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Autor si vybral ke zpracování otázku: Zda přítomnost pastoračního asistenta může být 
přínosná pro zařízení, jakým je diagnostický ústav pro mládež. Problematika této otázky 
spočívá v tom, že v naší zemi neexistuje v této oblasti žádná zkušenost. Jsme odkázáni na 
ojedinělé, spíše osobní dojmy a představy těch, kteří se o podobnou práci pokoušeli. Autor 
sám v podobném zařízení pracuje, proto je jeho pohled možno považovat za skutečně 
kvalifikovaný.  
 
Práce je rozvržena do logických kroků. Nejprve je řešena otázka, co rozumět pastorací. Autor 
se neváže na jednu definici, opírá se o celou škálu možností. Chápe ji v souladu se svou 
katolickou tradicí jako určitý široce pojatý výchovně socializační proces na základě víry. 
Přináší i svou zahraniční zkušenost z práce s mladistvými ve dvou finských zařízeních. 
Ukazuje se, že je třeba vnímat úzké propojení pastorační a sociální práce (např. 30n). 
 
V dalším kroku je charakterizována práce v diagnostickém ústavu a denní režim. Na jedné 
straně se jedná o školské zařízení, na druhé straně jsou zde umísťování mladiství do 18 let na 
základě rozhodnutí soudu. Klíčovým údajem je, že doba pobytu se zde pohybuje kolem osmi 
týdnů (36).  
 
Pro orientaci v práci by bývalo snad pomohlo, kdyby pojetí pastorace a představení 
diagnostického ústavu tvořily samostatné kapitoly. Ostatně ani hlavní název kapitoly nelze 
považovat za úplně šťastný: „Pastorační péče versus péče školských zařízení“. Že nejde o 
protiklad ani konkurenci, ví i sám autor, když mluví o „vzájemné mezioborové spolupráci“ 
(např. 16). a možnosti podpory pracovníků diagnostického zařízení ze strany pastoračního 
pracovníka. 
 
Na pojetí pastorace a vylíčení prostředí, ve kterém se má odehrávat, přechází autor k úvaze o 
profesní roli. Nabízí se zažitý termín „pastoračního asistenta“. Popisuje jeho funkci jak 
v katolické církvi, tak ČCE, protože představuje osobu, která vypomáhá jako „laik“ v oblasti 
pastorace. Nijak na tomto termínu autor neulpívá, jindy užívá obecného pojmu „pastorační 
pracovník“, ale vidí i analogii ve službě „kaplanské“ (55), jak se zažila v jiných oblastech, 
kde církev působí ve veřejném prostoru. 
 
Práce je doplněna čtyřmi rozhovory, a to jak pastoračními pracovníky, tak pracovníky 
diagnostického ústavu. Že ředitel ústavu se drží úzce dané legislativy a „externí spolupráci 
s pastoračním pracovníkem... si nedokáže představit“ (65), není dále rozvedeno ani 
analyzováno. Spíše to diplomanda svedlo k otázce obecnější, po vztahu církve a státu, resp. 
legislativy v této oblasti. 
 
Zda však v této otázce vycházet z obecné problematiky vztahu církve a státu, je ovšem věc 
diskutabilní. Autor sice narážel na zřejmě poněkud rezervovaný postoj ředitele zařízení vůči 
eventuální pastorační práci v daném zařízení, ale na druhé straně např. vedoucí vychovatel by 
v pastoračním působení viděl přínos (70). Je tedy otázka, zda změněná legislativa by mohla 
přinést změnu. V oblasti kompetencí a financování pochopitelně ano, ale sotva v mentalitě 
odpovědných pracovníků. Spíše je otázkou, zda největším problémem není vlastně jen 
krátkost pobytu mladistvých v daném zařízení, která neumožňuje navázat hlubší vztahy.  
 



Přesto autor nepovažuje pastorační službu za zcela vyloučenou. Mluví o „zdvojené funkci“ 
(55), kdy by pastorační pracovník byl současně vychovatelem diagnostického ústavu.  
 
Autor má za to, že působení pastoračního pracovníka by v daném zařízení bylo pozitivní a 
dalo by za pravdu modernímu přesvědčení o celostném vnímání člověka i s jeho spirituálními 
potřebami. Stále se však vrací k přesvědčení, že dosud ne zcela uspořádaný vztah církve a 
státu brání v rozvoji této práce. Je otázka, zda je třeba celý problém „svádět“ na tuto 
problematiku, když v jiných, a daleko problematičtějších oblastech, je tento vztah na velmi 
dobré úrovni. Zda nejde spíše o přístup jednotlivců k otázkám náboženství, a nechuť, ne-li 
neschopnost konat věci nad rámec povinností vymezených danými předpisy. 
 
Jinou věcí jsou otázky spojené s mentalitou či očekáváním obyvatelů diagnostického ústavu. 
Autor vychází z přesvědčení, že pastorační působení by mohlo být pro ně přínosem. Avšak 
nezahrnul je mezi své informandy v rámci svých rozhovorů. Bylo by jistě zajímavě se 
dozvědět, zdali mají tito mladiství vůbec nějaké ponětí o tom, co by jim pastorační péče 
mohla přinést, jak vůbec vnímají otázky duchovní, etických dilemat či smyslu života atp. 
Snad by bylo pro podobnou práci přínosem, kdyby se autor konkrétněji zabýval světem těchto 
mladistvých. 
 
Nabízí se tedy otázky, které mohu být předmětem diskuse v rámci obhajoby. 

1) Jakým způsobem by mohla či měla být upravena legislativa, aby bylo usnadněno 
působení pastoračních pracovníků v podobných zařízeních? Vždyť existují dohody o 
spolupráci v jiných oblastech (armáda, vězeňství), není vyloučené působení ani ve 
zdravotnictví ani ve školách.  

2) Nabízejí se otázky spojené se vzděláváním a přípravou pracovníků pro takto 
specifická povolání. Jak by mělo vypadat, jaké kompetence by měl takový pracovník 
mít? Ale nejde jen o pastorační pracovníky, nýbrž i o příslušné zaměstnance – jakým 
způsobem by mělo být i jim zprostředkováno poznání, že pastorační pracovník působí 
při výchově jim svěřených mladistvých stejným směrem? 

3) Jakou tématikou se zabývají mladiství v diagnostickém ústavu? Nebo – jakou 
tématikou by se měli a mohli zabývat? 

 
Práce je zvláštní tím, že se zabývá oblastí pastorační práce tam, kde se dosud nekoná, není 
s ní zkušenost – a nepanuje ani obecné přesvědčení, že by se tam konat měla. Sám však 
považuji tento pokus o zmapování této situace za podnětný. Neboť neklade jen otázky, „jak“ 
konat pastoraci v konkrétním zařízení, ale klade otázky po podstatě pastorace vůbec, 
především pastorace a působení církví mimo své obvyklá působiště. 
 
Práci ruší z formálního hlediska některé grafické chyby, několik stylistických či gramatických 
prohřešků a v úvodu vyjádření „představitelé církevní moci“ (7). Problematické je zpracování 
poznámkového aparátu, které neodpovídá žádným standardům (poznámky jak v textu, tak pod 
čarou, např. 15, 32). Rovněž seznam literatury postrádá standardní úpravu (například bylo 
možné srovnat autory podle abecedy.) 
 
Práci hodnotím jako standardní. 
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