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ANOTACE 

„Pastorace v diagnostickém ústavu pro mládeţ „ 

 

Hlavním výzkumným cílem práce je zjistit moţný přínos pastoračního asistenta 

v diagnostickém ústavu pro mládeţ. 

Teoretická část obsahuje dvě kapitoly, které se dále dělí.  

První kapitola uvádí informace týkající se pastorační péče, pastorace mládeţe, zmíněna je 

otázka pastorace v České republice. Autor také popisuje subjektivní zahraniční zkušenost. 

V rámci práce se zamýšlí nad péčí poskytovanou diagnostickými ústavy, uvádí charakteristiku 

cílové skupiny mladistvých, popisuje reţim dne a organizační postupy při přijímaní, 

přemísťování a propouštění klientů. 

Druhá kapitola je věnována oblasti moţného působení pastoračního asistenta v diagnostickém 

ústavu pro mládeţ. Popisuje definici pastoračního asistenta, zabývá se oblastmi jeho 

působení, věnuje se otázce sluţby církví ve státních zařízeních školského typu. Autor také 

uvádí moţné pohledy na působnost pastoračního asistenta v diagnostickém ústavu pro 

mládeţ. 

Praktická část práce obsahuje také dvě kapitoly. Jejich obsahem jsou čtyři uskutečněné 

rozhovory. Hlavním tématem rozhovoru byl moţný přínos pastoračního asistenta 

v diagnostickém ústavu pro mládeţ. Dvěma respondenty byli pastorační asistenti praţských 

farností, zbývající dva dotazované tvořili vedoucí vychovatel diagnostického ústavu pro 

mládeţ a dále ředitel stejného zařízení. 

Vyhodnocení rozhovorů shrnuje zjištěné poznatky, poukazuje na stejné myšlenky 

respondentů, uvádí odlišnosti. 

V závěru celé práce je vše shrnuto, doplněno seznamem literatury a subjektivním návrhem 

koncepce řešení pastorace v diagnostických ústavech.  

 

Klíčová slova: 

Pastorace, pastorační asistent, mladistvý, diagnostický ústav 

 

ANNOTATION 

 

„ Pastoral care in a diagnostic institution for youngsters „ 

 

Main aim of this work is to find out if a pastoral asistent could be useful for diagnostic 

institution. 

Teoretical part is divited into two chapters. First chapter is about general pastoral care, 

pastoral care of youngsters, the question of pastoral conception in the Czech republic. It is 

also written about author´s foreign work experience with problematic youngsters in Finland. 

Second chapter is about the role of pastoral asistent in diagnostic institution.There are 

information about his options of cooperation with youngsters and also employees. 

Practical part of this work contains two  interviews with pastoral asistents of Prague parishes 

and also two interviews with a head supervisor of a diagnostic institution. Last interview was 

made with the headmaster of a diagnostic institution. 

At the end of this work is recapitulated main points of this theme and the work was added by 

the author´s proposal of conception of pastoral care in diagnostic intitutions.    

 

KEY WORDS: 

Pastoral care, pastoral asistent, youngster, diagnostic institution 
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I. Ú V O D 

 

Otázka působení církví ve státním sektoru, potaţmo vztah církví a státu je v dnešní 

společnosti velmi diskutovaným tématem. Vyjadřují se k němu představitelé jak 

církevní moci, tak zástupci státu. Neustále je hledána cesta vzájemné spolupráce a i přes 

velké názorové rozdíly se můţeme s církvemi ve státním sektoru setkat např. 

prostřednictvím církevního školství, výuky náboţenství apod. 

Církev působí ve společnosti od dob jejího vzniku a provází ji stále. Jako instituce 

stála u zrodu nemocniční a charitativní péče, zajímala o přírodní vědy, medicínu a 

snaţila se svým působením získávat více příznivců všude tam, kde šířila svoje učení. 

Čerpá přitom ze svých realizačních funkcí, které naplňuje v leiturgii (oslavě Boţí), 

martyrii (svědectví víry), koinonii (společenství) a v diakonii (sluţbě bliţnímu).  

 Právě prostřednictvím poslední zmíněné působí církev v nejrůznějších oblastech 

dnešního světa, kde koná své dílo. Mimo jiné se také věnuje pastorační péči (pastoraci), 

jejíţ základ vnímá v udrţování, rozvinutí a aplikaci církevních hodnot (víry, naděje a 

lásky). 

Pastorační péči a její aplikaci v nejrůznějších cílových oblastech a skupinách 

můţeme vnímat v dnešní době více v souvislosti s rozvojem mnoha organizací, které se 

zabývají pomocí různým lidem ve společnosti. Kaţdodenní stereotyp můţe člověka 

nutit k většímu a stále častějšímu potlačování pocitů, myšlenek, coţ můţe vést k jakési 

izolovanosti a lidskému individualismu. Výsledkem toho všeho bývá odtaţitost, odstup 

vůči okolí, snaha řešit jen svůj vlastní „Svět„ a na okolní jevy a situace pohlíţet jakoby 

z povzdálí. 

Téma diplomové práce je věnováno oblasti pastorace ve školských zařízeních pro 

výkon ústavní a ochranné výchovy, konkrétně diagnostického ústavu pro mládeţ. Zájem 

o problematiku pastorační péče v diagnostických ústavech pro mládeţ vychází z faktu, 

ţe se jedná o specifický způsob pastorace (vzhledem k atmosféře školského zařízení), 

který ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy není v současné 

době praktikován. Záměr autora je zaloţen na jeho profesionálním i lidském pohledu 

zaměstnance školského zařízení. 

Hlavním výzkumným záměrem a cílem autorovi práce je zjistit, zda přítomnost 

pastoračního asistenta můţe být pro toto školské zařízení přínosná. Následným dílčím 

cílem je zjistit, zda by přítomnost pastoračního asistenta v diagnostickém ústavu pro 
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mládeţ mohla napomoci k efektivnějšímu způsobu komunikace mezi zaměstnanci a 

mladistvými. 

Hlavní hypotéza, této práce je zaloţena na subjektivním předpokladu, ţe přítomnost 

pastoračního asistenta můţe podporovat ještě větší prostor pro vzájemnou komunikaci a 

podněcovat u klienta jeho spirituální sloţku, konkrétně jeho víru v sebe sama.  

Druhou hypotézou, a zároveň poslední je, ţe s působením pastoračního pracovníka 

v tomto typu školského zařízení nelze do budoucna počítat, právě pro nedostatečný 

zájem ze strany mladistvých. 

Práce má celkem pět kapitol, které se dále dělí. První tři obsahují teoretickou část, 

čtvrtá a pátá je věnována rozhovorům a jejich vyhodnocení. Teorie prvních tří kapitol 

obsahuje informace týkající se pastorační péče obecně, krátce je uveden pohled na 

pastoraci z teologického hlediska, dále kapitola týkající se pastoračního konceptu, je 

zmíněna také problematika pastorace v České republice. V této části jsou uvedeny 

informace a popsány zásady pastorace mládeţe. Navazuje na ni podkapitola týkající se 

pastorace ve světě, ve které autor ilustruje zahraniční zkušenost získanou během práce 

s problémovou mládeţí ve Finsku. Kapitola je uzavřena popsanými poznatky, 

zkušenostmi a pohledy na práci s touto cílovou skupinou v zahraničí. 

 Péči školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy je věnována další 

část této práce.  Zde se autor uvádí charakteristiku cílové skupiny, krátce se věnuje 

charakteristice příslušného diagnostického ústavu pro mládeţ, popisuje reţim dne, 

postup při přijímání, přemisťování a propouštění mladistvých, stejně tak jako věnuje 

pozornost tzv. následné péči – té, která je realizována po propuštění mladistvého ze 

zařízení. 

Třetí kapitola práce je věnována roli pastoračního asistenta v diagnostickém ústavu 

pro mládeţ. Autor uvádí moţné definice pastoračního asistenta (s odvoláním na 

příslušné dokumenty), uvádí oblasti jeho působení ve společnosti, popisuje pracovní 

náplň. Autor se také zamýšlí nad moţnostmi spolupráce církve se státními zařízeními 

školského typu, argumentuje příslušnými legislativními předpisy a vyhláškami. Nahlíţí 

přitom na roli pastoračního asistenta v diagnostickém ústavu pro mládeţ jako na funkci 

duplicitní (zdvojenou). Snaţí se upozornit na výhody a nevýhody moţné spolupráce jak 

s mladistvými tak s ostatním personálem zařízení.   

Tématem čtvrté kapitoly práce jsou realizované rozhovory s pastoračními asistenty 

římskokatolických farností v Praze, rozhovor s vedoucím vychovatelem diagnostického 

ústavu pro mládeţ. Rozhovory jsou také doplněny názorem ředitele tohoto zařízení.  
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Poslední pátá kapitola této práce obsahuje vyhodnocení názorů dotazovaných 

respondentů. Je provedeno shrnutí poznatků a společných myšlenek. Poslední blok 

kapitoly tvoří srovnání výsledků šetření se stanovenými hypotézami. To si kladlo za cíl 

zjistit, zda přítomnost pastoračního asistenta můţe být pro toto školské zařízení 

přínosná. Následným dílčím cílem bylo zjistit, zda přítomnost pastoračního asistenta 

v diagnostickém ústavu pro mládeţ můţe napomoci k efektivnějšímu způsobu 

komunikace mezi zaměstnanci a mladistvými. 

V přílohách této práce je uveden přepis nejdůleţitějších názorů, myšlenek a 

komentářů, které zazněly v uskutečněných rozhovorech. Z nich lze také vycházet při 

úvaze nad moţnou rolí pastoračního pracovníka právě v těchto zařízeních.  

V závěru diplomové práce je vše kompletně shrnuto a doplněno vlastním názorem. 
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II. PASTORAČNÍ PÉČE VERSUS PÉČE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON 

ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY 

 

Záměrem tohoto pojednání je snaha nalézt totoţné či odlišné prvky v péči 

pastorační a v péči poskytované školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné 

výchovy. 

Tato kapitola je rozdělena na dvě dílčí. V rámci první kapitoly autor popisuje 

pastorační péči celkově, uvádí definice pastorační péče dle různých autorů. Zamýšlí se 

nad pastorační péčí z teologického hlediska, zmiňuje různá pojetí pastoračního 

konceptu. Zabývá se pastorační péčí v České republice, upozorňuje na důleţitost 

pastorace mládeţe a dále navazuje pastorační péčí ve světě, kde popisuje absolvovanou 

zahraniční zkušenost. 

Druhou dílčí kapitolu tvoří informace o péči školských zařízení pro výkon ústavní a 

ochranné výchovy. Zde jsou uvedena fakta o diagnostickém ústavu pro mládeţ, je 

charakterizována cílová skupina, zmíněn postup při přijímání, přemisťování, 

propouštění a zajištění pomoci po propuštění ze zařízení. 
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2.1 Pastorační péče 

 

„ Pastorační péčí v širším slova smyslu rozumíme takové jednání s člověkem, ve kterém 

ho respektujeme v jeho jedinečnosti, přistupujeme k němu z  pozice věřících křesťanů, 

doprovázíme ho v jeho obtíţích, nemoci, utrpení či umírání a pomáháme mu k lidsky 

důstojnému zvládnutí jeho ţivotní situace včetně smrti, a to na jemu dostupné úrovni 

víry s perspektivou jejího moţného rozvoje. „
1
  

 

„ …je sluţbou k víře a ţivotu z víry. „
2
 

 

„ …je nejen zvěstováním Boţího slova, ale i zcela konkrétní realizace toho, co se ve 

zvěstování člověku sděluje. „
3
 

 

První uvedená definice P. A. Opatrného je svým obsahem naprosto konkrétní, 

protoţe popisuje obvyklé situace, se kterými se pastorační asistent můţe ve své práci 

kaţdodenně setkat. To, co je z této definice také patrné, je fakt o maximálním respektu 

k zachování důstojnosti a jedinečnosti kaţdého člověka. Zároveň také uvádí, ţe je nutné 

vnímat i to, co všechno pastorační péče zahrnuje. Obvykle jsme schopni formulovat, ţe 

pastorační péčí chápeme to, co dělá kněz. Sem můţeme zahrnout jak úkoly vedení 

farnosti, tak i práce spojené s chodem celého společenství. 

Z oficiálních církevních dokumentů můţeme získat informace, které mluví na jedné 

straně o faráři a biskupovi jako o pastýřích jako takových
4
 a na druhé straně o velkém 

podílu laiků na pastorační činnosti
5
. 

Osobu laika je moţné tušit i z definice pastorační péče dle prof. Smolíka. Ten ji 

vnímal a viděl v kaţdodenní sluţbě k víře a ţivotu z víry – jak uvádí ve své knize 

s názvem Pastýřská péče. Zdůrazňuje, ţe právě laik mající vhodného duchovního 

pastýře (někoho kdo jej vede), můţe být stejně vhodným pastýřem jako kněz právě 

proto, ţe jde příkladem svého ţivota ostatním lidem. Důleţitost přítomnosti věřících 

laiků je potvrzena biskupským synodem, konaným v roce 1987, jehoţ tématem bylo 

                                                           
1
  P.ThLic. A. Opatrný: Pastorační péče v méně obvyklých situacích, Část I., str. 4  

2
 Smolík, J., Pastýřská péče, Praha, Kalich, 1991, str. 5 

3
 Handler O. in Křivohlavý J. : Pastorální péče, Oliva, Praha, 2000, str. 13 

4
 Srov. Kodex kanonického práva (CIC), Praha: Zvon 1994, can 375 a can 515§1 

5
 Např. CIC can 230, JAN PAVEL II., Postsynodální dokument Christifideles laici, odst.23 Praha: Zvon 

1993 in P. ThLic. A. Opatrný: Pastorační péče v méně obvyklých situacích, Část I., str. 3 
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„povolání a poslání věřících laiků v církvi a ve světě dvacet let po 2. vatikánském 

koncilu“. V řeči apoštolského listu papeţe Jana Pavla II., s názvem Christifideles laici
6
, 

jsou věřící laici členy Boţího lidu, který je v Matoušově evangeliu představován dělníky 

na vinici:“Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako kdyţ jeden hospodář hned ráno 

vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na 

vinici“.(Mt 20, 1-2)   

Pro úplnost prof. Smolík, (na kterého odkazuje ve své publikaci i Křivohlavý
7
), 

dodává, ţe pastorační péče má věřícímu člověku pomáhat k tomu, aby ve svém postoji 

k Bohu vydrţel aţ do smrti. Má být určitým zakotvením člověka ve víře. Aby mohlo být 

naplněno poslání pastorační péče, totiţ Boţí péče o člověka, je nutné pro její lepší 

pochopení zapojit slova. Chci tím říct, ţe právě řeč a jazyk jsou velmi důleţitými 

prostředky pro snadnější sdělení. 

Hlavním významem pastorační péče je sluţba k víře. Zde se odvolávám na Janovo 

evangelium (J 20,20-23), kde je moţné číst o poslání učedníků
8
  a dále je tento obsah 

shrnutý jinými slovy a to: „ Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu 

neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“
9
 

Významem pastorační péče tedy není všechno řešit a hledat na vše odpověď, ale 

spíše plnit roli doprovázejícího v procesu důstojného zvládnutí určité obtíţné ţivotní 

situace. Pokusit se tuto roli naplňovat i při setkání a rozhovorech s lidmi, kteří víru 

neznají nebo o ní uvaţují je úkolem právě pro pastoračního pracovníka. Rázem se tedy 

pastorační pracovník objevuje tváří v tvář výzvám, jejichţ absolvování jej určitým 

způsobem obohatí a také osobnostně rozvíjí.  

Reimund Bluhm
10

 ve své publikaci o pastorační péči uvádí, ţe je moţné ji chápat 

také jako „...osobní opatrování věřícího člověka duchovním.“ (1983, str. 21). Tím jen 

potvrzuje jinými slovy to, co ostatní autoři o pastorační péči. Bluhm dále dodává, ţe 

duchovní se spolupodílí na osobním ţivotě daného věřícího, zajímá se o jeho rodinné 

poměry a snaţí se vnímat souvislosti vzniklé krizové situace věřícího. 

Pokud hledáme bliţší informace o pastorační péči, je nutné se obrátit do historie. 

Její forma i obsah byly často deformovány vlivem nejrůznějších společenských změn. 

V knize nedávno zesnulého profesora evangelické teologické fakulty Josefa Smolíka se 

                                                           
6
 Posynodní apoštolský list Jana Pavla II. O povolání a poslání laiků v církvi a ve světě, Zvon, Praha, 

1990, str. 7 
7
 Křivohlavý J. : Pastorální péče, Oliva, Praha, 2000 str. 12 

8
 „ Jakoţ mne poslal Otec, tak i já posílám Vás“ (v.21) 

9
 J 20(20-23), (v.23) 

10
 Viz Křivohlavý J.: Pastorální péče, Oliva, Praha, 2000 str. 12 - 13 
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dovídáme, ţe v mnišských řádech (např. u cisterciáků) byla pastorační péče zakázána. 

Smolík
11

 uvádí, ţe důvodem byla obava z rušení koncentrace mnichů na duchovní svět. 

Rušivým faktorem byly právě hříšné situace běţného člověka, které mohli mnichy 

přivádět na scestí úvah o fyzických proţitcích a tělesných věcech a tím je odvádět od 

víry.   

Jak je tedy moţné definovat pojem pastorační péče? Pokusů o přesnou definici bylo 

v minulosti mnoho. Pravdou zůstává, ţe v určitých věcech si jednotlivé definice byly 

rovny.  

