastorační práci 

a zjišťovala jsem zda s nadějí pastorační pracovníci pracují. Pohled pozitivní 

psychologie na práci s nadějí je doplněn křesťanským pohledem na naději. Nenarazila 

jsem na pasáž, ve které by došlo ke střetové situaci těchto dvou disciplín. Potvrdilo se, 

že s nadějí lze aktivně pracovat v pastorační práci, a že je možné využít spolupráce 

pozitivní psychologie a teologie. Toto tvrzení potvrdili v dotaznících i samotní 

pastorační pracovníci. Oslovení pastorační pracovníci, kteří byli ochotni se nad pojmem 

naděje zamyslet, s nadějí aktivně pracují a čerpají z ní pro svou práci. 

V poslední kapitole věnované smyslu života se zamýšlím nad pohledem 

psychoterapie na náboženství. S náboženstvím aktivně pracuje logoterapie. Její 

zakladatel V. E. Frankl vyjadřuje své jasné přesvědčení, že na otázky s tématem smyslu 

života má náboženství obecně hlubší odpovědi, než psychoterapie. Tyto odpovědi dle 

Frankla může poskytnout pouze kněz, či jak se domnívám v kontextu této práce

i pastorační pracovník. Frankl mě velmi oslovil svým přístupem a otevřeností 

k náboženství. Nebojí se spolupráce psychoterapie a náboženství, naopak považuje ji za 

žádoucí.
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Vzhledem k tomu, že stěžejním tématem této práce byla naděje, nemohla jsem 

se v kapitole o pastorační práci dostatečně věnovat pojetí pastorační práce jako součásti 

sociální práce. Toto téma by bylo zajímavé zpracovat samostatně. Bylo by také přínosné 

zaměřit se na naději z pohledů klientů, kteří využívají služeb pastorační práce a skrze ni 

hledají pomoc. Tedy oslovit klienty pastoračních služeb a zjistit jejich pohled na 

význam naděje v jejich životě.

Bylo zvláštní psát práci o naději a pozorovat sebe sama v jednotlivých fázích 

nadějného jednání v souvislosti s dopsáním této práce. Snad mi tato práce byla

povzbuzením a nadějí.
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Příloha č. 1 – Dotazníky

Dotazník č. 1

Typ služby: dobrovolník, hlavní vedoucí ve skautu

Příslušnost k církvi: Římskokatolická církev

1) V čem vnímáte souvislost mezi cílem Vaší práce a nadějí?

Naděje je pro mne jednou z hlavních motivací k mé práci. Vědomí,že moje úsilí přinese

užitek a naděje, že má moje práce smysl, mi dodává sílu a chuť dál pracovat. 

2) Odkud čerpáte naději pro vaši práci?

Pomáhá mi sdělovat své zkušenosti ostatním pracovníkům, spolu s nimi si o tom co děláme 

povídat, zamýšlet se nad tím, co dělat líp a podobně. Velice povzbudivé jsou pak pochvalné 

reakce okolí a radost mládeže po nějaké akci.

3) Považujete naději za zásadní ve Vaši práci? Pokud ano, prosím pokuste se popsat 

v čem:

Zásadní je právě její přítomnost. Pokud mám naději, nějakou vidinu postupu, zlepšení, tvoření 

něčeho nového, mám pro pokračování v další práci chuť a pocit, že má moje práce smysl.

4) Je možné se obracet ve svém hledání naděje na duchovní podstatu člověka(mám na 

mysli vnitřní orientaci člověka k transcendentnu ) a vycházet odtud?

Určitě. Celý můj život a mnoho jeho oblastí mi dává větší smysl, pokud v něm vnímám Boží 

záměr, Boží přítomnost. Pro mne je důležité vědět, že Bůh je v mé práci pro mne posilou a 

často i hnací silou. Pomáhá mi, když vím díky některým signálům, že Bůh je tomu, co dělám 

nakloněn.  Myslím, že Bůh je vlastně velká Naděje na to, že má smysl věnovat se druhým a 

vůbec žít.

5) Jaké má člověk(pastorační pracovník) důvody k naději ve své práci?

