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Zejda, Roman: Pastorační a misijní služba pro příslušníky Policie České republiky.
Diplomová práce. Praha: UK HTF, 2010, 83 s. (vedoucí práce: prof. ThDr. Ján Liguš, Ph.D.)

1. Téma, metoda, obsah
Předložená diplomová práce se zaměřuje na pastorační a misijní aspekt služby pro
příslušníky Policie ČR. Téma je pojednáno v šesti kapitolách, je aktuální, přínosné a
zpracované adekvátně nejen na základě četných pramenů, ale i na základě osobní 23-leté
zkušenosti autora u PČR (s. 50). Autor vychází ze všeobecné definice pojmu pastorační péče,
biblicko-teologické perspektivy, dále z poznatků policejní psychologie, historie a právních
norem, přičemž selektuje poznatky s ohledem na zvolené téma. Odborná zjištění aplikuje na
základě svých zkušeností na policejní prostředí. Metoda zpracování problematiky je zvolena
adekvátně vzhledem ke zkoumané problematice.
V úvodní kapitole jsou představeny důvody volby tématu i aktuálnost pojednání
problematiky k "nově vytvářené(mu) systému posttraumatické intervenční péče" (s. 9), do
kterého se stávající služba duchovních zařazuje. V kapitole druhé je pojmově objasněn vztah
mezi Ji!olicejním prostředím na jedné straně a pastorací, misií a asistencí na straně druhé.
Problematika je definována na základě stěžejních biblických textů i definic pojmů
z perspektivy praxe (s. 11-33). Třetí kapitola je věnována vztahům mezi policií a církví na
základě historického i legislativně-spirituálního rozměru (s. 34-48). Dále (4. kap.) se autor
vyrovnává s příčinami (postoj veřejnosti, konflikty ve službě, stres) a důsledky "psychické
zátěže policistů" (problémy osobní, profesní a rodinné). Tato kapitola obsahuje také stěžejní
část celé práce (4.3.), kde autor zmiňuje "projekt decentralizovaných týmů posttraumatické
intervenční péče" (s. 61), přičemž se autor správně opírá o stěžejní právní dokumenty (s. 6263). Na závěr čtvrté kapitoly je předložen dotazníkový průzkum vztahující se na osobu
duchovního, na instituce výkonu duchovenské služby a na pastorované. Následuje
vyhodnocení dotazníkového průzkumu (s. 66-69), jehož stěžejním závěrem je, že "duchovním
se v rámci daných možností podařilo úspěšně vstoupit do profesního prostředí Policie ČR" a
to i přesto, že "přímé poskytování (duchovní péče) v policejním prostředí není zatím vnímané
jako přirozené"(s. 69). Pátá kapitola představuje "Model duchovní péče u slovenské
policie"(s.70-73). Následuje závěr práce (s. 74), resumé (s. 76) a použitá literatura (s. 79-83).
2. Formální úprava
Po formální stránce je posuzovaná diplomová práce zpracována v souladu s požadavky
HTF UK, dodržuje bibliografickou a cítační normu, je přehledně členěná a překlepy se v ní
vyskytují v povolené normě. V seznamu použité literatury je uvedeno 33 titulů (29 písemných
a 4 elektronické) a II právních norem České republiky. Poznámky a odkazy na citovanou a
použitou literaturu v celkovém počtu 114 jsou uváděny na každé straně zvlášť.
3. Připomínky
1) Autor nepoužívá k doplnění tématu žádné zahraniční tituly v originále (kromě
slovenských), také se věnuje velmi okrajově např. otázce konkrétní duchovní péče vně
policejního prostředí o příslušníky policejního sboru.
2) V textu se objevují také určité drobné nepřesnosti: Jedná se např. o řecký pojem "poimen",
od kterého se odvozuje terminologicky název poimenika, nikoliv pastorace, ta souvisí
lingvisticky s latinským pojmem "pastor" (s. 14).
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Otázky k obsahu:

I) Autor vymezuje stávajíc! duchovní péči u Policie ČR pouze jako asistenci ve smyslu
doprovázení druhého člověka. Podle dotazníkového šetření jsou pastorační rozhovory jako
takové ojedinělé a někdy jsou uskutečňovány mimo budovu policie. Jaký je podle něj obsah
takových pastoračních rozhovorů?
2) Pokud misijní prvek duchovní péče nemá sestávat v "organizovaném církevním náboru"
nových členů, v čem pak konkrétně vidí autor uplatnění tzv. "síťové práce" u Policie ČR (s.
22)?
3) Co je hlavním problémem pastoračního rozhovoru votázce "použití služební zbraně
s následkem smrti či zranění osoby, proti kterým je prováděn zákrok, popř. smrti či zranění
dalších osob" (s. 53)?
4. Celkové hodnocení
I přes určité připomínky lze konstatovat, že je předložená diplomová práce přehledná, čtivá a
představuje formování nového podoboru křesťanské duchovní péče v České republice, včetně
vymezení některých praktických podnětů pro práci duchovních u Policie ČR. Práci
doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci výborně (1).
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