Prvním je fakt, ţe hlavní a nejdůleţitější roli v procesu pastorační péče má vedle 

osoby pastorovaného (tj. člověka, kterému se pastorace děje) také duchovní. Mám na 

mysli jak klerika (kněze, jáhna) tak i laika z běţné obce farníků. 

Druhým a nejčastěji uváděným faktem je postoj k osobě pastorovaného. Duchovní 

(nebo pověřený laik) má být doprovázejícím a podporujícím partnerem v krizi víry 

daného věřícího. Má mu být průvodcem v jeho obtíţné ţivotní situaci, pomáhat mu 

překonávat problémy, které věřícího potkávají a zároveň se snaţit neustále respektovat 

lidskou důstojnost a právo na vlastní rozhodnutí.   

Křišťan
12

 pastorační péči (pastoraci) vnímá jako soubor činností, v nichţ církev 

navenek i dovnitř realizuje svoje poslání prostřednictvím „ pastýře“ – pastora. Ten má 

své opodstatnění i v Bibli, kdy postava pastýře byla charakterizována tvrdou prací (Ţ 

23), vysokou mírou zodpovědnosti za stádo ovcí a také velkou dávkou odvahy nutné 

k obraně stáda v případě nebezpečí (J 10). 

Samotný titul pastýř se začal pouţívat pro vedoucího představitele křesťanského 

společenství, který měl o společenství pečovat, vyhledávat ty, kteří se od víry 

z nějakého důvodu vzdálili, a také měl být ostatním příkladem. 

Podobnými slovy charakterizuje postavu pastýře také P. ThLic. Karel Moravec 

kdyţ dodává, ţe pastorační péče konaná prostřednictvím pastora by měla být konána na 

podkladě evangelia s udělováním svátostí a neustálém zájmu o tvorbu a rozšiřování 

ţivého společenství Boţího lidu.  

To vše vyţaduje odhodlání, velkou dávku pokory a trpělivosti a umění komunikace. 

To vše a ještě další kvality, spolu s profesionálním vedením pastoračních pracovníků 

můţe dovolit naplnění poslání pastorační sluţby a péče. 

 

                                                           
11

 Smolík, J., Pastýřská péče, Praha, Kalich, 1991, str. 7 
12

 In Martinek M. a kol.: Praktická teologie pro sociální pracovníky, Jabok, Praha, 2008, str. 20-21 
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2.1.1 Pastorační péče z teologického hlediska 

 

Při pohledu na pastorační péči z teologického hlediska, nabízí se zde několik 

oblastí. 

První z nich je oblast, kdy je moţné nahlíţet na pastorační péči jako na určitou 

odezvu ve víře. Jádrem toho je odpuštění hříchů, které se děje díky působení Ducha 

Svatého.  

Při pohledu na antropologický obraz člověka v kontextu pastýřské péče právě 

z teologického hlediska, zjišťujeme, ţe v historii (jak jiţ bylo napsáno výše v předchozí 

kapitole) byl rozměr pastorační péče vnímán vţitým označení jako „ péče o duši „. 

K tomuto termínu dodává Thurneysen: „Péče o duše je péče o duši člověka. Lidská 

duše, o kterou tu jde, není však jen spirituálno v člověku. Duší musíme na základě 

Písma svatého rozumět personální celostnost člověka pod boţím nárokem, která má 

aspekt těla, duše a ducha.“ 

(E. Thurneysen,1948, str. 46)
13

 

V tomto vyjádření jsou zahrnuty všechny tři aspekty lidské existence, které se 

vzájemně nevylučují, a není nutné je od sebe nijak oddělovat. Dalo by se tedy odvodit 

to, ţe vše co člověk dělá tak zasahuje výše jmenované aspekty.  

A zde je tedy otázka: „ Co je to hřích? „ Ve starozákonních textech je uveden 

hebrejský pojem chet, který se dá vyloţit jako minutí se cíle. Můţeme pak hřích označit 

jako ztrátu orientace nebo sejití z cesty (víry).  

V novozákonních textech je hřích viděn jako základní překáţka na cestě 

následování Boha, silněji ve významu ztráty Boţí přítomnosti jako takové a tím znovu 

sejitím z cesty. V Markově evangeliu se uvádí, ţe jediný kdo můţe odpustit hříchy je 

Bůh (stejně tak v Mt 6,6 nebo Jan 1,29). 

Je tedy jasné na základě výše popsaného, ţe hřích a jeho odpuštění se děje 

v pastorační péči i v běţném ţivotě člověka, prostřednictvím působení Ducha svatého a 

vlastní odpouštění není v lidské kompetenci. Děje se vţdy za přítomnosti duchovního, 

který je určitým nástrojem působení Ducha svatého. Prostřednictvím evangelia 

sdělovaného z úst pastora můţe promlouvat Duch svatý a právě skrze evangelium 

působí uzdravující síla ducha. 

                                                           
13

 Thurneysen, E. , Die Lehre von der Seelsorge, Munchen 1948 (in Smolík J.: Pastýřská péče, Kalich, 

Praha 1991) 
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Druhá oblast je vymezena rolí pastorační péče jako zvěstování poselství o pravdě 

evangelia a Boţího vykoupení jako takového. 

Zvěstování poselství o Boţí přítomnosti je celoţivotním posláním a inspirací pro 

duchovního nebo laika pověřeného pastorační péčí. Toto zvěstování i pastorační sluţba 

(péče) spolu také vzájemně souvisí. Zvěstování je poselství o neustálé Boţí přítomnosti. 

V této souvislosti znamená radostnou zprávu adresovanou danému člověku. Obsahem je 

sdělení, ţe se nachází na falešné cestě a je nutné se zpět vrátit k Boţímu působení. Cesta 

k návratu vede skrze schopnost nahlédnout na to, co se stalo. Psychologie tuto 

schopnost označuje pojmem „ reflexe“ (druh sebepozorování, obrácení myšlení na 

sebe, do vlastního vědomí a proţitků; spolu s úvahou je v pojetí konstruktivistů 

povaţována za určující prvek v procesu učení).(Hartl, Hartlová, 2000, str. 502) 

Zvěstování konané v rámci pastorační péče můţe mít také podobu zvěsti o Boţím 

soudu, kdy právě tato zvěst je důkazem nesmírného zájmu Boha o člověka. Ono 

zvěstování soudu připomíná právě důleţitost a váţnost pastorační péče, protoţe hlavní a 

zásadní věcí, která je zdůrazňována kvalita vztahu člověk – Kristus. 

Třetí, poslední rovinu pastorační péče lze vidět ve svobodě, se kterou je pastorační 

péče konána. Předpokládáme, ţe kaţdá situace vyţaduje od pastora (klerika, kněze, 

laika) specifický přístup zaloţený na respektu k jedinečnosti lidského jedince. Smolík 

k tomu uvádí:  

„ Svoboda při pastorační práci znamená svobodu od všech stereotypů a vnějších 

poţadavků „ 

(Smolík, 1991, str.9).
14

 

 Jinými slovy by se toto dalo chápat tak, ţe kaţdý člověk vyţaduje jiný způsob 

pastorační péče ve své subjektivně vnímané situaci. Ke kaţdému je pak třeba 

přistupovat jako k jedinečné individuální osobnosti a podle toho s ní také zkusit jednat. 

Opatrný je popisuje jako situace, které přesahují běţnou pastorační péči. Přesněji 

situace mezní, obtíţné a zátěţové. Ty situace, které nejsou příliš běţné nebo časté.  

Zde se rázem, pohybujeme v překrytu, s oblastí sociální práce a částečně 

psychologie. Vztah mezi duchovním a pastorovaným by se dal označit vztahem 

„klienta
15

„ a „pomáhajícího
16

„ nebo také „doprovázeného
17

„ a „doprovázejícího
18

 „  

                                                           
14

 Smolík, J., Pastýřská péče, Praha, Kalich, 1991, str. 9 
15

 P.ThLic. A. Opatrný: Pastorační péče v méně obvyklých situacích, Část I., str. 5 
16

 tamtéţ 
17

 tamtéţ 
18

 tamtéţ 
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Svobodu v rovině konání pastorační péče můţeme také vnímat v široké škále 

moţností vzájemné mezioborové spolupráce. Nasnadě je vztah pastorační péče 

s pomáhajícími profesemi psychologů, krizových a sociálních pracovníků, 

psychoterapeutů, lékařů a mnoha jiných. Nutno dodat, ţe základním východiskem pro 

pastorační péči je perspektiva víry, ze které se vše řeší. K tomu opět Smolík
19

 uvádí: 

„Víra má v celé pastorační práci ústřední význam.“  Víra je tedy ve Smolíkově pojetí 

povaţována za nejvyšší hodnotu (současně se zdravím, osobním proţíváním a 

naplněním ţivota klienta, jeho vlastními důleţitými hodnotami), a je velmi potřebná pro 

vzájemný rozvoj vztahu doprovázeného a doprovázejícího. 

V závěru této kapitoly jsem dospěl k dalšímu tématu spojenému s pastorační péčí a 

tím je koncept pastorační péče, tzv. pastorační koncept. Při práci s literaturou zabývající 

se pastorační péčí jsem se snaţil najít či odvodit si určitá vnitřní pravidla, myšlenky, 

které by celou pastorační péči zastřešili – shrnuli. Tím jsem se dostal k fenoménu 

pastoračního konceptu, kterému se chci věnovat v příští podkapitole. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19

 Smolík, J., Pastýřská péče, Praha, Kalich, 1991, str. 6 
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2.1.2 Pastorační koncept 

 

Jak jsem jiţ naznačil výše, chci se podrobněji zmínit o pastoračním konceptu či 

konceptech. Záměrně uvádím mnoţné číslo, protoţe jsem si vědom, ţe existuje více 

druhů pastoračního konceptu.  

Osobně si spojení „pastorační koncept„ vysvětluji jako informační rámec, který 

obsahuje myšlenky, pravidla a zákonitosti nutné pro výkon efektivní pastorace. Obsah 

tohoto rámce získáme praktickou pastorační prací, pastorační péčí a reflexí jednotlivých 

zkušeností. 

Doris Nauer ve svém Kompendiu o Pastorační práci
20

 uvádí, ţe pastorační koncept 

dodává teoretické podmínky pro praktickou pastorační činnost. Zároveň uvádí na 

pravou míru to, co je vlastně pastorační koncept.  

Důvody proč má fungovat pastorační koncept, jsem se pokusil shrnout ve třech 

bodech. 

První věc, kterou je nutno zohlednit, je fakt, ţe pastorační pracovníci většinou 

vystupují jménem nějaké organizace a nikoliv jako soukromé osoby. Z toho vyplývá 

nutnost akademického zázemí vytvořeného během studia teologie. 

Druhou palčivou připomínkou je jejich odbornost a profesionalita. Tím, ţe jsou 

absolventy teologických fakult a příslušných oborů, berou na sebe odpovědnost, která 

zavazuje k tomu dělat svou práci svědomitě, koncepčně a zodpovědným způsobem 

s vyuţitím nejrůznějších zdrojů a metod. 

Třetím velmi důleţitým bodem a zároveň skrytou snahou, je přání, aby pastorace 

pracovala, jako vědecky podloţená tzn. prakticky-teologicky reflektovaná vědní 

disciplína. 

Pastorační koncepty vznikají z pera odborníků v oblasti praktické teologie. Mohou 

vznikat pouze ze subjektivních zkušeností daného autora jako dobře reflektovaná 

pastorační činnost; tzn. reflexe zohledňující momentální potřeby klientů vzhledem 

k jejich situaci. Pokud existuje kontakt mezi těmito odborníky a pastoračními 

pracovníky a pracovnicemi, můţe pak docházet ke konstruktivní kritice kaţdodenních 

situací z pastorační práce. Díky této kritice jsou získány cenné a uţitečné praktické 

                                                           
13 Nauer, Doris: Seelsorgekonzepte im Widerstreit. Ein Kompendium, Stuttgart, Berlin, Kohlhammer, 

2001, in 

http://www.eamos.cz/amos/kpt/modules/low/kurz_text.php?id_kap=20&kod_kurzu=kpt_048  

http://www.eamos.cz/amos/kpt/modules/low/kurz_text.php?id_kap=20&kod_kurzu=kpt_048
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informace, které se dále pouţijí k vytvoření nového nebo částečně změněného 

pastoračního konceptu, jehoţ vhodnost se pak dále v praxi ověřuje.        

Jestliţe je koncept pro praxi nevhodný nebo nezahrnuje to, co je nutné, můţe pak 

být znovu vědecky přepracován nebo zůstane beze změny s rizikem, ţe se jím nikdo 

z pastoračních pracovníků a pracovnic nebude ve své praxi řídit. Dá se tedy tvrdit, ţe 

pastorační koncept má za cíl větší optimalizaci a efektivitu kaţdodenní praxe konané 

v pastorační péči. 

Protoţe kaţdý pracovník činný v oblasti pastorační péče je svým způsobem 

jedinečný (stejně tak jako jeho styl práce), tak je nutno také uvést, ţe jednotný a 

závazný pastorační koncept, kterým by se řídilo jak katolictví, tak protestantství, 

neexistuje. Pastorální konstituce Gaudium et spes
21

, vyjadřující se k postavení člověka 

v dnešním světě, a zmiňující např. důstojnost lidské osoby, uvádí, ţe je třeba nahlíţet na 

lidskou bytost jako na vyvíjející se organismus, který reaguje na podmínky, v nichţ se 

nachází. V tomto ohledu je tedy nutné, dle dokumentu, vytvořit i vhodný pastorační 

model, který bude reagovat na podmínky daného člověka. 

Dokument Gaudium et spes, vzniklý na II. vatikánském koncilu (1962-1965), tím 

otevírá prostor svobody pastoračních asistentů výběru z velkého mnoţství konceptů, 

existujících vedle sebe. Tento fakt klade na pastoračního pracovníka opět odpovědnost 

za svobodné rozhodnutí k tomu, jaký koncept vhodně zvolit. 

V současnosti je k dispozici více neţ třicet aktuálních pastoračních konceptů, ze 

kterých můţe pastorační pracovník vybírat, popř. rozhodnout se pro kombinaci několika 

konceptů nebo tím vytvořit nový osobní pastorační koncept v závislosti na podmínkách 

vzájemného vztahu a momentální situaci cílového klienta. Poskytnuté koncepty jsou 

nabídkou, ze které pastorační pracovník můţe vybírat, popř. na základě těchto konceptů 

vytvořit svůj vlastní.  

Všechny koncepty, které autorka uvádí, dále rozděluje do třech větších celků.
22

  

Prvním celkem je oblast zaloţená na tzv. biblické perspektivě, která obsahuje 

koncepty např. zvěstovatelské (kérygmatické), posvěcující, doprovázející, ale také 

biblicko-terapeutické koncepty a mnohé další. 

Druhý velký celek, tvoří koncepty hledající svůj základ v psychologii tzn. mající 

tzv. psychologickou perspektivu. Zde nacházíme často pouţívané poradenské koncepty, 

                                                           
21

 Mádr O. a kol. , Dokumenty II. vatikánského koncilu, Zvon, Praha, 1995, str. 185 - 265 
22

 Viz  Nauer, Doris: Seelsorgekonzepte im Widerstreit. Ein Kompendium, Stuttgart, Berlin, 

Kohlhammer, 2001, in 

http://www.eamos.cz/amos/kpt/modules/low/kurz_text.php?id_kap=20&kod_kurzu=kpt_048 

http://www.eamos.cz/amos/kpt/modules/low/kurz_text.php?id_kap=20&kod_kurzu=kpt_048
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dále také koncepty vycházející z gestaltterapie či systemické terapie, etické a jiné 

koncepty. 

Třetí velkou částí jsou pastorační koncepty orientované ze sociologické 

perspektivy. Patří sem např. diakonické koncepty, systémové, interkulturní a ekologické 

koncepty a různé další. 

Pro kaţdý pastorační koncept je nutný a zároveň nezbytný určitý obsahový základ. 

Ten by se dal shrnout do sedmi částí. 

První z nich uvádí definici a cíl pastorační péče tzn., ţe popisuje obsah pastorace 

vzhledem k jejím adresátům a zároveň uvádí, čeho má být pastorační péčí dosaţeno. 

Druhou částí základu kaţdého pastoračního konceptu je teologický základ a Boţí 

obraz, na kterém daný koncept staví. Většina konceptů pouţívaných v dnešní době 

vychází v zásadě ze dvou argumentací: biblicko-teologické (starozákonní místa a 

situace Boţího pastoračního jednání a také novozákonní místa o pastoračním působení 

Jeţíše) nebo dogmatické (teologie stvoření, vtělení, pneumatologie, eschatologie a 

různá další). 

Třetí částí základu je vlastní obraz člověka.(viz Gn 1,26-27)
23

 Biblický obraz 

člověka jako obraz Boţí dokladovaný uvedeným citátem není ve vztahu k pastoračnímu 

konceptu jednotný. Také v tomto případě existuje větší mnoţství názorů na to, co je 

člověk. Ţádný pastorační koncept totiţ neuvádí obecně platný biblický obraz člověka. 

Čtvrtý prvek pastoračního konceptu se věnuje adresátům pastorační péče. I zde je 

moţné tušit různá pojetí konceptů, které se od sebe vzájemně odlišují. Protoţe jak je 

patrné, tak vţdy záleţí na konkrétním adresátovi pastorační péče. Cílovou skupinou 

mohou být například nemocní, mladiství, senioři apod. 