Důvodem k naději může být vlastní zkušenost (dobrá i špatná) a pozdější reflexe těchto 

zkušeností. Také zpětná vazba od těch, kterým se věnuje a dále i vnitřní přesvědčení o 

správnosti a smysluplnosti své práce. 
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Dotazník č. 2

Typ služby: práce s rizikovou mládeží, kněz

Příslušnost k církvi: Římskokatolická církev

1) V čem vnímáte souvislost mezi cílem Vaší práce a nadějí?

Moje práce vychází z mého základního přesvědčení o vzkříšení Ježíše Krista. Proto i kdyby se 

zdálo, že práce nemá smysl, pro mne smysl má v naději, že vše nakonec dobře skončí. Tato 

naděje vede veškerou mou práci.

2) Odkud čerpáte naději pro vaši práci?

To jsem vyjádřil v prvním bodě: ze vztahu ke Kristu, který vstal z mrtvých.

3) Považujete naději za zásadní ve Vaši práci? Pokud ano, prosím pokuste se popsat 

v čem:

Ano. I to ale již vychází z toho, co jsem popsal shora. Moje práce je práce s lidma a pro lidi. 

Věřím, že každý člověk to v podstatě myslí dobře, a že každý člověk něco hledá. Tím „něco“ 

je zcela určitě láska. Věřím, že každý je na této rovině oslovitelný, třebaže to nemusí vůči mě 

nijak vyjadřovat nebo projevovat.

4) Je možné se obracet ve svém hledání naděje na duchovní podstatu člověka(mám na 

mysli vnitřní orientaci člověka k transcendentnu ) a vycházet odtud? 

Jednoznačně. Nevím, na čem jiném než na naději v poslední konečné dobro by se život dal 

postavit.

5) Jaké má člověk(pastorační pracovník) důvody k naději ve své práci?

To jsem už řekl shora. Já opravdu vidím ty věci zcela jednoduše.
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Dotazník č. 3

Typ služby: práce se seniory

Příslušnost k církvi: Římskokatolická církev

1) V čem vnímáte souvislost mezi cílem Vaší práce a nadějí?

Cíl mé práce je (asi můj osobní cíl), aby lidé žili v poznání, že jsou milováni Bohem a 

vnímali všechnu krásu (jak lidí, tak věcí) kolem sebe, jako jeho dar. Toužím, aby se lidé měli 

rádi a byli šťastní. Snažím se jim k tomu pomoci. 

Naději vidím v tom, že Bůh nezůstává skryt a kdo umí vidět srdcem, ten je schopen se 

s ním setkat. Právě naděje v Boží pomoc je při mé práci důležitá. Nikdy nemohu s jistotou 

tvrdit, že lidé, se kterými pracuji, půjdou vždy po správné cestě (ani já nejdu vždycky tou 

pravou). Mám však naději, že Bůh nade mnou bdí a pokud budeme chtít (já a mně svěření), 

dojdeme věčného štěstí, které můžeme zakoušet již zde.

2) Odkud čerpáte naději pro vaši práci?

Z víry, kterou je prostoupen můj celý život. Někdy se mi chce říci že  z jistoty, že Bůh 

existuje, ale nevím jestli to není opovážlivé tvrzení, vždyť jsem věřící. Z textů Písma, které 

hovoří o lásce a péči Boha k člověku. Ze setkání s lidmi, kteří jsou plni střízlivého optimismu.

3) Považujete naději za zásadní ve Vaši práci? Pokud ano, prosím pokuste se popsat 

v čem:

Jsem jen prostředníkem, který se snaží spolupracovat na Božím díle. Kdybych měla 

spoléhat  jen na sebe, nedopadlo by to asi nejlépe. Ale myslím si, že Bůh vidí i snahu, se 

kterou člověk pracuje a nabízí nám pomoc. Co nedokážu já, může on svým působením 

vylepšit. A věřit, že existuje podaná ruka, která mi nabízí pomoc – to je přece naděje.

4) Je možné se obracet ve svém hledání naděje na duchovní podstatu člověka(mám na 

mysli vnitřní orientaci člověka k transcendentnu ) a vycházet odtud?

Ano, samozřejmě. Bůh dal každému člověku touhu po dobru. Je to jeho přirozenost. 

