
Posudek diplomové práce Jakuba Hrocha: 
Pastorace v diagnostickém ústavu pro mládež 

 
Záměrem diplomové práce je prokázat, že přítomnost pastoračního asistenta v diagnostickém 
ústavu by byla přínosem pro klienta, protože by mohla posílit jeho „spirituální složku, 
konkrétně jeho víru v sebe sama.“ Zároveň však práce prokazuje, že s „působením 
pastoračního pracovníka v tomto typu školského zařízení nelze do budoucna počítat.“ (8). 
 
K těmto závěrům dospívá diplomand postupnými kroky v logické osnově: Nejdříve se 
pokouší vysvětlit pojem pastorační péče z teologického hlediska; omezí se jen na několik 
názorů, aniž je podrobí bližšímu zkoumání a vzájemné diskusi. V navázání na D. Nauerovou 
razí pojem „pastorační koncept“. Poté informuje o pastoraci v ČR, pastoraci mládeže a 
pastoraci ve světě, ovšem jen velmi stručně, bez bližšího rozboru, takže výsledný obraz je 
velmi nezřetelný. Do této souvislosti vloží referát o vlastní zkušenosti s prací s problémovou 
mládeží ve finských zařízeních tohoto typu. 
 
K vlastnímu tématu se přibližuje výkladem o školských zařízeních pro výkon ústavní a 
ochranné výchovy, představuje, co je diagnostický ústav, jeho zaměření, denní režim apod. 
Vysvětlí, kdo je to pastorační asistent (k tomu užije návrhu konventu Pražského seniorátu 
CČE z r. 2007 a nepřímo též některých dokumentů římskokatolické provenience), zmíní se o 
oblastech, v kterých asistenti působí a o jejich pracovní náplni. Zmíní se i o možnosti 
působení církví v zařízeních školského typu. 
 
Svůj vlastní návrh formuluje v závěrečné kapitole jako „zdvojenou funkci“. Specifické 
prostředí diagnostických ústavů nepřeje možnosti přímého působení pastoračního asistenta; je 
však možno uvažovat o tom, že by člověk působící v pastoraci „byl zároveň i zaměstnancem 
zařízení, s mladistvými by dosáhl určitého stupně důvěry…a měl by zároveň možnost 
mladistvým nabídnout i toto možnost /sic!!/ spolupráce založené na ryze křesťanských 
hodnotách“ (55). Hroch je si zároveň vědom toho, že by v takovém případě mohlo docházet 
ke střetu dvou profesních rolí. 
 
Jako přílohu připojuje diplomand záznam rozhovorů s dvěma pastoračními asistenty, 
s vychovatelem diagnostického ústavu a s ředitelem téhož.  
 
Závěr práce vyvolává některé oponentovy rozpaky a námitky, jež by se mohly stát námětem 
obhajoby: Především autor pracuje s konceptem pastoračního pracovníka, který pro dané téma 
není vhodný. Pastorační pracovníci jsou začleněni do jednotlivých farností a jejich úkolů. Pro 
službu v externích oblastech (armáda, nemocnice atd.) se užívá spíše označení „kaplan“, což 
není jen věc názvosloví, nýbrž zejména i zaměření práce těchto osob. Ostatně o náplni práce 
případného duchovního v diagnostických ústavech se autor vyjadřuje jen velmi vágně. 
 
Zejména však není přesvědčivý jeho názor, že zjištěná praktická nemožnost instalovat 
pastorační pracovníky do diagnostických ústavů souvisí na stále nevyjasněný vztah církve a 
státu. Zkušenosti s duchovní službou v armádě a ve vězeňství ukazují, že zde problém neleží. 
Problémem není to, že jde o státní zařízení, problémem je specifická situace diagnostických 
ústavů: Jejich klienti jsou zde umístěni na velmi krátkou dobu, je to jakési průchozí zařízení. 
Dále: Cílem pobytu v tomto zařízení je rektifikace závadného chování mladistvých. A 
konečně: Klienti těchto zařízení sem přicházejí často po konfliktu se světem dospělých, stále 
ve střehu proti všemu, co k nim z této strany přichází. – Za těchto okolností by bylo velmi 
obtížné vytvořit platformu trvalejšího, důvěryhodného působení pastoračního pracovníka. 



 
Práce je sice přehledně uspořádána, má potřebné formální náležitosti, po stránce jazykové má 
některé i hrubé nedostatky. Věcně zůstává dosti na povrchu zkoumané problematiky. 
Prozrazuje však autorovo osobní zaujetí a návrh, do kterého ústí, zaslouží pozornost. 
 
Práci doporučuji k obhajobě s rozpaky v naději, že se autorovi podaří je během rozpravy při 
SZZ odstranit. 
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