V pátém základu kaţdého pastoračního konceptu můţeme najít informace o určení 

role a kompetenčního profilu v pastorační péči. Definice obou dvou se odvíjí 

v závislosti na tom, jak je pastorační péče definována. Pokud se jedná o teologické 

vymezení nebo naopak kdyţ je pastorační péče definovaná vztahem s neteologickými 

disciplínami (psychologie, sociologie apod.), tak v obou dvou případech nacházíme 

různá pojetí. Nutno ale dodat, ţe ve všech pojetích bývá zdůrazňována osobnost daného 

člověka a zájem o něj jako celek. 

                                                           
23

 Gn 1(26-27) I řekl Bůh: „ Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují 

nad mořskými rybami, a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad kaţdým plazem 

plazícím se po zemi.  

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Boţím, jako muţe a ţenu je 

stvořil. 
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 V šestém základu kaţdého pastoračního konceptu jsou obsaţena pravidla 

spolupráce mezi pracovníky pastorační péče, upozorňuje se na nutnost vzájemného 

dialogu. Bere také v úvahu důleţitost vlastní sebereflexe. 

Sedmý a zároveň poslední bod kaţdého konceptu je věnován problematice 

kaţdodenní pastorační péče, jejich obtíţí, výzev a volbu vhodných metod pastorační 

péče. 

Jak jsem uvedl výše, pastorační koncepty se mohou rozdělit do třech větších celků 

dle zvolené perspektivy (biblická, psychologická, sociologická)
24

. Současně je nutné 

pamatovat na to, ţe kaţdá z oblastí obsahuje různé metody a modely pastorační péče, 

které jsou voleny v závislosti na vzniklé situaci nadcházející spolupráce mezi 

doprovázejícím a doprovázeným. 

Na kaţdý pastorační koncept je tedy třeba nahlíţet jako na souhrn výše uvedených 

sedmi bodů, které ve spojení tvoří důleţitou linii určující povahu a směr pastorační 

péče. 

Důleţitost existence pastoračního konceptu jako takového je podloţena zájmem o 

cílové skupiny, na nichţ se vlastní pastorace děje. Dalo by se předpokládat, ţe 

pastorační koncept má odborně slouţit k vylepšení a zefektivnění pastorační péče. Tím, 

ţe má svá pravidla, dává prostor pro různé pohledy v kontextu pastorační práce. Zajímá 

jej profesní i osobnostní rozvoj pastoračních pracovníků, stejně tak jako struktura 

pastorační péče z organizačního i církevního hlediska. Pracuje také s pohledem na 

pastorační péči ve společenských souvislostech. 

Můţeme tedy tvrdit, ţe pastorační koncept se dá chápat jako určitý návod pro 

efektivnější a lépe cílenou pastorační péči. Základní body kaţdého konceptu jsou stále 

ověřovány a doplňovány praktickými zkušenostmi kaţdodenní práce pracovníků 

pastorační péče. 

Stejně tak jako se rozvíjí celá společnost a má své potřeby, tak stejnou měrou by 

měli být rozvíjeny a doplňovány metody pastorační práce, právě v závislosti na 

specifických podmínkách. 

Tématem další podkapitoly je má snaha podat alespoň základní informace o 

pastoraci v České republice tváří v tvář pastorační péče v zahraničí.   

 

 

                                                           
24

 Viz. str. 18 - 19 této práce 
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2.1.3 Pastorace v České republice 

 

 

Pastorační situací v republikových poměrech se zabývá katolický kněz P. Aleš 

Opatrný ve své publikaci
25

. Zmiňuje období komunismu, kdy byli věřící do určité míry 

označováni jako marginální skupina
26

  a bylo s nimi dle toho nakládáno. Přiznává fakt, 

ţe někdejší politická situace v této zemi se podepsala na omezeném kontaktu s církvemi 

jako takovými, lze při čtení tušit náznak myšlenkové ideologie a tlak na společenskou 

konformitu.   

V současné době v České republice je moţné najít pastoraci konanou ve 

zdravotnictví – v nejrůznějších zařízeních nemocničního typu, dále pastoraci ve 

vězeňství, poměrně novou oblastí je pastorační sluţba v armádě, která funguje od roku 

2007.  

Pastorace se děje také ve státním školství, konkrétně moţností výuky náboţenství 

na základních školách. Bohuţel poptávka po hodinách náboţenství není příliš velká a 

tyto hodiny, které daná škola nabízí, povětšinou navštěvuje malé mnoţství studentů. 

Pravdou tedy zůstává, ţe obliba výuky náboţenství klesá, i přesto, ţe 

římskokatolická církev má v České republice největší počet stoupenců.  

Samostatnou kapitolu tvoří církevní školství, kde je pastorace konaná formou 

diskusí a seminářů k nejrůznějším tématům jak biblickým, tak celospolečenským. Velký 

prvek církevního školství tvoří Salesiánská komunita, která v českých zemích funguje 

od roku 1927. Do dnešních dnů prošla řadou událostí poznamenaných někdejším 

politickým reţimem, zabavováním majetku, omezováním osobní svobody jejich členů. 

Po roce 1990 se změnou politické situace v někdejším Československu dochází 

k navrácení zabavených nemovitostí a následuje období zakládání salesiánských domů a 

středisek mládeţe po vzoru jejich zakladatele Dona Bosca. Cílem jejich výchovy je 

vychovávat dobré křesťany a čestné občany. 

Salesiáni myšlenku svého zakladatele realizují v jiţ zmíněných salesiánských 

střediscích, ale také prostřednictvím dobrovolnických programů v České republice i 

v zahraničí. Zaměřují se na konání misií, realizují nejrůznější prázdninové akce pro 

mládeţ, konají pastoraci v rámci farnosti a své poslání realizují při práci v médiích. 

                                                           
25

 Opatrný A.: Pastorační situace u nás, analýzy a výhledy, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 

1996 
26

 Okrajový, dále viz marginalizace(dle Kohoutka) - postupné odsouvání jedinců nebo skupin na okraj 

společnosti 
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Opatrný pak uvádí další důvod proč konat pastoraci. Přitom se odvolává na Sk 

6,1
27

.  K tomu uvádí, ţe jakmile počet Jeţíšových učedníků vzrostl, objevila se potřeba 

péče, ale také určitého vedení. Dobrým příkladem vedení byla situace Mojţíše poté, co 

se svým lidem opustil brány Egypta. Sám Mojţíš plnil roli „ pastýře „, který se stará o 

svoje „ ovečky „. Přitom má oporu a záštitu v Boţí přítomnosti. Tyto dva příklady 

ilustrují pojetí pastýřské péče (pastorace) v širším slova smyslu, která obrací svou 

pozornost na svět mimo církev.  

Poukazuje na úskalí katechetické a pastorační práce v dnešní době. Je nutné mít na 

paměti, ţe vztah dnešní společnosti a církve je problematický. Společnost neprahne po 

tom, aby jí církev radila v tom jak věci dělat, ale přesto očekává od církve určitou 

stálost a garanci morálních hodnot. Současně společnost předpokládá, ţe církev má 

nástroje jak tyto morální hodnoty do určité míry vštípí členům společnosti.  Místo střetu 

tvoří dělicí čára mezi církevním společenstvím, které má samo o sobě dané hodnoty ţít, 

opatrovat a zachovávat, má je učit děti a naproti tomu se nemá plést do ţivota 

dospělých. Ti si svůj ţivot upravují dle svého přesvědčení. Další problém vzniká 

v ignoraci vazby mezi morálními hodnotami, které církev ţije a zachovává a vírou. Ta 

je dnešní společností povaţována za věc soukromou, zanedbatelnou a někdy dokonce i 

nadbytečnou. 

K otázce pastoračních pracovníků upozorňuje, ţe je nutné neustálé vzdělávání, 

jejich osobní i profesní rozvoj. Opatrný téţ dodává, dle mého názoru, velmi důleţitý 

fakt určité profesní a společenské flexibility pastoračního asistenta. Mám na mysli 

konkrétně jeho odvahu hledat efektivnější způsoby a metody pastorační péče vzhledem 

k momentální situaci daného člověka. Jsem si vědom, ţe tímto nesděluji nic nového, 

nýbrţ se pokouším pouze o verifikaci toho, co se očekává od kaţdé profese – totiţ 

neustálá a důsledná cesta profesního i osobního růstu. Jinými slovy netrvat na modelu 

pastorace, který se zdá být nefunkční, učit se vnímat v kontaktu s lidmi jejich 

momentální potřeby a patřičně na ně reagovat. Závěrem k pastorační situaci a péči autor 

dodává, ţe je prioritní, aby pastorační práce měla původ v reálných situacích, vycházela 

z nich a tím se dostávala blíţe běţnému člověku. 

 

 

 

                                                           
27

 Sk 6,1-7 Vyvolili sedm muţů plných ducha svatého 
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2.1.4 Pastorace mládeţe 

 

Velký důraz církevní společenství klade na pastoraci a pastorační práci s mládeţí. 

Ona sama je cílovou skupinou vyţadující neutuchající zájem, jakési zapálení pro práci, 

touhu rozvíjet se a pracovat na sobě.  

Jednotná definice pojmu mládeţ v současnosti není jednotně stanovena. Vţdy se 

přihlíţí k určitému aspektu. Sociologie nabízí pohled na definici mládeţe jako sociální 

skupiny: 

„ Mládeţí lze rozumět sociální kategorie jedinců, kteří zastávají relativně stejné 

sociální pozice. Mládeţ jako sociální skupina není homogenní, stejnorodou skupinou, 

ale je vnitřně diferencována. Základním rozlišujícím znakem je příslušnost k sociálním 

skupinám, dále i z hlediska ekonomické aktivity – mládeţ učňovská a studující (ta pak 

dále podle typu škol), další skupinou je mládeţ ekonomicky aktivní. „
28

  

Základní znak pastorace mládeţe (dle Kaplánka
29

) jako takové je nutno vnímat 

v odlišném postoji těch, kteří tyto sluţby nabízí a také v nabídce přesahu do spirituální 

roviny. Obsah nabízených sluţeb se ve srovnání s jinými formami pastorace příliš 

neliší. 

V pastorační práci s mládeţí vidí církev svou budoucnost a snaţí se ji podporovat 

v kaţdém ohledu a situaci. Velkou církevní osobností a zároveň duchovním „ vůdcem „ 

katolické církve byl papeţ Jan Pavel II. V jedné z knih o jeho osobě a době celého jeho 

pontifikátu byl tázán na subjektivní pohled na dnešní mládeţ. Opírá se přitom o 

konstituci Gaudium et spes. Papeţ k tomuto uvádí doslova ţe: ..v člověku něco 

nepodléhá ţádným změnám
30

… 

Z dalšího čtení v této knize se dá tušit jak kladný a otevřený postoj k práci 

s mládeţí svatý otec zastával. V krátké úvaze nad problematikou dnešních mladých lidí 

zmiňuje nejrůznější situace, důleţité pro směřování a rozvoj mladého člověka ve světle 

víry. Neustále své myšlenky doplňuje konotacemi z různých míst v Bibli a uţívá jich 

jako obrazného přirovnání. Veškeré své postřehy při práci s mladými lidmi Svatý otec 

shrnul do studie s názvem Láska a odpovědnost
31

. Obsahuje jeho postoje, myšlenky, 

problémy a otázky, které ho provázeli při práci s mladými lidmi. Ti byli ve svých 

                                                           
28

 http://ivca.net/skola/sociologie.html  
29

 In Praktická teologie pro sociální pracovníky, Martinek a kol., Jabok, Praha 2008 str. 90 
30

 J. Pavel II. Překročit práh naděje, Tok, Praha, 1995, str. 114  
31

 Zmíněna v J. Pavel II. Překročit práh naděje, Tok, Praha, 1995, str. 174 

http://ivca.net/skola/sociologie.html
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dotazech adresní a konkrétní. Ptali se nejen na existenci Boha, ale atakovali jej 

praktickými otázkami z kaţdodenního ţivota. Právě tu odvahu ptát se na různé věci 

vnímal Svatý otec jako velkou výzvu při práci s mládeţí, při její pastoraci, ale také 

k pastoraci celkově. Aby podpořil odvahu společnosti k nezodpovězeným nebo 

nevyřčeným otázkám, je moţné vzpomenout jeho slova v den svého zvolení do čela 

katolické církve: „ Nebojte se…“  

V další části této knihy
32

 se také vyjadřuje k otázce pastorace obecně konané 

v rámci všech oblastí celého světa. Zdůrazňuje, ţe pastorace konaná na jakémkoliv 

člověku je nejúčinnější, kdyţ je konaná ..s láskou a odpovědností
33

. V jeho slovech je 

moţné dále najít myšlenku toho, ţe pouze skrze lásku k druhé osobě, ve smyslu 

akceptace osoby, je moţné ji nahlédnout v pravém světle. Mám na mysli přijetí kaţdého 

člověka takového jaký je, bez ohledu na to v jaké situaci se nachází. Svatý otec tyto dvě 

personalistické normy
34

rozšiřuje tím, ţe lásku staví na pozici nejvyššího principu při 

komunikaci a práci s jakýmikoliv lidmi. Dle jeho slov ona vylučuje, aby bylo 

s člověkem jednáno jako s nějakou věcí nebo předmětem poţitku
35

. V té chvíli se Svatý 

otec odvolává na Kantův II. imperativ: „Jednej tak, abys pouţíval lidství jak ve své 

osobě, tak i v osobě kaţdého druhého vţdy zároveň jako účel a nikdy pouze jako 

prostředek.
36

 „ 

Pastorace mládeţe
37

 je diskutovaným církevním tématem a zabývají se jí různé 

pastorální konstituce a dokumenty. V rámci dokumentu Gaudium et spes
38

 se zmiňuje 

důleţitost výchovy mládeţe všeobecně. Presbyterorum Ordinis
39

 i Apostolicam 

Actuositatem
40

 popisuje to, jakým způsobem je třeba k mladým lidem v dnešní 

společnosti přistupovat, jak na ně nahlíţet a jak důleţitou roli by měla dnešní mládeţ 

zastávat v otázkách šíření víry, právě svědectvím vlastního ţivota. Patří sem také spis 

Gravissimus educacionis
41

, který zdůrazňuje právo na výchovu dle mravních hodnot 

spolu s právem na náboţenskou výchovu. 

                                                           
32

 Tamtéţ str. 174 - 175 
33

 Tamtéţ   str. 174  
34

 Tamtéţ  str. 174 
35

 Tamtéţ str. 174 
36

 Kant, I. : Základy metafyziky mravů. Praha, 1990, str. 91  
37

 Viz kap. 2.1.4  této práce  
38

 Uveden v příloze dokumentů Sekce pro mládeţ ČBK.  

Dostupné na adrese: http://www.cirkev.cz/cirkev-ve-svete/dokumenty/fialova-rada/?cmd...id...  
39

 tamtéţ 
40

 tamtéţ 
41

 tamtéţ 

http://www.cirkev.cz/cirkev-ve-svete/dokumenty/fialova-rada/?cmd...id
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Cílem pastorace mládeţe je pak dovést mladého člověka k setkání s ţivým Kristem, 

který je přítomný v církvi
42

. To se shoduje i s cílem člověka obecně – setkání s 

Kristem
43

. Uvnitř farních společenství mládeţe je tedy moţné tušit myšlenku rozvoje 

lidského jedince posilovanou příkladem Jeţíše Krista a jeho údělu. 

Pastorace mládeţe
44

 se také zaměřuje na plnohodnotnou výchovu mladého člověka. 

Výchova je realizovaná na příkladu ţivota Jeţíše Krista a snahou zůstává, aby se mladí 

lidé svým ţivotem Kristu podobali. Pořádáním nejrůznějších besed, výletů, diskusí, 

sportovních akcí, dobročinných sbírek, benefičních koncertů, ale také kurzů a přednášek 

se ti, kdo pastoraci mládeţe konají, snaţí také vytvořit zázemí pro mladé lidi, kteří se 

pastorace účastní. 

V rámci Programového dokumentu německé katolické církve z roku 1975 (Ziele 

und Aufgaben kirchlicher Jugendarbeit) je zmíněno několik základních prvků, které se 

snaţí církev prostřednictvím svého společenství i jednotlivců uplatňovat při práci 

s mládeţí: 

- církev slouţí mládeţi – neslouţí sama sobě, ani nemá snahu a nechce 

mladé lidi ovládat 

- pomáhá mladým lidem v seberealizaci a moţnosti najít sebe sama, chce 

jim dopomoci k naplnění jejich ţivotního poslání 

- chce je oslovit mladé lidi vzorem Jeţíše Krista a jeho způsobem ţivota. 

Realizovat se dle něj znamená proţívat jeho svobodu, která pochází z Boţí 

svrchovanosti, kterou Jeţíš zvěstuje a přináší.  

Cílem práce s mládeţí je motivace a uschopnění k orientaci ţivota mladistvého dle 

vzoru Krista. Nemá za cíl získat nové členy, ale motivovat a podporovat ty stávající. 

Z těchto zásad dále vyplývají některé principy pro práci s církevní mládeţí: 

a) poskytnout mladým lidem prostor (nejen prostor jako místo, ale také 

sociální prostor) 

b) vytvářet skupiny mládeţe, které pomáhají v lidském rozvoji svých členů 

c) učí participaci 

d) budovat osobní vztahy 

e) posilovat vnitřní svobodu a odolnost vůči negativním vlivům 

 

                                                           
42

 Srov. 23. všeobecná kapitula Salesiánů Dona Boska. Výchova mládeţe k víře. Portál, Praha 1992 in 

Balík, J.: Na cestě s mladými, o sluţbě církve mladým lidem, Paulínky, Praha, 2004, kap. I str. 21 
43

 Pastorační plán Sekce pro mládeţ ČBK. ČBK, Praha 2002, str. 24 
44

 Viz kap. 2.1.4 této práce 
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2.1.5 Pastorace ve světě 

 

Prvky pastorační péče v širších souvislostech ve světě můţeme nacházet také 

v počátcích charitativní péče katolické církve. Jimi zřizované špitály a lazarety 

poskytovaly na tehdejší dobu takřka komplexní péči, právě proto, ţe zahrnovaly i 

určitou formu duchovního rozhovoru ještě před započatou hospitalizací.  