Od Boha vše vychází a k němu se vrací. Tuto touhu si ani neuvědomujeme, ale jsou situace, 

kdy žijeme z naděje. Odkud jinud by se naše naděje brala než právě z toho, co nás přesahuje?
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5) Jaké má člověk(pastorační pracovník) důvody k naději ve své práci?

Je to opět víra v Boha, v dobrotu lidských srdcí. Ne malým důvodem je  láska. 

Láska Boha k člověku, ale i člověka k člověku.

Dotazník č. 4

Typ služby: denní stacionář pro seniory

Příslušnost k církvi: Českobratrská církev evangelická

1) V čem vnímáte souvislost mezi cílem Vaší práce a nadějí?

Cílem naší sociální služby je pomoci seniorům zůstat co nejdéle v jejich 

přirozeném prostředí a zabránit či oddálit jejich odchodu do ústavních zařízení. Mým 

tajným osobním cílem v této práci (zaměstnavatel o něm neví ) je udělat každý den 

klientům zvláštní, jedinečný, příjemný, tak aby si večer mohli říci, že bylo dobré, že 

dnes žili. Nad vztahem cíle a naděje jsem ještě nepřemýšlela. A nad nadějí samotnou 

vlastně také ne – mám pocit, že ji prostě žiju, nepociťuji její nedostatek, tudíž nad ní 

nepřemýšlím. O mnohých věcech přemýšlím, až když je nemám, když mi chybí.

V otázce po souvislosti cíle a naděje bych naději mohla přirovnat k energii, která 

mi dává sílu jít k cíli. Anebo ještě přesněji, ačkoliv metaforicky: naděje je jako tráva, 

které se napase jezdcův kůň, aby mohl zvládnout dlouhou cestu k cíli. Já jakožto jezdec 

nad trávou nepřemýšlím, důležitý je pro mě kůň (prostředky), který mě dopraví k cíli 

(Smyslu). Ovšem bez trávy by kůň zemdlel a zemřel. Nepřemýšlím nad trávou, dokud 

je jí dostatek, ona prostě je. Kdyby však nebyla, bylo by zle. Cíle by nebylo možné 

dosáhnout. A tak ač nereflektovaná, neuvědomovaná, opomíjená, je tráva-naděje pro cíl 

důležitá.

2) Odkud čerpáte naději pro vaši práci?

Zdrojem mé naděje, síly a energie je vědomí, že to, co dělám, má Smysl. Nebýt 

tohoto vědomí Smyslu, má práce by mě vycucávala a vyčerpávala. Jak vím, že to, co 

dělám, má Smysl? Jsem věřící a Smysl a Pravdu poznávám v Písmu (v kontextu této tvé 

otázky mám na mysli zejména Mt 25, 31-46 – ne jako skutkaření, ale jako to, že sociální 

práce prostě má smysl/Smysl). Přesněji bych tedy měla říci, že zdrojem naděje pro mou 

práci, a tedy zdrojem vědomí, že má práce má Smysl, je můj Pán a svědectví o něm –

Písmo. 
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3) Považujete naději za zásadní ve Vaši práci? Pokud ano, prosím pokuste 

se popsat v čem:

Pojmem naděje se moc nezabývám, snad proto, že mi nechybí :-) Často si kladu 

spíše otázku po Smyslu a tím se vědomě zabývám. Nad nadějí tedy vědomě 

nepřemýšlím, ale když to nyní při vyplňování tohoto dotazníku reflektuji, v mé práci 

musí (přestože nevědomě) zaujímat jedno z hlavních míst: po boku Smyslu, lásky, víry, 

člověka.

4) Je možné se obracet ve svém hledání naděje na duchovní podstatu člověka (mám 

na mysli vnitřní orientaci člověka k transcendentnu ) a vycházet odtud? 

Popravdě, nenapadá mě, kam jinam by se měl člověk při hledání naděje obracet 

než k transcendentnu. Kde jinde  by mohla být opravdová naděje, než v tom, co 

přesahuje, navěky trvá, nepomíjí, miluje, hřeje, hladí, má smysl, je dobré…

5) Jaké má člověk (pastorační pracovník) důvody k naději ve své práci?

Věřící člověk má důvod k naději a radosti z vědomí, že jeho práce má smysl, že se tak 

děje v souladu s Boží vůlí (a kéž by to tak vždy bylo), a že tím napomáhá něčemu 

velkému, co sice teprve přijít má, ale už to začíná rašit. Ateista může mít důvody 

k naději třeba tyto: úsměv a spokojenost klienta, pocit užitečnosti, smysluplnosti, víra 

v dobro v člověku, humanismus (v tom nejlepším slova smyslu), pocit, že jeho práce se 

stává součástí vyššího celku, jenž pracovníka samotného zvláštním způsobem přesahuje 

(aniž by toto nazýval Bohem)… 

Dotazník č. 5

Typ služby: Krizové centrum

Příslušnost k církvi: Českobratrská církev evangelická

1) V čem vnímáte souvislost mezi cílem Vaší práce a nadějí?

Nejdříve jak chápu pojmy:

Cíle své práce si formuluji takto: - poskytovat dobrou (odbornou a etickou) službu 

                                                        konkrétnímu klientovi 
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                                                      - zajistit dobré fungování krizového pracoviště 

(odbornost služby, kvalitní tým).

Jak chápu naději? Pozitivní očekávání, že budoucnost přinese dobré věci. (Četla 

jsem si  v Biblickém slovníku /Novotný A., Kalich 1956/ i v Encyklopedickém atlasu 

psychologie /usp. Benesch H., nakl. Lidové noviny 2001/. Biblický slovník věnuje 

pojmu téměř celou stránku, encyklopedie asi čtvrt stránky. To jistě není podstatné, ale 

přece jen ukazuje na jistý rozdíl. V teoretické psychologii nemá naděje takové místo, 

zato v praktické životě (což je o praxi psychologie), rozhodně ano.

Kvůli jednoduchosti se budu držet prvního cíle své práce. Už má neumělá 

formulace (co je to naděje)  možná odpovídá. Když pracuju s konkrétním člověkem, 

který je „na dně“, tak se potkávám s jeho beznadějí (=nepřítomností naděje), pocitem 

bezvýchodnosti, který ho zasahuje na psychické rovině na různých úrovních (racionální, 

citové, tělesné, sociální). Podstata krizové intervence spočívá v tom, že klientovi 

naslouchám a jsem s ním, přijímám ho i s tím, co ho tíží, a soucítím s ním; a pak s ním –

nebo pro něj hledám východisko. Jde – jinými slovy - o hledání i objevování naděje, 

někdy také o nabízení naděje. (A jak naději nabízet – to už je součást odbornosti.) 

V pozadí je mé přesvědčení, že východisko (naděje) existuje a že o ní můžeme vědět. A 

tady vidím souvislost mezi svou prací a nadějí.

2) Odkud čerpáte naději pro vaši práci?

Ze zkušenosti životní i odborné a z víry v Boha. 

- životní zkušenost: sama znám pocity beznaděje i jsem zažila, že/jak lze najít 

východisko a znovuobjevit naději. Naděje je něco, co kolísá, v mém vědomí někdy je a 

někdy není, nebo je v různé míře,  ale víra v Boha mi dává jistotu, že bez ohledu na mé 

aktuální přesvědčení, naděje existuje.  

- odborná zkušenost: v teorii krizí se učí, že člověk v krizi má zúžené vnímání – v tom 

smyslu, že nemá od situace odstup a nevidí jiné možnosti. Odborná pomoc mj.  

znamená i rozšíření pohledu na svou situaci. (Kromě toho jde o metodu, jak člověku 

v krizi pomoci atd.)

– Bůh sám a jeho milosrdenství a láska je nadějí – to je taková možná konvenční 

křesťanská věta, ale uvědomění si toho, co Bůh pro mne (a lidi a svět udělal), mě 

přesvědčuje o tom, že máme (a můžeme) mít naději. 
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3) Považujete naději za zásadní ve Vaši práci? Pokud ano, prosím pokuste se 

popsat v čem:

Kdybych neměla naději, asi bych tuto práci nemohla dělat; bez naděje, že lidský 

život se může  ubírat dobrým směrem, že každý má šanci ve svém životě dělat dobré 

věci – na svém místě, tam, kam byl postaven, a že v posledku má naději na spásu a Boží 

přijetí. Někdy mě ale napadá při setkání s klienty, kteří mají depresi, že možná nejsem 

s to dohlédnout či pochopit jejich pohled na život, jejich prožitky nesmyslnosti a 

bezvýchodnosti.