„ Vojenské řády, zaloţené během kříţových válek, zakládaly špitály všude po 

Evropě. Jedním z těchto řádů byli Rytíři svatého Jana (johanité, zvaní téţ špitálníci), 

z nichţ se později vyvinuli Maltézští rytíři. Jejich špitál, zaloţený roku 1080 

v Jeruzalémě se měl starat o chudé a poskytnout bezpečné bydlení poutníkům. 

V pojednání „ Jak naši páni nemocní mají být přijímáni a má se jim slouţit“, coţ byl 

řád správy nemocnice, čteme v článku 16, ţe „podle pravidel, jeţ mistr a kapitula 

špitálu ukládá, kdyţ přijde nemocný, má být přijat takto: poté, co se vyzpovídal, má 

přijmout Nejsvětější svátost, pak odnesen do postele, a tam se s ním má zacházet, jako 

kdyby to byl sám Pán“
45

  

Více o tom, jakým způsobem pracovala charita v katolické církvi, jsem se dověděl 

v jiţ zmíněné knize „ Jak katolická církev budovala západní civilizaci
46

“, kterou také 

doporučuji. 

Ve světovém měřítku má pojetí a působení pastoračních asistentů (pracovníků) 

mnohem větší tradici v různých protestantských církvích (např. v USA) oproti 

evropskému klasickému křesťanskému společenství, kde je větší důraz kladen na 

společenství jako celek. V protestantských církvích právě v zámoří je pastorační 

pracovník profesionálem, jehoţ úkolem je specifická pomoc při zvládání obtíţných a 

zásadních situací v ţivotě člověka. Nachází uplatnění ve zdravotnictví, vězeňství, ale 

také ve vychovatelské činnosti a sociální práci.  

Pokud však nahlíţíme na pastorační péči v evropském rozsahu, můţeme čerpat ze 

zkušeností takových zemí, jako jsou např. Německo, Holandsko, Anglie, Finsko. 

V poslední z uvedených zemí je moţné nalézt spolupráci školy, organizace 

zaměřené na pomoc mladým lidem v tíţivých ţivotních situacích a obdobích, kdy 

                                                           
45

 Woods E. Thomas, Jr. : Jak katolická církev budovala západní civilizaci, Res claritatis, Praha, 2008, 

kap. 9, str. 141 - 142 
46

 Woods E. Thomas, Jr. : Jak katolická církev budovala západní civilizaci, Res claritatis, Praha, 2008  
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potřebují tito lidé podporu a pomoc. Ta je realizovaná mimo jiné v součinnosti s církví. 

Zkušenost práce s finskou problémovou mládeţí je uveden v další kapitole této práce. 

 

2.1.6 Zahraniční zkušenost  

 

Tam, kde se patrně v dnešní době v České republice s pastoračními asistenty ještě 

příliš často nesetkáme, jsou školská zařízení. Je jasné, ţe pastorační pracovníci pracují 

s mládeţí, ale zejména v situacích, kdy se mladí lidé např. připravují na přijetí některé 

ze svátostí. Subjektivně mám za to, ţe v současné době není trendem, aby pastorační 

pracovník ve školských zařízeních nějakým způsobem působil a docházel tam. 

K tomu názoru jsem došel na základě zkušenosti zahraniční praxe konané ve 

Finsku. Během té doby, kdy jsem se s mladistvými Finy setkával a participoval na 

chodu nizkoprahového klubu, snaţil jsem se vnímat styl práce jednotlivých 

zaměstnanců, diskutovat s nimi o problémech tamních mladistvých. 

V rámci 9-ti týdnů kaţdodenní práce s těmito lidmi jsem pracoval na pozici stáţisty 

ve dvou organizacích, zabývajících se primárně sociální prací s mladými lidmi. 

První organizací, kde jsem vykonával praxi, byla postavena na myšlence primární 

prevence. Jednalo se o nízkoprahový klub pro osoby, které se potýkaly s různou formou 

závislostí. Cílová skupina byla tvořena mladistvými různého věku, kdy kaţdý z nich 

pocházel z různého rodinného prostředí. To, co je však spojovalo, byly problémy 

s alkoholem a drogami. V rámci toho se u některých projevovaly další problémy např. 

studijní a prospěchové, poruchy pozornosti, syndrom hyperaktivity. U jednoho 

z mladistvých byl také řešen a otevřeně diskutován problém realizované šikany 

v třídním kolektivu.  

Organizace měla název Keski-Uudenmaan Paihdepysakki
47

 a měla dvě pobočky. 

Hlavní kancelář sídlila ve městě Järvenpää nedaleko Helsinek, druhá pobočka ve městě 

Kerava. Právě v tomto městě jsem na stáţi ve jmenované organizaci strávil celkem 4 

týdny. Měl jsem moţnost kaţdodenně porovnávat styl i způsob práce s finskou mládeţí 

a paralelně s tím přemýšlet o způsobech a stylu práce s podobnou, ne-li stejnou mládeţí 

v České republice. 

Druhou organizací, jeţ jsem se, na 4 týdny stal členem, byla organizace zaměřená 

na práci mladými lidmi, kteří měli problém s vnímáním a akceptováním kaţdodenních 

                                                           
47

 Info o organizaci dostupné na adrese: http://www.paihdepysakki.fi/kerava.htm  

http://www.paihdepysakki.fi/kerava.htm
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běţných pracovních a studijních návyků. Do této kategorie patřili i mladiství, kteří se 

dostávali v dřívější době do kontaktu s různými závadovými skupinami, gangy. Patřili 

sem mladí lidé, kteří ztratili motivaci k tomu dále docházet do školy a vzdělávat se. 

Měli problémy se získáním vhodné pracovní pozice nebo naopak se ocitli bez práce. 

Jejich ţivotní příběhy se vzájemně prolínaly a v některých situacích si byly také dost 

podobné. Častým jevem byla absence úplné a funkční rodiny spolu s dalšími problémy. 

Název organizace zněl v originále „HOPE“
48

 neboli „NADĚJE“(ŠANCE). 

Organizace sídlila ve městě Hÿvinkää, opět nedaleko Helsinek. Hlavní myšlenkou a 

základním cílem byla podpora motivace k obnovení vlastní sebedůvěry mladých lidí 

prostřednictvím pořádání a spoluúčasti na nejrůznějších společných činnostech a 

veřejně prospěšných pracích. Jak jsem jiţ psal dříve, cílovou skupinou poskytovaných 

sluţeb tvořili mladí lidé ve věku 17 aţ 28 let. Doba vzájemné spolupráce je stanovena 

na období 6 měsíců. Vzhledem k individuálním potřebám klientů a jejich osobních 

plánů trvá však intenzivní spolupráce průměrně 3 měsíce. Po této době má mladý 

člověk moţnost sám rozhodnout, zda chce v další spolupráci pokračovat. 

Organizace měla hlavní kancelář v centru města, kde se většinou odehrávaly porady 

vedení a odborníků na práci s problémovou a rizikovou mládeţí. Klienti byli po prvním 

kontaktu se zařízením začleněni do jedné ze tří pracovních skupin, přičemţ byl 

zohledněn aktuální problém daného člověka, jeho zájmy, popřípadě jeho plány do 

budoucna. Kaţdá skupina měla jinou pracovní náplň, ale všechny tři zároveň 

následovaly myšlenku podpory motivace k znovunalezení vlastní sebedůvěry mladého 

člověka. V praxi to pak znamenalo, ţe jedna pracovní skupina se zabývala veřejně 

prospěšnými pracemi, nechávala se najímat na práce, které bylo třeba v dané městské 

lokalitě splnit, opravit, udělat. Tato skupina se zabývala např. stěhováním veřejných 

prostor, výrobou nábytku, běţnými domácími pracemi technického charakteru. Práci 

vykonávali právě mladiství pod dohledem vyškoleného pracovníka kmenové 

organizace. 

Druhá skupina se starala o městskou zeleň, trénovala práci s různým zahradním 

nářadím, pěstovala květiny. Zájem byl soustředěn i na výrobu keramiky a různých 

dalších výrobků a ozdob, které pak presentovali na burze (trhu) a v zimních měsících se 

podílela na údrţbě veřejných ploch, spojovacích cest, úklidu sněhu apod. Práce 

probíhala obdobným způsobem. Mladiství pod dohledem vyškoleného odborníka plnili 
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 Info o organizaci dostupné na adrese: http://www.hyvinkaa.fi/Opetus-ja-koulutus/Nuorten-

tyopajatoiminta-HOPE/In-English/  

http://www.hyvinkaa.fi/Opetus-ja-koulutus/Nuorten-tyopajatoiminta-HOPE/In-English/
http://www.hyvinkaa.fi/Opetus-ja-koulutus/Nuorten-tyopajatoiminta-HOPE/In-English/
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poţadovaný úkol a během té doby rozvíjeli své praktické schopnosti, dovednosti, ale i 

vědomosti.  

Třetí skupinu tvořili mladí v průměrném věku 17 roků, kteří se učili vytvářet si 

znovu svoje denní návyky. Cílem bylo obnovit mimo jiné jejich pracovní morálku a 

smysl pro odpovědnost plnit stanovené cíle. Šlo také o oţivení schopnosti vzájemné 

týmové spolupráce a v neposlední řadě o rozvinutí schopnosti snášet konstruktivní 

kritiku od okolí.  

V současné době funguje v této organizaci ještě další pracovní skupina, která se 

spolupodílí na chodu malé kavárny. Zde pod dohledem školených pracovníků nabývají 

reálné pracovní zkušenosti, řeší kaţdodenní situace se zákazníky, rozvíjí schopnost 

týmové spolupráce a uplatňují teoretické informace nabyté prostřednictvím workshopů 

zaměřených na úspěšné zvládání pracovního procesu. 

 

2.1.6.1 Poznatky, zkušenosti, pohledy 

 

Důleţitým poznatkem pro mě byl fakt, ţe obě dvě organizace měli moţnost, 

v případě potřeby, kontaktovat příslušného pastoračního pracovníka, který do jejich 

zařízení docházel po předem dohodnutou dobu. Mohl tak doplňovat škálu sluţeb 

poskytovaných mladým lidem a svou přítomností dbát o duchovní rozvoj klientů. Jeho 

sluţeb mohli v případě potřeby vyuţít i zaměstnanci.  

Nutno zároveň dodat, ţe po dobu mé stáţe jsem se s návštěvou pastoračního 

pracovníka setkal pouze ve dvou případech, kdy si mladého člověka vzal tento odborník 

stranou a snaţil se dát mu prostor pro společný rozhovor. Osobně jsem s tímto 

odborníkem neměl moţnost mluvit, protoţe jsem spolu s další kolegyní pro ten den 

organizaci opustil. V záplavě dalších situací a poznatků jsem se jiţ k této situaci 

podrobněji neměl moţnost vrátit a třeba ji i prodiskutovat s vedením organizace. 

Co se týká odborné kvalifikace, profesionality jednotlivých zaměstnanců, péče a 

nabídky moţné pomoci, vnímám, ţe je obdobná i v Česku ve srovnání s našimi 

finskými kolegy. Současně jsem si vědom toho, ţe po přečtení těchto informací mohou 

někteří namítat, ţe jsem uvedl aplikovanou formu sociální práce s mladými lidmi, a ţe 

se nejedná o pastorační činnost jako takovou. Domnívám se, ţe v některých aspektech a 
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moţnostech nabízených sluţeb pro mladistvé ve Finsku, lze najít určité prvky jednak 

pastoračního konceptu
49

, ale také i pravidla týkající se pastorační péče
50

 o mládeţ. 

Jiţ zmíněný pastorační koncept uvádí, ţe pastorací lze chápat z různých pohledů. 

Chápe ji např. jako kaţdodenní starost, která je vykonávaná svědomitě a s pokorou. 

Vnímá ji jako tu, která pomáhá lidem snášet ţivotní obtíţe, problémy, dává prostor pro 

zamyšlení a směřuje k tomu, aby ţivot jedince nabyl jiné kvality. 

V souvislosti s výše popsanými zkušenostmi z praxe ve finských organizacích jsem 

více nakloněn pojetí pastorace s převládající psychologickou
51

(psychologicko-

terapeutickou) dimenzí pastorace.  

V jejím pojetí je pastorační činnost vnímána jako nabídka poradenství v ţivotě, 

v krizích, v dospívání, v otázkách smyslu. Pro úplnost připomínám další pravidla
52

 

vytvořená během práce s církevní mládeţí. V nich je uvedeno, jak je důleţité vytvářet 

atmosféru vzájemné spolupráce, pracovat společně na kvalitních vztazích, a rozvíjet 

poznání sebe sama prostřednictvím poznání druhého člověka. 

Vyjmenované oblasti budování kvalit mladého člověka jsou lze najít nejen u 

mládeţe, která se setkává v rámci církevního společenství a vyznává Kristovu víru, ale 

zároveň lze tyto oblasti nalézt u ostatních mladých lidí.  

Subjektivně se domnívám, ţe myšlenka lásky a úcty k člověku, která stojí na pozadí 

pravidel práce s církevní mládeţí, můţe být vhodně pouţita i pro práci s ostatními 

lidmi, nejen s mládeţí. 

Pastorační přístup k práci s mládeţí, ať uţ církevní či necírkevní, je reprezentován 

vzájemným vztahem subjektu a objektu pastorace. Subjektem chápu církev jako 

takovou a objektem je buď skupina mladých lidí, vyznávajících Krista anebo je jím 

jednotlivec, který se nachází v obtíţné ţivotní situaci, a můţe hledat podporu či pomoc 

v církvi. 

Tento vztah se dá také ilustrovat vztahem pracovníka a klienta v pomáhajících 

profesích. (viz. Kopřiva K., Lidský vztah jako součást profese – kap. V a VII, a dále 

Úlehla I., Umění pomáhat) 

 Tuto podobnost povaţuji za důleţitou k uvědomění struktur vztahu v pastorační 

péči. I zde je třeba mít stanoveny vzájemné hranice, aby pastorační pracovník zachoval 

profesionální přístup k osobě pastorovaného. Samozřejmostí zůstává zachovávání 

                                                           
49

 Viz kap. 2.1.2 této práce, str. 17 
50

 Viz kap. 2.1 této práce 
51

 Viz str. 18 této práce 
52

 Viz str. 25 této práce 
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pravidel a také profesionalita pastoračních pracovníků v oblastech konání pastoračního 

rozhovoru
53

.   

Na základě výše uvedených informací o mé praxi, konané ve finských organizacích 

se domnívám, ţe lze na styl práce s mladistvými v těchto dvou organizacích, nahlíţet 

jako na určitou formu upravené pastorační péče. Toto tvrzení opírám o subjektivní 

zkušenosti nabyté během mé stáţe, čerpám přitom z uskutečněných rozhovorů se 

zaměstnanci těchto organizací během práce s klienty a zároveň hledám podporu 

v církevních dokumentech upravujících pastorační péči právě ve Finsku.  
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 Viz str. 6 této práce a dále podrobněji in Bukowski P. , Budu s tebou… Mlýn, Praha, 2008  
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2.1.7 Péče školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 

 

Jak bylo uvedeno dříve, oblast pastorační péče
54

 není omezena pouze na stoupence 

víry, ale můţe zahrnovat práci s nejrůznějšími lidmi a jejich ţivotními příběhy. Úkolem 

pastoračního pracovníka je tedy prvotně svědčit svým ţivotem o přítomnosti boţího 

působení a zároveň být nástrojem doprovázení ostatních na cestě víry. Měl by naplňovat 

úlohu poradce a podpůrce v mezních či neobvyklých ţivotních situacích, zejména 

nabízet duchovní pohled a podporu v rámci dané situace. Jeho posláním by mělo být 

tento úkol realizovat kaţdodenně u těch jedinců, kteří potřebují specifickou pomoc. 

Pracuje s různými cílovými skupinami. Zaměřuje se na udrţení ducha farního 

společenství a spolupracuje s dalšími externisty a odborníky. 

V rámci jeho pastorační péče (v nemocnicích, ústavech sociální péče, azylových 

domech), a také během individuálních setkání, můţe pracovat s  mládeţí. 

Mládeţ
55

 jako sociální skupina (dle Kaplánka) je těţko definovatelná, protoţe se 

horní i dolní věková hranice této skupiny neustále mění. Kaplánek se přitom odvolává 

na legislativní definici této kategorie, totiţ skupiny lidí v rozmezí 15 – 18 roků, a 

současně s tímto odkazuje na definici této skupiny z hlediska sociální problematiky. 

V té chvíli je za mladistvého povaţován člověk, který ještě nedosáhl 26 let a stále je 

v procesu přípravy na budoucí povolání. 

Do této kategorie pastorace mládeţe
56

 patří i mládeţ umístěná v nejrůznějších 

školských zařízeních. Mladiství v těchto zařízeních, přestoţe mají své rodiče a třeba i 

sourozence, mohou být členy nejrůznějších subkultur
57

, majících svá vlastní pravidla 

(kultura a formy sdruţování, které vycházejí z ţivotního stylu mládeţe a kterými se 

mládeţ odlišuje od světa dospělých). Podrobněji se chci zastavit u mládeţe umístěné ve 

školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. V Matouškově pojetí by se 

dala tato mládeţ nazývat mládeţí rizikovou (in Hartl, Hartlová, 2000, str. 320). 

 

 

                                                           
54

Viz. kapitola 2.1 této práce  
55

 In Martinek M. a kol., Praktická teologie pro sociální pracovníky, Jabok, Praha, 2008  
56

 Viz kapitola 2.1.4  této práce a dále o tématu viz Balík, J.: Na cestě s mladými, o sluţbě církve mladým 

lidem, Paulínky, Praha, 2004, kap. II a kap. VI  
57

 Subkultura mládeţe – kultura a formy sdruţování, které vycházejí z ţivotního stylu mládeţe a kterými 

se mládeţ odlišuje od světa dospělých.(dále viz Balík, J.: Na cestě s mladými, o sluţbě církve mladým 

lidem, Paulínky, Praha, 2004, kap. III str. 62 
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V rámci péče školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy je 

obsaţeno několik oblastí. Zde uvádím tři velké oblasti, které se dále ještě dělí. 

Základní oblastí, je oblast organizace péče dětí v zařízeních. Zahrnuje dílčí okruhy 

činností, a to zejména organizaci výchovných činností (reţim dne, který je odlišný 

během týdne a o víkendu) a oblast vzdělávacích činností, která je zajišťována v tzv. 

diagnostických třídách během celého dne.  

Druhou velkou oblastí, důleţitou pro péči o tyto mladistvé, je oblast ubytování, 

jejich materiální zabezpečení a příslušné finanční prostředky. Dále systém stravování, 

kapesné, osobní dary a věcná pomoc. 

Třetí základní oblastí, je pole kontaktu a spolupráce s rodinami mladistvých. Zde 

jsou zmíněna pravidla pro pobyt u rodičů, reţim dovolenek, vycházek mimo zařízení. 

Sem také patří kontakt a komunikace s příslušnými institucemi (soudy, sociální odbory 

apod.) Do těchto tří celků by se tedy daly shrnout nejčastější okruhy zájmu o 

plnohodnotnou výchovu mladistvého. 

Problematika plnohodnotné výchovy v těchto zařízeních je, dle mého názoru, 

postiţena faktorem určitého zkreslení. Toto zkreslení vnímám v oblasti dostatečné 

pozornosti k mladistvému vzhledem k jeho pobytu ve školském zařízení tohoto typu. 

Subjektivně se domnívám, ţe mladiství, kteří jsou klienty diagnostických ústavů, 

mohou trpět nedostatkem zájmu o jejich osobu, ve smyslu dostatečné pozornosti. 

Objektivně nutno dodat, ţe při velkém počtu klientů těchto školských zařízení není 

moţné zajistit takovou pozornost, jakou by dotyčný adolescent vyţadoval. Veškeré 

sloţky výchovy jsou proto aplikovány masově a v závislosti na mnoţství i povaze 

momentálních
58

 klientů v závislosti na okolnostech a okamţité situaci. Vše se řídí 

vnitřním řádem příslušného zařízení a jeho naplňování je v kompetenci příslušných 

výchovných pracovníků (speciálních pedagogů, psychologů, učitelů a dalších). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58

 Mladistvý setrvává v zařízení 6 aţ 8 týdnů, proto bylo pouţito termínu „momentálních“  
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2.1.8 Charakteristika cílové skupiny 

 

V rámci vývoje lidské bytosti člověk prochází různými obdobími, která jsou 

spojena s věkem daného člověka. Pro účely této práce se budeme zajímat o období a 

problematiku dospívání (adolescence), tak jak ho popisuje Vágnerová.(Dospívání 

představuje specifickou ţivotní etapu, která má svoje typické znaky v rámci ţivotního 

cyklu a svůj objektivní i subjektivní význam. Je to období hledání, přehodnocování, 

v němţ má jedinec zvládnout vlastní proměnu, dosáhnout přijatelného sociálního 

postavení a vytvořit si subjektivně uspokojivou, zralejší formu vlastní 

identity).(Vágnerová, 2005, str. 321).  

Vágnerová dále dělí adolescenci na ranou
59

 a pozdní
60

. V rámci této práce se 

budeme zabývat obdobím pozdní adolescence, která spadá do rozmezí přibliţně od 15 

do 20 let, s určitou individuální variabilitou, zejména v oblasti psychické a sociální. 

(Vágnerová, 2005, str. 324). Je především dobou komplexnější psychosociální proměny, 

mění se osobnost dospívajícího i jeho společenské pozice. (Vágnerová, 2005, str. 324)  

Období těchto přibliţně pěti let provází řada změn spojená s vývojem lidského jedince 

(..ukončení profesní přípravy, potvrzení příslušnosti k věkově vymezené skupině, vztahy 

s vrstevníky v oblasti partnerství, hledání a rozvoj vlastní identity atd.)(Vágnerová, 

2005, str. 324 – 325). 

Vnímání základních psychických potřeb a jejich uspokojování je v období 

pozdního dospívání ovlivněno změnou uvaţování. (potřeba jistoty a bezpečí, potřeba 

seberealizace, potřeba otevřené budoucnosti). (Vágnerová, 2005, str. 335 – 336) 

Mladí lidé v tomto období bývají „ nadměrně kritičtí, mají sklon polemizovat, 

bývají přecitlivělí a vztahovační. Jsou také schopni pochopit obecnější pravidla, naproti 

tomu výjimky a kompromisy odmítají“.
61

 

Oblast emočního proţívání má v tomto období také velmi důrazný vliv na 

adolescentní chování. To můţe být projevováno navenek větší impulzivitou a 

nedostatkem sebeovládání. Typická je také nechuť projevovat svoje city navenek, 

negativismus, narůstá hostilita a agresivita. (Vágnerová, 2005, str. 341 – 342). 

Častou obrannou reakcí v tomto období bývá únik do fantazie, který umoţňuje 

odpoutání od reality a zvládnutí situací, které pubescent nedovede reálně řešit.  

                                                           
59

 Vágnerová, M. ,: Vývojová psychologie I., Karolinum, Praha, 2005 str. 323 - 325 
60

 tamtéţ   
61

 Vágnerová, M. ,: Vývojová psychologie I., Karolinum, Praha, 2005 str. 336 - 337 
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Vágnerová zde uvádí informace o dospělosti, která bývá spojena s definitivní 

volbou. Tato volba nemusí být pro adolescenta lákavou, ne-li náročnou, proto dává 

adolescent přednost prodlouţení přechodného období. Tuto tendenci označuje Erikson 

(1963) jako adolescentní psychosociální moratorium
62

. 

Smyslem pozdní adolescence je dle Vágnerové „ poskytnout jedinci čas a prostor, 

aby porozuměl sám sobě, zvolil si, čeho chce v budoucnosti dosáhnout a osamostatnil se 

ve všech oblastech, v nichţ to současná společnost vyţaduje“.
63

 

Ke konci adolescence dochází ke stabilizaci emočního proţívání způsobeného 

hormonální vyrovnaností a adaptací na pohlavní dospělost (Vágnerová, 2005, str. 343)  

Cílovou skupinou, o které je v této diplomové práci řeč, jsou mladiství chlapci ve 

věku 15 – 18 roků s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou. 
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 Vágnerová, M. ,: Vývojová psychologie I., Karolinum, Praha, 2005 str. 325 
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 Tamtéţ  
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2.1.9 Charakteristika diagnostického ústavu pro mládeţ
64

 

 

Diagnostický ústav pro mládeţ je zařízením pro výkon ústavní a ochranné výchovy 

chlapců, (existují i zařízení pro dívky), od ukončení povinné školní docházky do 18-ti 

let, popřípadě zletilých osob do 19-ti let věku, které jsou zde umístěny na základě 

rozhodnutí soudu o ústavní výchově, ochranné výchově nebo předběţném opatření.  

DÚM v omezeném počtu můţe také poskytovat preventivně výchovnou péči formou 

ambulantních a internátních sluţeb (dobrovolný pobyt). Pobyt dítěte trvá zpravidla 8 

týdnů. 

Provoz těchto zařízení upravuje v první řadě zákon č.109/2002 Sb., o výkonu 

ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně 

výchovné péči ve školských zařízeních a zákonem č. 383/2005 Sb. kterým se mění a 

doplňuje zák. č.109/2002 Sb. 

Tento zákon uvádí, ţe ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné 

výchovy (dále jen „ zařízení „) musí být zajištěno základní právo kaţdého dítěte na 

výchovu a vzdělávání, vytvářeny podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející 

citovou stránku jeho osobnosti a umoţňující aktivní účast dítěte ve společnosti. 

S dítětem by mělo být zacházeno v zájmu plného a harmonického rozvoje jeho 

osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku. Účelem těchto zařízení je zajišťovat 

nezletilé osobě, (zpravidla ve věku od 3 do 18 let), případně zletilé osobě, (do 19 let), 

(dále jen „ dítě „) na základě rozhodnutí soudu výchovnou péči v zájmu jeho zdravého 

vývoje, řádnou výchovu a vzdělávání. 

 

Diagnostický ústav plní podle potřeb dítěte úkoly 

- diagnostické, spočívající ve vyšetření úrovně dítěte formou 

pedagogických a psychologických činností 

- vzdělávací 

- terapeutické 

- výchovné, sociální a další 

 

 

                                                           
64

 Viz. Vnitřní řád diagnostického ústavu pro mládeţ, Praha 2, Lublaňská 33 
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Ústav zpracovává komplexní diagnostickou zprávu s návrhem specifických 

výchovných a vzdělávacích potřeb stanovených v zájmu rozvoje osobnosti dítěte. 

V odůvodněných případech můţe diagnostický ústav, který byl poţádán o přijetí 

dítěte bez závaţných poruch chování, umístit dítě do dětského domova nebo dětského 

domova se školou bez jeho předchozího pobytu v diagnostickém ústavu. 

Při umisťování dítěte musí diagnostický ústav dbát na to, aby bylo dítě umístěno co 

nejblíţe bydlišti osob odpovědných za jeho výchovu nebo zákonných zástupců, pokud 

by tím nebyl ohroţen mravní vývoj dítěte. 

Součástí tohoto zařízení je i tzv. záchytné pracoviště. Legislativně je upraveno 

v zákoně č. 109/2002 Sb. (§ 6): 

Doslovné znění: 

 (1)Diagnostický ústav poskytuje po dobu nezbytně nutnou péče dětí a mladistvých 

s nařízenou ústavní výchovou nebo uloţenou ochrannou výchovou zadrţeným na útěku 

z jiných zařízení popřípadě z místa pobytu nebo přechodného ubytování podle § 23 odst. 

1 písm. a) a c) z. č. 109/2002 Sb. nebo z místa podmíněného umístění mimo zařízení. 

(2)Diagnostický ústav bezodkladně oznámí přijetí dítěte příslušnému zařízení, které 

je dítě povinno převzít do dvou dnů od oznámení. 

(3)Diagnostický ústav poskytuje nezbytnou péči dětem zadrţeným na útěku od osob 

odpovědných za výchovu, a to na základě rozhodnutí soudu 

o předběţném opatření.  

Nadřízeným orgánem diagnostického ústavu pro mládeţ je Ministerstvo školství, 

mládeţe a tělovýchovy, které jmenuje a odvolává ředitele tohoto zařízení. 
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2.1.9.1 Reţim dne v diagnostickém ústavu pro mládeţ 

 

 Pravidla pro reţim dne v diagnostickém ústavu pro mládeţ jsou stanovena 

Vnitřním řádem tohoto zařízení. Vnitřní řád vytváří ředitel v součinnosti s vedoucím 

vychovatelem a bere v úvahu připomínky i komentáře ostatních vychovatelů. 

Reţim dne svou povahou spadá do jiţ zmíněné první velké oblasti péče, která je 

v diagnostických ústavech poskytována. Časový management jednotlivých činností se 

liší v závislosti na tom, co je za den. Pevný řád činností mají mladiství během 

pracovního týdne, během víkendu je situace trochu „ volnější „.  

Pracovní týden začíná v pondělí ráno budíčkem v 06.00. Poté se chlapci převléknou 

do sportovního oblečení a odchází na rozcvičku, která je prováděna v areálu zařízení, ve 

dvorním traktu. V závislosti na počasí a venkovní teplotě chlapci buď cvičí na dvoře, 

nebo uvnitř budovy. Po návratu dochází k hygieně, úklidu pokojů a skříněk. To vše je 

kontrolováno vychovatelem. V 6.50 začíná snídaně, při které chlapci diskutují o tom, co 

je ten který den čeká. Během pracovního týdne vychovatel vţdy určuje, která ze skupin 

chlapců (skupiny jsou 3) půjde následující den do práce. Určená pracovní skupina 

odchází na pracoviště za doprovodu pracovního instruktora v 7.45. Pracuje se obvykle 

v časovém rozmezí 8.15 – 13.30. Do 14.00 se pracovní skupina vrací zpět do zařízení, 

následuje oběd a poté hodnocení dopoledních činností, které končí v 15.00. 

Ti, kteří nebyli určeni pro odchod na pracoviště, mají povinnou školní výuku, která 

začíná denně v 8.00 a trvá do 14.00, kdy se školní skupina setkává s pracovní skupinou 

u oběda a je také přítomna jiţ zmíněnému hodnocení dopoledních činností. 

Od 15.00 do 18.00 je dobou, kdy je reţim z velké části řešen přítomným 

vychovatelem, který má pro chlapce připravenu určitou činnost. 

Po společné večeři, která končí v 18.25, následuje tzv. „ skupinový pohovor „. Ten 

je prováděn za účasti vychovatele a příslušné skupiny chlapců. Zde jsou řešeny vztahy 

uvnitř skupiny, nesrovnalosti a připomínky k tomu, co se ten den událo. Jsou zde také 

řešena nedorozumění mezi členy skupiny. Chlapci se vyjadřují k získanému bodovému 

hodnocení (vše je v diagnostickém ústavu bonifikováno kladným nebo záporným 

hodnocením. V závislosti na počtu získaných bodů mají chlapci nárok na víkendovou 

dovolenku a různé další výhody. V opačném případě zůstávají v zařízení).  
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Během skupinového pohovoru mají šanci chlapci získat tzv. „ ručení „, které je 

opravňuje k tomu být zařazení do pracovní skupiny a účastnit se vycházek mimo 

zařízení. 

V rámci povinných činností se mladiství účastní sledování televizního 

zpravodajství, vţdy od 19.30 do 20.00.  

Po skončení televizního zpravodajství si chlapci za přítomnosti vychovatele 

připravují činnost, kterou chtějí konat v rámci tzv. „ Malého klubu „. Ten je stanoven na 

pátek v době od 18.35 aţ 19.30. 

 Běţný pracovní den končí v tomto zařízení ve 21.45, kdy je ustanovena večerka. 

Před večerkou vychovatel s chlapci opět absolvuje kontrolu skříněk, asistuje také při 

odchodu na loţnice a spolu s nočním vychovatelem dohlíţí na klidný průběh večerky. 

V úterý, středu a čtvrtek v době od 6.00 do 15.00 je reţim dne stejný jako 

v pondělí. 

V úterý v době od 15.00 do 18.00 se kaţdý týden koná sportovní odpoledne, 

následované sportovním kvízem, který připravují vychovatelé. Od 18.00 do 21.45 je 

program víceméně podobný jako v pondělí. 

Ve středu v odpoledních hodinách probíhá soutěţ skupin metodou Kvízu 

všeobecných znalostí a dále opět vychovatel má pro chlapce připravenu určitou činnost. 

Čtvrtek je dnem, kdy klienti s uděleným „ ručením „ mohou spolu s vychovatelem 

absolvovat tzv. terénní terapii mimo zařízení. Od 18.00 probíhá hygiena a výměna 

prádla spolu s kontrolou všech oděvních součástí. Ti, kdo ručení neobdrţeli, (z různých 

důvodů), zůstávají v zařízení. Terénní terapii absolvují v rámci zařízení (sportovní 

aktivity na hřišti) poté se věnují studiu Vnitřního řádu a poslechu hudby.  

Pátek je odlišný v několika bodech. Pracovní skupina ukončuje činnost na 

pracovišti uţ v 11.00. V době od 12.30 do 14.00 probíhá tzv. „ týdenní hodnocení „ za 

přítomnosti nejčastěji psycholoţky, ředitele zařízení, vychovatele a případně sociální 

pracovnice. Pak následuje společný oběd a po něm někteří z chlapců mají právo na 

odchod na dovolenku (v závislosti na poţadovaném počtu kladných hodnocení). Ta 

probíhá mimo zařízení, v době od pátku 15.00 do neděle 20.00, kdy je ustanoven návrat 

chlapců z dovolenky. Zbytek těch, kteří zůstávají v zařízení, se podílejí na generálních 

úklidech.  

Od 20.00 do 21.45 je reţim obdobný jako v ostatní dny. Právě tento den si však 

vítězná skupina daného týdne můţe stanovit, zda mít prodlouţenou večerku v pátek 

nebo naopak aţ v sobotu. Během ní chlapci většinou sledují jimi vybraný film na DVD. 
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Víkend je ve znamení návštěv, které probíhají v sobotu v době od 9.00 do 13.00. Po 

skončení návštěv je denní reţim řešen volnočasovou aktivitou, kterou stanoví příslušný 

vychovatel. V neděli probíhají společné a samostatné vycházky vítězné skupiny 

chlapců, ve večerních hodinách je provedeno hodnocení víkendu. Večerka je stanovena 

tak jako v pondělí na 21.45.  
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2.1.9.2 Postup při přijímání, přemisťování a propouštění klientů 

 

Přijímání 

Do diagnostického ústavu pro mládeţ (DÚM) jsou chlapci přijímání po předchozí 

dohodě s příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Při nástupu zajišťuje první 

kontakt s nezletilým sociální pracovnice, která poskytne mladistvému klientovi a jeho 

doprovodu základní informaci o průběhu pobytu. Od doprovodu klienta zároveň 

převezme dokumentaci a zkontroluje úplnost poţadovaných dokladů. 