4) Je možné se obracet ve svém hledání naděje na duchovní podstatu člověka(mám 

na mysli vnitřní orientaci člověka k transcendentnu ) a vycházet odtud? 

Moc nerozumím otázce. Nevím, jak myslíte to „obracet se ... na duchovní 

podstatu člověka... a vycházet odtud“. Znamená to apelovat na ni? Např. „když věříš, 

když Ti byla dána víra, tak přece nemůžeš nemít naději...“   Takhle si to nemyslím, 

možná jste to tak ani nemyslela.   A přece si myslím, že souvislost s tím východiskem 

tady je, ale nějak podstatnější nebo bytostnější. Domnívám se, že bez přijetí spirituality 

člověka  (jeho potřeby spirituality) se řeči o naději stávají jen povrchním heslem, nebo 

možná  podobně nestálou kvalitou jako všechno v člověku. Duchovní rozměr v sobě 

nese představu o uspořádání světa a o jeho řádu. Tuto představu má v sobě jako 

přesvědčení. To je kotva, která drží člověka i tehdy, když podléhá skepsi aj. náladám 

(slabostem), když se mu subjektivně nedaří, ale i když prožívá objektivně obtížné časy. 

5) Jaké má člověk(pastorační pracovník) důvody k naději ve své práci?

Viz bod 4. – odpověď se vztahuje k pastoračnímu pracovníkovi (totiž jeho 

přesvědčení o Boží lásce a vedení člověka). 

Pokud by šlo o člověka bez víry, pak možná ze své životní zkušenosti může mít také 

důvod k naději. Ale individuální život i lidská historie spíše ukazují na beznaděj (že je 

lidstvo nepoučitelné...). 
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Dotazník č. 6

Typ služby: farář, pastorační pracovník

Příslušnost k církvi: Českobratrská církev evangelická

1) V čem vnímáte souvislost mezi cílem Vaší práce a nadějí?

Jako farář křesťanské církve evangelického vyznání vnímám tuto souvislost na té 

nejzákladnější rovině. Křesťanská víra, kterou se snažím s ostatními žít, předávat, 

interpretovat, ztělesňovat v konkrétním místě a čase (za což jsem církví placen), je ve 

své podstatě otevřená k budoucímu horizontu a z pozice této otevřenosti nahlíží a 

orientuje se ve spleti a koloběhu současnosti - a ohlíží se do minulosti.

2) Odkud čerpáte naději pro vaši práci?

Z důvěry, že to, čemu Ježíš říkal „Boží království“, má budoucnost a otevírá to 

konkrétní možnosti každému, kdo se tímto příběhem nechá oslovit a přijme ho jako 

zaslíbení i pro sebe. 

3) Považujete naději za zásadní ve Vaši práci? Pokud ano, prosím pokuste se 

popsat v čem:

Tato otevřenost vůči slíbené a darované budoucnosti vede člověka k tomu, aby zkoušel 

to, co na první pohled, popř. z hlediska konkrétních životních, sociologických či 

dějinných daností nemá budoucnost. Ukazuje se, že takovéto nezajištěné vykročení 

může přivést člověka či určité společenství k řešení krizí, zapeklitostí, k možnostem 

nového rozvoje, či nalezení smysluplného místa v životě a ve světě.

4) Je možné se obracet ve svém hledání naděje na duchovní podstatu člověka (mám 

na mysli vnitřní orientaci člověka k transcendentnu) a vycházet odtud? 

V zásadě to možné je, je však potřeba pečlivě reflektovat strukturu této orientace a 

povahu onoho transcedentna. V případě mnoha lidí má tato provázanost povahu 

fatalistickou, ba přímo beznadějnou. S takovými se na naději a jejích zdrojích 

domluvím daleko hůře, než s těmi, kdo o transcendenci nespekulují a pokládají se za 

lidi tzv. nevěřící či neduchovní.
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5) Jaké má člověk (pastorační pracovník) důvody k naději ve své práci?

V mém pohledu a oboru je smí čerpat z velikého zdroje, biblického svědectví, jemuž 

rozumím jako příběhu a svědectví o Bohu naděje (list Římanům 15,13). V setkáních s 

konkrétními biblickými pasážemi - jejichž výklad tvoří součást mé práce - člověka 

potkává pravidelně také jistý aspekt nadějnosti. 

Dotazník č. 7

Typ služby: farář, pastorační pracovník

Příslušnost k církvi: Českobratrská církev evangelická

1) V čem vnímáte souvislost mezi cílem Vaší práce a nadějí?

Naděje je samotným cílem mé práce. Jako farář bych si přál přivádět lidi 

k naději. A to jednak k naději časné  - potěšovat všechny v jejich bolestech a trápeních. 

Přicházejí však situace, kdy se tato časná naděje může ukázat jako nedostatečná, není –

li podepřená konečnou a poslední nadějí všech věků. Jako křesťanům nám musí jít o 

naději, která je skutečně „nad –dějná.“  Za vlastní cíl své práce tedy považuji obracet 

pozornost k takovéto  naději  - k Ježíši Kristu. 

2) Odkud čerpáte naději pro vaši práci?

Z předmětu své víry. Od Boha Otce i Syna i Ducha svatého. 

3) Považujete naději za zásadní ve Vaši práci? Pokud ano, prosím pokuste se 

popsat v čem:

Naděje je ve farářské práci skutečně zcela zásadní věcí. Výsledky farářské práce 

totiž často nebývají ihned hmatatelné. Naopak, viděno lidskýma očima, často se zdá, že 

vaše práce k ničemu dobrému nevede. Je tedy nutné mít naději, že to co děláme, má 

smysl, cenu, že to je k dobrému. Tato naše naděje je potom sycena nadějí „ještě 

nadějnější“ – že to v posledku nezáleží příliš na nás, na našemu umu, schopnostech, 

šarmu, ale jedině na Boží milosti a zaslíbení.  
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4) Je možné se obracet ve svém hledání naděje na duchovní podstatu člověka (mám 

na mysli vnitřní orientaci člověka k transcendentnu ) a vycházet odtud? 

To bych osobně považoval za velice problematickou věc. Je pravda, že člověk 

zřejmě ze své přirozenosti inklinuje k transcendentnu. Říká se, že každý člověk dochází 

naplnění a seberealizace teprve tehdy, když může participovat na něčem, co jej 

přesahuje ( co by fungoval i bez něj !) Avšak lidskou přirozeností jako takovou je přece 

sám hřích (ostatně: to je onen biblický důraz zásadně vymezující protestantskou od 

katolické teologie, zásadní rozdíl nespočívá v Římu, celibátu, nebo marianologii, ale 

v harmatologii!).  Tedy spoléhat se na něco z vlastní přirozenosti může být velice 

zrádná, tím spíše ve věcech duchovních. Hledání naděje musí v konečné platnosti 

směřovat pouze k objektivní skutečnosti.   

5) Jaké má člověk(pastorační pracovník) důvody k naději ve své práci?

Zde shrnu již výše řečené. Viděno lidskýma očima: snad vůbec žádné.  

Speciálně u farářské  práce se zdá být často vše zcela beznadějné. Lidí v kostele ubývá, 

mládež se schází nepravidelně, sestry a bratři šíří pomluvy a zajímá je daleko více, zda 

si kazatel zavázal tkaničky u bot, než jeho teologická poctivost.  Avšak je nutno upínat 

svoji naději k naději ještě nadějnější -  k vlastnímu předmětu víry, totiž k Bohu. Ostatně 

právě to nás osvobozuje od stavu marnosti. 

Dobrání se této „jistější naděje“ by však nebylo možné bez ještě jedné věci  - bez lásky. 

Aby člověk v pastýřské práci (ale obecně v každém p o v o l á n í  ) měl vůbec nějakou 

naději na dobrý konec, musí jí vykonávat s láskou. Bez otevřenosti k druhým lidem, bez 

ochoty k oběti, a bez vůle je milovat (ano, někdy je zapotřebí k tomu silné vůle) je 

každá naděje dosti chatrná. 

Aby zkrátka platilo:  „A tak zůstává víra, naděje, láska,  - ale největší z té trojice je 

láska.“  (1 Kor 13, 13) 
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