Vstupní rozhovor s novým klientem neprodleně provede moped nebo psycholog 

ústavu. 

Rozhovor je zaměřen na uvolnění napětí, vyvolaného přijetím do ústavní péče, 

klient je dále seznámen s problematikou ústavního umístění, vnitřním řádem zařízení, 

moţnostmi svého dalšího vzdělávání. Rozhovor je zaměřen i na ověření 

anamnestických údajů, na sociální vývoj chlapce, na průběh školní docházky atd. 

Po vstupním rozhovoru si přebírá chlapce zdravotní sestra, která provádí základní 

zdravotní vyšetření, v odůvodněných případech provede testy na přítomnost 

návykových látek. 

Poté vychovatel ve sluţbě provede soupis ošacení a věcí, které si nezletilý do 

zařízení přinesl. Švadlena ústavu zajistí základní oděvní vybavení nového chlapce. 

Vychovatel začlení klienta do výchovné skupiny podle počtu dětí ve výchovných 

skupinách, přidělí mu lůţko a dvě osobní skříňky, zajistí uloţení vlastního i ústavem 

svěřeného ošacení. Seznam oděvních součástí při příchodu do DÚM, Evidence 

základního oděvního vybavení, případně Seznam ztrát jsou součástí osobní 

dokumentace nezletilého. 

Součástí této dokumentace je také Osobní list, do kterého odborný pracovník 

(etoped, psycholog) zaznamená poznatky, získané ze vstupního rozhovoru. Je-li chlapec 

přijímán v nočních hodinách, ve dnech pracovního volna nebo klidu, provede základní 

vstupní pohovor a vybavení základním ošacením (pohotovostním balíčkem) odborný 

vychovatel ve sluţbě. Vstupní rozhovor a zdravotní vyšetření, dle uvedených pravidel, 

následně provádějí určení pracovníci. 

Na komplexním vyšetření klienta v průběhu pobytu se podílejí psycholog, etoped, 

sociální pracovnice, zdravotní sestra, pedagogičtí pracovníci (vychovatelé, učitelé, 

odborní instruktoři), kteří svá zjištění a výsledky pozorování zaznamenávají do jeho 
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osobního listu. Vychovatelé výchovných skupin v rámci pedagogické rady (kaţdý druhý 

čtvrtek) provedou průběţné hodnocení, průběţný a konečný závěr, který do uvedeného 

listu písemně zpracují. Podle potřeby zajišťuje DÚM odborná vyšetření dětí 

v lékařských zařízeních. 

 

Umísťování 

Výsledky diagnostické práce odborných pracovníků jsou předmětem návrhů na 

výchovné postupy a na přemístění jednotlivých klientů. Návrhy se projednávají na 

konferenci (kaţdý druhý čtvrtek) za účasti všech odborných pracovníků. Závěry jsou 

zaznamenány do Knihy porad. 

Rozhodnutí o umístění nezletilého do výchovného ústavu, dětského domova, popř. 

jiného zařízení vydává ředitel ústavu. S výsledným rozhodnutím seznámí chlapce 

psycholog nebo etoped nejpozději tři dny před jeho odjezdem. 

Umístění nezletilého v novém zařízení se účastní pověřený pracovník DÚM za 

přítomnosti pracovníka příslušného VÚ, DD. Společně s klientem je novému zařízení 

předána základní dokumentace, jejíţ součástí je komplexní diagnostická zpráva. Ta 

obsahuje závěrečné zprávy sociální pracovnice, psychologa, etopeda, učitele 

(diagnostické třídy) a zdravotní sestry. 

 

Propouštění 

Propustit nezletilého je moţné pouze při ukončení platnosti soudního rozhodnutí. 

Dítě mladší 18 let se předává osobám odpovědným za výchovu nebo jiným osobám 

uvedených v rozhodnutí, na jehoţ základě dochází k propuštění dítěte. Těmto osobám 

se předají věci, které jsou ve vlastnictví dítěte. 

Propouštění dětí z preventivně výchovné péče probíhá obdobným způsobem při 

ukončení smlouvy o pobytu. 

 

Při přijímání, přemísťování svěřenců a v průběhu jejich pobytu spolupracuje DÚM 

především s orgány sociálně právní ochrany dětí, osobami odpovědnými za výchovu, 

zařízeními, kam jsou klienti umisťováni, soudy, policií, probační a mediační sluţbou. 

Součinnost je upravena především zákonem č.109/2002 Sb., vyhláškou MŠMT č. 

359/2005Sb., kterou se mění vyhláška MŠMT č. 334/2003 Sb., a dále je součinnost 

upravena zákonem č. 359/1999 Sb. v platném znění. 
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2.1.9.3 Zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení 

 

Klientům odcházejícím z tohoto zařízení po dosaţení zletilosti ústav poskytuje 

podle skutečné potřeby v době propouštění věcnou pomoc nebo jednorázový peněţitý 

příspěvek v hodnotě nejvýše 15 000,- Kč. Toto se týká především klientů, kteří jsou 

umístěni ve výchovné skupině pro účely dlouhodobé péče. Rozhodující hlediska jsou 

speciálně pedagogická, zdravotní, sociální. O způsobu a výši pomoci rozhoduje vţdy 

pedagogická rada. 

Ve spolupráci s OSPOD je moţné také poskytnout poradenskou pomoc se 

zajištěním bydlení a práce. O tom, ţe chlapec ukončuje pobyt, informuje DÚM písemně 

OSPOD půl roku před jeho propuštěním. Následující dva roky po propuštění ze 

zařízení, DÚM poskytne pomoc při řešení tíţivých ţivotních situací na jejich ţádost. 
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III. PASTORAČNÍ ASISTENT V DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU PRO MLÁDEŢ 

 

V této části práce autor uvádí informace týkající se role pastoračního asistenta. 

Zabývá se definicí pastoračního pracovníka, odvolává se na příslušné církevní 

dokumenty a popisuje také jeho oblast činnosti a pracovní náplň. V závěru nabízí 

náhled na moţnou působnost pastoračního asistenta v diagnostickém ústavu pro mládeţ. 

 

3.1 Kdo je pastorační asistent?  

 

Praţský seniorát Českobratrské církve evangelické se k definici pastoračního 

pracovníka a jeho pracovní náplni vyjadřuje v rámci navrţené změny církevního 

zřízení, která byla projednávána na svém 1. zasedání 53. konventu v roce 2007.  

Zde byl projednáván návrh změny církevního zřízení (CZ) ve smyslu § 12 CZ.  

Konkrétně je v tomto dokumentu
65

 pastorační pracovník definován takto:  

 

1. Pastorační pracovníci jsou zaměstnanci církve pověření k duchovenské činnosti 

spočívající: 

a) v organizaci a provádění křesťansky zaměřené sociální a pastorační péče a 

sluţby, 

b) ve vykonávání pomocných činností v rámci církevního sboru pod vedením faráře, 

c) ve vykonávání pomocných činností v nemocnicích, věznicích a dalších zařízeních 

pod vedením faráře. 

2. Zaměstnanecký poměr s pastoračními pracovníky uzavírá a rozvazuje jménem 

církve synodní rada. 

3. Synodní rada určí na návrh příslušného správního orgánu církevní sbor, v němţ 

bude pastorační pracovník vykonávat své pověření pod vedením určeného faráře. 
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 Konvent 2007 – tisky – návrhy, tisk č. 12 

dostupný na: http://prazsky-seniorat.evangnet.cz/data/att/Tisk%20č.%2012%20změny%20CZ07.doc   

http://prazsky-seniorat.evangnet.cz/data/att/Tisk%20č.%2012%20změny%20CZ07.doc
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Česká legislativa problematice pastoračních pracovníků, církví a náboţenských 

společností věnuje zákon č. 3/2002 Sb. o svobodě náboţenského vyznání a postavení 

církví a náboţenských společností a o změně některých zákonů. Zabývá se také mimo 

jiné finančním ohodnocením duchovních registrovaných církví a náboţenských 

společností, kdy této oblasti věnuje příslušný dokument
66

.  

Tomuto dokumentu
67

 předchází zákon č. 218/1949 Sb. o hospodářském 

zabezpečení církví a náboţenských společností státem ve znění pozdějších předpisů
68

, 

který uvádí podrobné informace o osobních poţitcích duchovních, poskytování 

sociálních dávek duchovním a hrazení nákladů a výdajů spojených s výkonem jejich 

profese. 

Je tady nutné si uvědomit, ţe profese pastoračního asistenta přímo podléhá 

příslušnému biskupství a ţe tento pracovník je regulérním zaměstnancem církve.   

Kodex kanonického práva
69

 o pastoračním pracovníkovi přímo nehovoří, ale 

naproti tomu zmiňuje pravidla a zákonitosti týkající se všeobecného kněţství a působení 

laiků v církvi. 

V Dokumentech II. vatikánského koncilu
70

 je ve II. kapitole Věroučné konstituce o 

církvi Lumen Gentium pojednáno o všeobecném kněţství a také o všeobecnosti Boţího 

lidu. Celá IV. kapitola tohoto spisu je věnována postavení laiků v církvi, jejich definicí 

a roli v církevním ţivotě. Zde se slovem laik „ označují všichni věřící křesťané mimo 

členy stavu duchovenského a stavu řeholního, právně uznaného v církvi; tedy věřící 

křesťané, kteří – kdyţ byli křtem přivtěleni ke Kristu a učiněni Boţím lidem, a tak se 

stali svým způsobem účastnými Kristova úřadu kněţského, prorockého, královského – 

vykonávají svým podílem poslání celého křesťanského lidu v církvi a ve světě. 

„(Dokumenty II. vatikánského koncilu, Zvon, Praha, 1995, str. 68) 

Dalším podstatným dokumentem, zmiňujícím otázku laiků v církvi, je pastorální 

konstituce Gaudium et spes
71

. V předmluvě této konstituce
72

 Karl Rahner uvádí, ţe „ 

církev tímto dokumentem zahájila na nejvyšší úřední úrovni dialog s těmi, kteří k ní jako 

instituci nepatří. Zároveň dodává, ţe dialog je veden takovou formou, která má 
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 Nařízení vlády č. 86/1993 Sb. o osobních poţitcích poskytovaných duchovním církví a náboţenských 

společností. Dostupný na: http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=nv86_1993#priloha2  
67

 tamtéţ 
68

 Zákon č. 218/1949Sb. o osobních poţitcích poskytovaných duchovních církví a náboţenských 

společností, ve znění zákona č. 16/1990 Sb. a zákona č. 522/1992Sb.  
69

 Kodex kanonického práva,  Zvon, Praha, 1994 
70

 Dokumenty II. vatikánského koncilu, Zvon, Praha, 1995  
71

 Dokumenty II. vatikánského koncilu, Zvon, Praha, 1995, str. 173 
72

 Dokumenty II. vatikánského koncilu, Zvon, Praha, 1995, str. 176 - 177 

http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=nv86_1993#priloha2
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zdůraznit význam slova „ pastorální“ totiţ „ jak pastýř jde za svou ovečkou tam, kam 

utekla. „  

Spis Apostolicam acuositatem (Dekret o apoštolátu laiků)
73

 v sobě zahrnuje 

informace, týkající se problematiky obsahující více neţ otázky apoštolátu. V rámci této 

diplomové práce je nutné upozornit na konkrétní kapitoly tohoto dekretu, protoţe z nich 

lze také vycházet při pohledu na to, kdo je pastorační asistent. Konkrétně se o povolání 

laiků, jejich cílech a řádu apoštolátu laiků hovoří v kapitolách I, II a V zmíněného spisu.  

Ve všech třech kapitolách můţeme číst o tom, ţe úkolem laiků je předávat Boţí 

jedinečnost svědectvím vlastního ţivota. Laici působí jak v církvi, tak ve světském 

ţivotě a oni by měli být těmi, kteří v různých oblastech lidské spolupráce zachovávají 

Boţí slovo a snaţí se jej vhodným způsobem předat ostatním. 

 V § 12 III. kapitoly tohoto spisu je kladen důraz na výchovu dnešní mládeţe. Spis 

uvádí (stejně tak jako to řekl papeţ Jan Pavel II.), ţe „ mladí lidé představují v dnešní 

společnosti neobyčejně významnou sílu.“ Spis apeluje na roli dospělých, kteří se na 

výchově mládeţe podílejí. Dle tohoto spisu mají „ dospělí pobízet mládeţ k apoštolátu 

především příkladem a příleţitostně i rozumnou radou a platnou pomocí. Mladí lidé 

mají v sobě pěstovat vůči dospělým úctu a důvěru. A třebaţe svou přirozeností tíhnou 

k novotám, mají si náleţitě váţit cenných tradic. „(Dokumenty II. vatikánského koncilu, 

Zvon, Praha, 1995, str. 397 – 398) 

V tomto odstavci lze nacházet mnoho povolání, která se určitým způsobem věnují 

výchově mládeţe. Role dospělého můţe být těmito slovy naplňována rolí rodiče, 

animátora mládeţe, pastoračního pracovníka organizujícího volnočasové aktivity 

mládeţe ve farnosti či aktivního laika, který má zájem podílet se na chodu farnosti či 

sboru.  

Společným jmenovatelem všech těchto rolí je mládeţ (ať uţ církevní nebo ta, která 

hledá zdroj své síly v jiných neţ křesťanských hodnotách). Mládeţ, které je třeba se 

věnovat, protoţe ona je zdrojem dalšího lidského rozvoje a vzájemných vztahů ve 

společnosti. 
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 Dokumenty II. vatikánského koncilu, Zvon, Praha, 1995, str. 379 - 415 
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Osobu laika je moţné vnímat i z níţe uvedené definice pastoračního pracovníka 

z jedné praţské farnosti: 

 

„ Pastoračním asistentem (pracovníkem) chápeme laika, (od slova „laos“ – lid, 

myslí se Boţí lid, odbornou přípravu zajišťuje TF), který je nějakým způsobem zapojen 

v pastoraci. Můţe pracovat v nějakém uţším pojetí pastorace (mládeţ, nemocní, 

domovy, vězni, média) a je podřízen přímo biskupovi. Kdyţ pracuje ve farnosti, je mu 

nadřízen kněz (farář). Sluţbu pastoračního asistenta mohou vykonávat jak muţi, tak 

ţeny, protoţe má své základy ve všeobecném kněţství, tedy ve křtu.
74

 „ 

 

Další pohled na to, kdo je pastoračním asistentem, nabízí ve své přednášce „Ţivot 

s Bohem a sluţba v církvi“ konané 4. 6. 2004, biskupský vikář pro pastoraci 

královehradecké diecéze P. ThLiC. Karel Moravec. Odvolává se přitom na Směrnice 

ČBK
75

. Ve svém pojednání, uskutečněném formou přednášky
76

 o sluţbě církvi, vzniklé 

ve spolupráci s aktivním sdruţením laiků, kteří se podílejí na chodu farnosti a láká je 

práce pastoračních pracovníků a pracovnic, zmiňuje postavu pastoračního pracovníka 

právě z pohledu aktivního laika: 

 

„..Kdyţ mají pro přípravu na udělení svátosti více času, a sami svátost přijali, 

mohou přípravu zaměřit nejen na vědomosti, ale poskytnout zrcadlo vlastní zkušenosti – 

jaká změna s člověkem po přijetí svátosti nastane, jaké obtíţe a jaké dary s sebou její 

přijetí přináší atd. „ 

 

Na základě uvedeného by se dalo tvrdit, ţe je dobré, pokud laik jde ostatním 

příkladem ve svém ţivotě. Neustálým vědomím Boţí přítomnosti je laik svým 

příkladem motivací těm, kteří se na přijetí svátostí připravují. Člověk, který je například 

v katechumenátu (přípravě na přijetí svátosti křtu) je v kontaktu jak s duchovním, který 

můţe nakonec svátost udělit, tak s odborníkem v oblasti duchovní péče, který nemá 

kněţský statut. 
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 http://farnostrepy.klenot.cz/martinoviny/02_07-06.pdf  
75

 Duchovní péče o laiky působící v pastorační sluţbě církve. Směrnice ČBK. Praha: Sekretariát ČBK, 

2001   
76

 Přepis přednášky Ţivot s Bohem a sluţba v církvi, konané v setkání laiků v Hejnici v roce 2004. Přepis 

je dostupný na: http://www.pastoracni-ltm.cz/node/67  

http://farnostrepy.klenot.cz/martinoviny/02_07-06.pdf
http://www.pastoracni-ltm.cz/node/67
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Pastorační asistent můţe tedy být danému katechumenovi dobrým příkladem pro 

jeho vlastní ţivot. Zároveň má katechumen moţnost obrátit se s otázkami, jak z oblasti 

víry a teologie, tak z kaţdodenního ţivota, na člověka a odborného konzultanta v jedné 

osobě.  

Na základě všech uvedených zdrojů je moţné nahlédnout na pastoračního 

pracovníka, v prvé řadě jako na člověka, který se aktivně podílí na pastoraci.  

A. Opatrný
77

 ji popisuje takto: „…znamená zabývání se lidmi v konkrétních 

ţivotních podmínkách, tedy v určité zemi, v určité dějinné situaci, v určitém historickém 

a kulturním kontextu. Jejím posláním je řešit konkrétní problémy konkrétních lidí ve 

světle a síle evangelia. (viz kapitola 2.1, kde byla pastorace blíţe specifikována.) 
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 Opatrný A.:, Pastorace v postmoderní společnosti, Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 2001 
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3.2 Oblasti působení pastoračního asistenta  

 

Pastorační asistent (pracovník) můţe pracovat v oblasti zdravotnictví s osobami 

mentálně či psychicky postiţenými, se seniory, s lidmi v nejrůznějších profesích. 

Organizuje přednášky a semináře s duchovní tématikou, je v neustálém kontaktu 

s knězem a můţe zajišťovat společná setkání.  

Můţe provádět pastoraci v rámci volného času, pomáhat mladým lidem ţijícím 

mimo rodinu, pečovat o sociálně znevýhodněné skupiny a o skupiny ohroţené sociálně-

patologickými jevy. Mimo obvyklé oblasti působení (výše uvedené), zasahuje také do 

armádní sféry a zajímá ho duchovní stránka profesionálních vojáků (v roce 2007 

zřízeno pastorační středisko AČR). 

Stejně tak můţe pracovat v oblasti penitenciární a postpenitenciární péče u osob, 

které postihl výkon trestu odnětí svobody.  

Ve své práci pastorační pracovník zohledňuje křesťanské hodnoty (víra, láska, 

naděje) a snaţí se svou přítomností a slovem sdílet s lidmi jejich obtíţe a krize v oblasti 

víry. Zároveň se spolupodílí na organizačním a částečně administrativním chodu farního 

společenství či sboru. 
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3.3 Pracovní náplň pastoračního asistenta 

 

Kaţdá z výše uvedených skupin vyţaduje specifický přístup pro pastoraci a velmi 

jednoduše řečeno pracovní náplní pastoračního asistenta (pracovníka) je konat 

pastoraci. Ta můţe být realizována ve výše uvedených oblastech, ale společným bodem 

všech těchto oblastí spolu s úspěšně konanou pastorací, je pouţití vhodné formy 

pastoračního rozhovoru
78

.  

Bukowski ve své publikaci uvádí tři důleţité aspekty fungování pastýřského 

rozhovoru. Odvolává se přitom na oblast psychoterapeutické praxe a jejich 

představitelů. Zmiňuje osobnost humanistického psychologa, C. Rogerse, který je 

definoval jako opravdovost, úcta a empatie. 

Bukowski ve své publikaci na Rogerse navázal a opravdovost vnímá jako soulad 

mezi chováním a vnitřními pocity. Toto tvrzení opírá o teorii Hans Van der Geesta, 

který tento soulad popisuje pojmem „ kongruence“. To, v čem spolu oba autoři souhlasí, 

je lidská svébytnost; pastorační asistent koná rozhovor z pozice odborníka majícího i 

lidskou stránku. Tuto svébytnost vnímají autoři i u dalších dvou aspektů (úcta, empatie). 

Úctou Bukowski rozumí prostor pro rozvoj druhého člověka a zároveň svobodu mít 

na to, co druhý vypráví odlišný názor.  

Empatii autor definuje v postoji hledat cestu ke klientovu citovému světu, snaţit se 

ho chápat. Zároveň je v empatii zahrnuta schopnost pastoračního pracovníka uvědomit 

si to, co uvnitř hýbe s jeho světem a čemu osobně čelí. 

Snad nejkonkrétněji a adresně se vyjadřuje k otázce pastoračních pracovníků 

příslušný dokument
79

 Českobratrské církve evangelické, jehoţ obsah uvádím v příloze 

této diplomové práce.  

 Po přečtení kníţky Petera Bukowského o roli Bible v pastoračním rozhovoru, jsem 

si oblast pastorace a pastorační práce také rozšířil v tom smyslu, ţe je moţno vycházet a 

čerpat mimo jiné z oblasti sociální psychologie. 

 Pastorační pracovník ve své profesi nejen ţe čerpá z učení evangelia, ale propojuje 

do určité míry také poznatky psychologie, filozofie, sociologie, medicíny a dalších 

                                                           
78

 O technice pastoračního rozhovoru a jeho částech dále viz Bukowski P., Budu s tebou…Mlýn, Praha 

2008 , str. 27 – 71  
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 Zásady synodní rady ČCE pro povolávání pastoračních pracovníků 

dostupný na: http://www.e-

cirkev.cz/data/att/Z%C3%A1sady%20SR%20pro%20povol%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20pastor.

%20pracovn%C3%ADk%C5%AF.pdf  

http://www.e-cirkev.cz/data/att/Z%C3%A1sady%20SR%20pro%20povol%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20pastor.%20pracovn%C3%ADk%C5%AF.pdf
http://www.e-cirkev.cz/data/att/Z%C3%A1sady%20SR%20pro%20povol%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20pastor.%20pracovn%C3%ADk%C5%AF.pdf
http://www.e-cirkev.cz/data/att/Z%C3%A1sady%20SR%20pro%20povol%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD%20pastor.%20pracovn%C3%ADk%C5%AF.pdf
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oborů. Můţe tedy během výkonu jeho profesní role docházet k prolínání profesní role 

s mnoha dalšími rolemi. Osobně mám za to, ţe je třeba poukázat na dvě role 

pastoračního pracovníka, které jsou přítomny střídavě v kaţdém okamţiku jeho 

působení.  

 Profesní role pomáhajícího - naslouchajícího a doprovázejícího člověka je velmi 

důleţitou právě pro prostou přítomnost lidské situaci, sdílení pocitů a prostor pro 

vyjádření všeho, co je v dané chvíli třeba (vztek, zlost, nervozita, pláč apod.)  

Neméně důleţitou rolí je pozice obyčejného člověka, který čelí obtíţné situaci 

druhého, je s ní konfrontován a očekává se od něj, ţe zaujme nějaký postoj. I přesto, ţe 

pastorační asistent je povětšinou vzdělaným odborníkem v teologii, důraz je kladen 

zejména na jeho lidskou stránku, vnitřní zralost a schopnost vhodně interpretovat 

načerpané poznatky a zkušenosti, vţdy ve vztahu k situaci, která daného jedince 

zastihla.  Pracovník vţdy čerpá buď z osobní zkušenosti, nebo se snaţí situaci klienta 

ilustrovat na vhodném příkladě. 

 Pravdou je fakt, ţe kaţdá situace je jedinečná a nelze generalizovat jakým 

způsobem k přicházejícímu klientovi přistupovat, jakou formu komunikace a 

výrazových prostředků zvolit tak, aby informace, která má zaznít případně klienta 

dovedla k zamyšlení nad jeho situací. 
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3.4 Sluţba církví ve státních zařízeních školského typu 

 

V kapitole V spisu Apostolicam acuositatem v odst. 26 s názvem / Prostředky 

spolupráce/ je moţné získat informace o tom, ţe „ v diecézích se mají podle daných 

moţností ustavit rady, aby podporovaly apoštolskou práci církve na poli evangelizace 

nebo na poli charitativním, sociálním nebo i jiném: v nich mají vhodným způsobem 

spolupracovat kněţí a řeholníci s laiky. Tyto rady budou moci slouţit vzájemné 

koordinaci různých sdruţení a prací laiků, při zachování vlastní povahy a autonomie 

kaţdého z nich. „ (Dokumenty II. vatikánského koncilu, Zvon, Praha, 1995, str. 407) 

 

Tento odstavec nabízí pohled a zamyšlení nad tím, jak by se pracovník v pastoraci 

z řad laické veřejnosti mohl v případě započaté spolupráce s diagnostickým ústavem pro 

mládeţ podílet na výchovném působení daných mladistvých.  

Tento předpoklad však oprávněně naráţí na legislativní rámec České republiky. 

Vzájemný vztah mezi církví a státem, potaţmo státními institucemi není jednoduchý a 

spolupráce obou dvou subjektů je velmi problematická. Mimo to, vztah církve a státu je 

v otevřené diskusi více neţ 60 let. Palčivou otázkou je restituce majetků církví, které 

byly zabaveny v době totality. 

V otázce působení církví ve školství byl proveden vstřícný krok na základě z. č. 

3/2001Sb. o náboţenské svobodě, kde je v § 7 odst. 1, písm. a)  definováno: 

 

(1) Registrovaná církev a náboţenská společnost můţe za podmínek stanovených 

tímto zákonem k plnění svého poslání získat oprávnění k výkonu těchto zvláštních práv: 

a) vyučovat náboţenství na státních školách podle zvláštního právního předpisu 

 

Školský zákon 561/2004 Sb. – O předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání v § 15, který se týká výuky náboţenství, dále dodává:  

(1) Ve školách lze v souladu se zásadami a cíli vzdělávání podle §2 (Svoboda 

náboţenského vyznání) vyučovat náboţenství. Náboţenství mohou vyučovat 

registrované církve nebo náboţenské společnosti, kterým bylo přiznáno zvláštní právo 

vyučovat náboţenství ve státních školách, a to i společně na základě jejich písemné 

dohody. 
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Na základě současné společenské situace se domnívám, ţe celý proces spolupráce 

školského zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy s církevní institucí 

v jakémkoliv směru by mohl být problematický a vyţadoval by velké mnoţství 

procesních úkonů.  

Prostředí výchovných zařízení nejednou zaujalo filmové odborníky, kteří na 

různých situacích tohoto nekonformního prostředí upozorňují na důleţité stránky lidské 

osobnosti. Konkrétním příkladem je film s názvem Herbert v ringu
80

, reţiséra Otakáro 

Schmidta. Snímek má snahu zachytit prostředí nápravného zařízení očima kněze, který 

sem přichází konat pastoraci. Na úskalí konání pastorace za zdmi školského zařízení lze 

nahlíţet z mnoha pohledů. Jedním z nich je právě pohled kněze, který do zařízení 

přichází se snahou nabídnout chovancům prostor pro rozhovor. I kdyţ je dle mého 

názoru film v určitých chvílích nadsazený, z děje lze vnímat specifičnost a autenticitu 

prostředí školského zařízení. 

Vzhledem k prostředí, panujícím ve školském zařízení, a zaměřeným na pokrytí a 

zabezpečení materiálních potřeb mladistvých spolu s odbornou psychologickou a 

pedagogickou činností, je moţné často obtíţně uvaţovat o spolupůsobení odborníka na 

pastoraci v těchto zařízeních. Valná většina práce spojené s výchovou je zaměřena na 

bio-psycho-sociální rozvoj mladistvého člověka. Realizovaná práce by měla odpovídat 

aktuální situaci a prostředí, ve kterém se mladistvý pohybuje. 

Ve chvíli nabídky spolupůsobení odborníka na pastoraci i v těchto zařízeních by 

mohlo docházet k určitému nepochopení či předsudkům vůči pracovníkovi, právě pro 

jeho styl práce. Toto přesvědčení se opírá o subjektivní zkušenost kaţdodenní práce 

s problémovými mladistvými v diagnostickém ústavu pro mládeţ. 

Moţnou cestou pro řešení by mohl být např. kmenový zaměstnanec příslušného 

školského zařízení, mající ukončené vzdělání teologického směru spolu se vzděláním 

pedagogickým. Tento člověk, kterého mladiství znají a jsou s ním v kaţdodenním 

kontaktu, by mohl lépe získat jejich přízeň neţ regulérní duchovní, který by do zařízení 

eventuálně docházel. Bliţšímu rozpracování této myšlenky je věnována další kapitola. 

 

 

 

                                                           
80

 http://www.csfd.cz/film/255893-herbert-v-ringu/  

http://www.csfd.cz/film/255893-herbert-v-ringu/
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3.5 Pastorační asistent v DÚM – zdvojená funkce? 

 

„ Mladé lidi nelze chápat pouze jako předmět pastorační péče církve. Fakticky jsou a 

musí být povzbuzováni k tomu, aby se stali aktivními subjekty, činiteli evangelizace a 

tvůrci sociální obnovy.“
81

 

„ Mladí lidé jsou mimořádně citliví k hodnotám spravedlnosti, nenásilí a míru. Jejich 

srdce je otevřené pro bratrství, přátelství a solidaritu. Silně je mobilizují záleţitosti 

týkající se kvality ţivota a ochrany přírody. Jsou však také naplněni neklidem, 

zklamáními, úzkostmi a strachem ze světa, i pokušeními pro jejich věk.“
82

 

 

Výše zmíněná citace z apoštolského listu Jana Pavla II. „ O povolání a poslání 

laiků v církvi a ve světě “,dává prostor pro zamyšlení jakou cestou by bylo moţné na 

případnou spolupráci pastoračního asistenta a školského zařízení nahlíţet.  

To, co je patrné při čtení církevního dokumentu, je poukaz na vzájemnou důvěru, 

kterou je třeba podporovat a snaţit se ji rozvíjet. Důvěra mladistvých (umístěných 

v DÚM) ve většinu dospělých (jejich zákonných zástupců) je postiţena určitou 

negativní zkušeností, či jednáním, které bylo ve výsledku v neprospěch mladistvého. 

Z toho důvodu mladý člověk přistupuje k dalším dospělým s despektem a vědomím 

předchozí zkušenosti. Proto je spolupráce a snaha nalézt řešení konkrétního problému 

mnohdy obtíţná a vyţaduje čas, ochotu, toleranci a vzájemné pochopení. S tím je 

spojena neustálá touha o něčem diskutovat, řešit, namítat atd. 

 

„ Nekonečná polemika s názory dospělých (např. s rodiči), ho uspokojuje, protoţe 

potvrzuje hodnotu jeho vlastních schopností. Dohadování s autoritou a demonstrace 

jejího odmítání je typickým znakem dospívání. Pubescent ovšem neútočí na autoritu, 

aby jí zlikvidoval, ale aby se jí stal sám. Tím, ţe dospělým dokáţe úspěšně oponovat a 

logicky argumentovat, dosahuje potřebného pocitu jistoty, ţe se jim můţe vyrovnat. 

Diskuse s odpovídajícím partnerem je pro pubescenta tréninkem vlastních schopností a 

moţností prokázat svoje kvality. „ 

(Vágnerová, M.,: Vývojová psychologie I., Karolinum, Praha, 2005 str. 346) 

 

                                                           
81

 Christefideles laici, Zvon, Praha, 1990, str. 85 
82

 tamtéţ  
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Vágnerová popisuje průběh socializace mladého člověka z mnoha pohledů a z její 

řeči lze také tušit důraz na určitý stupeň důvěry, budovaný v rámci vztahu mladistvého 

s dospělým člověkem.  

Je tedy moţné dojít k poznatku, ţe spolupráce s mladým člověkem právě v období 

jeho dopívání můţe být někdy nesmírně problematická a vyţaduje velké nároky na 

osobnost dospělého, který se mládeţi věnuje.  

Nárok trpělivosti, tolerance a respektu k „ ţivotního příběhu “ mladistvého člověka 

jsou dle mého názoru klíčovými prvky vzájemné spolupráce mezi odborníkem 

(vychovatelem, psychologem, pastoračním asistentem atd.) a mladým člověkem 

umístěným v tomto školském zařízení. Na těchto třech prvcích je moţné, při vzájemné 

chuti ke spolupráci, danou důvěru budovat a po čase i rozvíjet.  

Pracovník, který je v kontaktu s chlapci takřka kaţdodenně, je schopen lépe 

porozumět jejich jednání, reakcím a komentářům k nejrůznějším situacím, pokynům a 

úkolům. Dobrým příkladem by mohl být např. psycholog daného zařízení či vychovatel, 

který by (případně s povolením ředitele zařízení) mohl chlapcům nabídnout prostor pro 

jejich vyjádření jejich obav spojených např. s obdobím po ukončení ústavní či ochranné 

výchovy. Nutno dodat, ţe i tato problematika spadá do kompetencí rozhovorů 

s psychologem daného zařízení, nicméně jsou situace, kdy reakce na návštěvu u 

psychologa chlapci komentují jako do určité míry zbytečnou, protoţe na nic nového 

společně uţ nepřijdou.  

Bylo by tedy zajímavé zamýšlet se nad moţností tzv. zdvojené funkce, kdy by 

pastorační pracovník (či člověk působící v pastoraci) byl zároveň i zaměstnancem 

zařízení, s mladistvými by dosáhl určitého stupně důvěry (poloţené na vzájemné 

spolupráci) a měl by zároveň moţnost mladistvým nabídnout i toto moţnost spolupráce 

zaloţené na ryze křesťanských hodnotách.  

Zde můţeme tušit určitou analogii s činností vojenského kaplana, který nekoná 

misii, ale je pro vojáky „ důvěrníkem „ , jehoţ posláním je sluţba a pomoc těmto lidem 

např. při jejich duchovní krizi. Je jakýmsi poradcem v otázkách ţivotního nadhledu, 

směřování, ztrátě motivace a víry v novou perspektivu věcí v jejich ţivotě. 

Problémem, o kterém je třeba dále diskutovat, je střet dvou profesních rolí: totiţ 

zaměstnance školského zařízení (vychovatele, který má své kompetence) a zároveň 

profesní roli pastoračního pracovníka, který má konat pastoraci v určité komunitě.  

Automaticky se zde nabízejí otázky po neutralitě daného pracovníka vzhledem 

k funkcím, které by měl vykonávat. Dále otázky spojené s jeho vlastním obdobím 
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dospívání a to do jaké míry se konfrontují jeho záţitky z dospívání se situacemi chlapců 

umístěných v tomto zařízení. 

Jelikoţ tato práce není určená tématu etiky a problematiky profesních rolí, 

nepovaţuji za nutné se touto oblastí podrobněji zabývat, nicméně si uvědomuji, ţe 

etická otázka konfliktu profesních rolí v tomto prostředí by zajisté vydala na další 

písemnou práci. 
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IV. ROZHOVORY 

 

Reakce odborníků v pastoraci, pracovníků školského zařízení pro výkon ústavní a 

ochranné výchovy, ale také subjektivní názor na problematiku pastorace jsou součástí 

poslední větší kapitoly. Reakce jsou zaznamenány konkrétní odpovědí z 

konaných rozhovorů.  

V případě rozhovorů konaných s vedoucím vychovatelem školského zařízení a dále 

s ředitelem školského zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy jsou uvedena 

pouze shrnutí kaţdého z rozhovorů.  

V rámci rozhovoru s vedoucím vychovatelem diagnostického ústavu pro mládeţ 

jsem byl nucen objasnit tomuto odborníkovi vhodnou formou význam slova pastorace. 

Diskuse vycházela z hodnot sociální práce a cílem bylo dospět k věcem, které jsou pro 

obě oblasti totoţné. Poté, co jsme společně definovali totoţnosti (princip akceptace 

klienta, prvky aktivního naslouchání) jsem se rozhodl poloţit pouze jednu otázku 

spojenou s moţným přínosem pastoračního pracovníka v diagnostickém ústavu pro 

mládeţ. Jsem si vědom faktu, ţe nezazněly předchozí tři otázky v rozhovoru, nicméně 

kolega se k problematice celkově vyjádřil. Z jeho reakcí jsem konaný rozhovor 

zaznamenal.  

Názor ředitele tohoto zařízení je také uveden shrnutím informací, které jsem získal 

během velmi rychlého rozhovoru (důvodem byla pracovní a organizační vytíţenost) o 

moţném působení pastoračního pracovníka v diagnostickém ústavu pro mládeţ. 

Rozhovor byl zúţen na sdělení jeho subjektivního názoru na moţný přínos pastoračního 

asistenta v diagnostickém ústavu pro mládeţ. Toto sdělení bylo podpořeno jeho 

postojem k této problematice. (vše je popsáno v příslušné části této kapitoly).  

Zároveň zde uvádí informace o jednotlivých odbornících, jejich zkušenostech 

s pastorací, profesních zkušenostech a záţitcích. Vše je nutné uvést pro komplexnější 

pohled na reakce uvedené k jednotlivým dotazům. 
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4.1 Medailonky jednotlivých pracovníků 

 

4.1.1 Pastorační asistentka římskokatolické farnosti sv. Ludmily v Praze  

 

Ţena, 33 let. Na pozici pastoračního asistenta pracuje cca 6 let, z toho poslední dva 

roky ve farnosti sv. Ludmily v Praze na Vinohradech. V roce 2008 úspěšně ukončila 

studium na teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V době 

studia také pracovala s církevní mládeţí v Diecézním centru mládeţe v Českých 

Budějovicích, konkrétně v období 2004 – 2002. Předtím ještě působila na pozici 

pastoračního asistenta v malé vesnici Vacov, na Šumavě. 

 

4.1.2 Pastorační asistent Akademické farnosti Praha 

Muţ, 38 let. Odborný duchovní asistent Římskokatolické akademické farnosti 

v Praze. Doktorand Katolické teologické fakulty UK v Praze, člen Centra pro studium 

migrace při KTF UK a Centra teologie a umění při KTF UK. 

U Nejsvětějšího Salvátora, kde byl v roce 1992 pokřtěn, nastoupil v roce 2000 na 

civilní sluţbu, od roku 2002 je pastoračním asistentem. Působí jako manaţer provozu a 

farních aktivit, podílí se na přípravě dospělých ke křtu a k biřmování, vede přípravu 

rodičů na křest dítěte, přednáší v rámci kurzu přípravy na manţelství. Administruje 

webové stránky a rediguje farní zpravodaj Salvatore. Je ţenatý, má tři děti.  

 

 

4.1.3 Vedoucí vychovatel diagnostického ústavu pro mládeţ, Praha 

Muţ, 38 let. Pracující v diagnostickém ústavu pro mládeţ na pozici vedoucího 

vychovatele. Ukončil magisterský studijní program Speciální pedagogiky na 

Pedagogické fakultě UK v Praze. Pracoval delší dobu v sociálních sluţbách, konkrétně 

v Jedličkově ústavu. V DÚM  pracuje druhým rokem.  
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4.1.4 Ředitel diagnostického ústavu pro mládeţ 

 

Předseda občanského sdruţení Rady Asociace náhradní výchovy zahrnující vedoucí 

pracovníky diagnostických ústavu pro mládeţ a dětských diagnostických ústavů v rámci 

České republiky. Činnost sdruţení je zaměřena zejména na zkvalitnění péče o děti a 

mládeţ umístěné v náhradní výchově, spolu se zvyšováním informovanosti a odbornosti 

pracovníků v oblasti náhradní výchovy. Ve sféře náhradní výchovy působí více neţ 

deset let. Absolvent doktorského programu Pedagogika na Pedagogické fakultě UK 

v Praze. 
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4.2 Vlastní rozhovory – odpovědi. 

 

Pastorační asistentka římskokatolické farnosti sv. Ludmily Praha-Vinohrady: 

 

KDO JE PASTORAČNÍ ASISTENT? 

 

„Podle mého názoru pastorační asistent je v podstatě jakýkoliv člověk, který se 

zabývá pastorační prací v jakémkoliv ohledu, jak ve farnosti, tak v nemocnicích, ve 

školách nebo je to v podstatě takový pomocník kněze, kdyţ se to tak vezme jak do 

administrativních činností, tak do vedení různých příprav (na manţelství, na křest). A je 

to v podstatě církevní pracovník. Můţe to být dobrovolník, můţe to být zaměstnanec.  

Podle církevní hierarchie je pastoračním asistentem-pastoračním pracovníkem 

vedený úplně kaţdý, kdo má teologické vzdělání. Je zaměstnaný arcibiskupstvím a můţe 

to být laik, jáhen, kněz, ale myslím si, ţe pastoračním pracovníkem můţe být i člověk, 

který ţije dobře podle víry v tom smyslu jak která církev má pravidla nebo prostě co 

vyţaduje od svých věřících a můţe být mnohdy moţná prospěšnější neţ ten, kdo to má 

nastudováno.“ 

 

PASTORAČNÍ ASISTENT V DÚM? 

 

„…. ukázka morálních hodnot, vrátit je…v podstatě, ţe nejsou jenom kus hadru a 

takovýdle věci  a zároveň ukázat jiný hodnoty. To si myslím, ţe ty rozhovory a tady to, 

prostě, ţe je důleţitý..Ukázat jim jiný hodnoty neţ jenom..prostě, ţe je ţivot taky o 

něčem jiným.prostě ukázat jim jiný hodnoty.“ 

 

 

PASTORAČNÍ ASISTENT – ZDVOJENÁ FUNKCE? 

 

„…tak si myslím, ţe třeba v tom diagnosťaku by byl výhoda, kdyby tam byl člověk 

jakoby třeba zdvojená funkce,…psycholog a pastorační pracovník..jo..člověk za kterým 

by mohli jít a zároveň si nemysleli, ţe jdou za „ cvokařem „, nebo, ţe jdou za 

vychovatelem, ale za někým s kým si můţou pokecat,a kdo jim třeba ukáţe směr, 

nějakým způsobem nasměrování. ..a nebo by to musel být člověk, který by tam alespoň 

jednou týdně docházel,aby ty děcka věděli, ţe tam prostě já nevim na bázi 

dobrovolnictví třeba,ţe tam prostě ten člověk je jedno odpoledne s nima, a jenom pro 

ně…myslím si, ţe v těch školských zařízeních to má smysl pokud tam je pořád svým 

způsobem. 

..tam jde o to, o pohled, ţe jo..ty děcka Vás budou vnímat podle toho, jak Vás 

vnímají ti dospělí, jak vychovatelé, tak lidi okolo. Uţ od začátku kdyţ tam přijde 

pastorační pracovník s tím, ţe je to církevní pracovník a bude ho veškerý personál jako 

„ to je ten fáterník“ tak ty děcka ho nikdy nebudou brát. Ale záleţí taky na tom, ţe jo, 

kdyţ tam přijde chlap v kolárku, bude se tvářit:“ tak tady mě máte“…s těma děckama si 

nepůjde zahrát fotbal…jako tam je potřeba…postupný navazování..pokud se jedná o 

vytváření přátelskýho vztahu (půjdu si s něma zahrát fotbal, vezmu je do kina, donesu 

jim nějakej absolutní film, kterej se jim bude líbit, a budu tam s nima, jíst brambůrky, 

tak pak se mnou budou chtít komunikovat. Nějakým způsobem mě budou brát jako 

člověka, za kterým můţou kdykoliv přijít. Zase nemusí to být nutně pastorační 

pracovník, můţe to být vychovatel, kterej je věřící a bude tadyhle tu funkci toho 
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pastoračního….mít moţnost většího výběru, ne kaţdý dítě, ne kaţdej člověk půjde za 

psychologem, pak si bude myslet, ţe prostě… nejdřív se řekne psycholog, tak okamţitě 

se myslí psychiatr a je to hned jako tam nepudu, protoţe nejsem cvok…kdeţto 

pastorační asistent v tomto případě jakoby i kdyţ by to bylo nenásilnou formou tak 

nemá ten glejt, cejch toho, nějaký psychologie a nebude to brát jako ten do mě vidí, vidí 

mě aţ do ţaludku…“                 

 

 

 

V průběhu rozhovoru dotazovaná dále uvedla subjektivní názor na to, čím se ve své 

profesi pastorační pracovník řídí. Zmínila také informace o jisté odlišnosti „věřícího„ 

pracovníka v kontextu diagnostického ústavu pro mládeţ. 

 

„Ve své profesi se řídí svým svědomím, Učením církve a morálními zákony. Mělo 

by na něm být vidět, z čeho ţije. Měl by být vidět ten vztah k Bohu, ţe je jiný neţ 

ostatní.“ 

 

Zbytek rozhovoru se týkal subjektivního názoru dotazované na vzájemný vztah 

církve a státu, problematiku spolupráce a několik informací o pastoračním asistentství 

jako instituci. 
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Pastorační asistent římskokatolické Akademické farnosti Praha: 

 

KDO JE PASTORAČNÍ ASISTENT? 

 

„ Pastorační asistent je laik, kterej má širokej rozptyl práce, nikdy nemůţe 

zasahovat do práce kněze, nemůţe zpovídat, slouţit mši. Na druhou stranu můţe třeba 

v některých místech, kde je nedostatek kněţí, tam pastorační asistenti vedou bohosluţby 

slova, můţou kázat, můţou rozdávat svaté přijímaní, můţou vést samozřejmě jako 

farnost po materiální stránce a případně působit jako pastorační asistenti pro 

specializovaný skupiny, jsou tací, co se profilují více kulturně, do pořádání nějakých 

akcí nebo jako katecheti vedou přípravy na svátosti a jsou pastorační asistenti, kteří se 

specializují na práci třeba s nějakou rizikovou skupinou nebo s dětma, se starýma 

lidma, je to vlastně širokej rozptyl práce a jsou vlastně jakoby k ruce tomu knězi…..tak 

je to různě no… 

…pastorační asistent je samozřejmě zaměstnanec toho příslušnýho biskupství, který 

je vysílá na určitý nějaký pracoviště, coţ je zejména farnost, která má nějaký sociální 

aktivity, a nebo třeba charita… 

… pastorační asistent je v kategorii duchovních, je to ještě teda kategorie 

římskokatolická, takţe tady nebo tady v Čechách v Německu samozřejmě taky. Ta 

kategorie duchovních se teďka nenachází v moc dobrý situaci, finanční takţe je vlastně 

takový částečný moratorium uvalený na ta místa pastoračních asistentů potaţmo by se 

dalo říct i kněţí a protoţe objem těch peněz je stále stejný ne-li menší takţe teď je 

takovej stop stav, teďka třeba na pastorační asistenty. 

 

 

PASTORAČNÍ ASISTENT V DÚM? 

 

…ale todle si vůbec nedovedu představit bez vztahu k státu nebo ve vztahu k státem 

řízeným institucím. …ţe jo tak, diagnostický ústavy.. já osobně neznám ţádný 

diagnostický ústav pod patronací církve, asi taky existujou, ale asi jich bude málo, takţe 

většina bude státních a tam si nedovedu představit, ţe by jaksi stát nějakýho 

pastoračního pracovníka vůbec pustil jo… takţe asi do státních institucí těţko by se 

dalo nějak proniknout. Případně by musela asi vzniknout nějaká funkce koordinátora, 

třeba taková existuje, opravdu nevím…něco jako jsou vězeňský kaplani, tak prostě 

kaplana pro diagnostický ústavy tzn. jít jaksi s tím věkem někam níţ a takovej 

koordinátor by asi řešil ekumenicky samozřejmě, by musel poţádat nějaký státní 

instituce ,aby  byla umoţněna intervence církví do těchhle těch ústavů a to jako pomocí 

funkce nějakých řízených u několika koordinátorů, který si dovedu představit, ţe jakoby 

objíţděj ty diagnosťáky a působěj tam třeba externě… 

.....a jako vzhledem k tomu, ţe jsou to státní instituce, tak jaksi sekulární tak tzn. 

jakoby je to velice citlivá věc, ţe prostě tam asi pastorační asistent si nedovedu 

představit, ţe by nějak fungoval jako stálý zaměstnání.. navíc někoho takovýho, kterej 

tam má opravdu roli jako bezvýznamnou, nemá ţádnou moc, ţádnou pravomoc,je v roli 

prostě toho, kterej nabízí nějakej krouţek… 

Jako nějakej externí vstup zvenku si nedovedu představit, ţe jednou za týden přijede 

pastorační pracovník a teď nabídne nějakou přednášku nebo… vůbec si nedovedu 

představit, co by vlastně nabízel, kdyţ by navíc ještě nemohl nabízet svátosti… 
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PASTORAČNÍ ASISTENT – ZDVOJENÁ FUNKCE? 

…pak je to asi opravdu na těch osvícenejch terénních pracovnících tzn. prostě, kdyţ 

některej pracovník  je tam zaměstnanej, má důvěru těch klientů. 

..vzdělanej, osvícenej člověk, kterej ví a vědí i ty ostatní kolegové, ţe se v tomhletom 

můţou na něj obrátit,ale kterej si zas nemůţe dovolit nějak moc to proklamovat, protoţe 

by mohl bejt nařčenej právě z nějakýho ovlivňování a z misie atd., to je velice citlivá 

záleţitost. 

.. No, já myslím, ţe to je o té kaţdodenní piplačce, kaţdodenní práci toho 

vychovatele, kterej má tenhleten přesah, tímdle způsobem vzdělanej, ti klienti o tom 

vědí, ţe s těmadle problémama přijít za tímdle tím člověkem, nějak se to doví, na druhou 

stranu se právě v tom, v tom je to kouzlo té důvěry, ţe se to nějak neprofesionalizuje, ţe 

ředitel neřekne tadydle pán ten a ten se vám bude věnovat v náboţenských otázkách no 

tak, to tam pochybuju, ţe by někdo… ţe právě tím, ţe přece ti klienti pochopí, ţe ten 

vychovatel jakoby nemůţe být jedním z nich a prostě má nějakou jejich důvěru a je 

třeba věkově blízko, zájmama atd. a získá si prostě srdce těch lidí tak tím pádem se mu 

spíš otevřou neţ kdyţ to bude mít nalepený jako frčku… 

 

 

Ve zbývajícím čase jsme se společně zamýšleli nad moţnými příklady spolupráce 

církve a státu. Společnou věcí pro vše zmíněné je fakt, ţe vztah církve a státu je velmi 

problematický a snaha o působení církví v oblasti státní sféry školských zařízení je 

realizovaná z valné části pouze výukou náboţenství. Zároveň v rozhovoru zaznívá 

myšlenka o nahrazení ryze náboţenské výchovy, komplexnější výchovou, zaměřenou 

na obecné otázky etické výchovy. Náboţenské otázky by byly součástí výchovy. Zde se 

pastorační asistent odvolával na kurz „ Aplikovaná etika „, otevřený v loňském roce na 

Katolické teologické fakultě v Praze, který by mohl být moţností jak nabídnout 

pracovníkům školských zařízení nejrůznější informace z oblasti etiky a náboţenství. 

Zároveň je má učit, jak vhodnou formou nabyté informace v případě zájmu předat. 

Respondent neustále poukazoval na problematický vztah církve a státu, uvádí 

moţný příklad osobní odpovědnosti ředitele daného zařízení ve věci působení 

pastoračního asistenta. Sám se však přiklání k názoru, ţe pastorace v zařízeních pro 

výkon ústavní a ochranné výchovy v současné době není moţná. Jako důvod uvádí 

legislativní rámec zákonů České republiky. 
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Vedoucí vychovatel DÚM Lublaňská 33, 120 00 Praha 2 

 

KDO JE PASTORAČNÍ ASISTENT? 

Funkce pastoračního pracovníka.. buď jako neplacená nebo nějak jenom málo 

placená bych si tak představoval…..je zde pro lidi, je ochoten naslouchat, slouţit…. 

 

 

PASTORAČNÍ ASISTENT V DÚM? 

 

Myslím si, ţe si spíš tu roli umím představit v nějakým výchovňáku, kde ty lidi jsou 

dýl , neţ v našem, kde jsou 8 tejdnů…. ti kluci sami musí chtít..muselo by to být nabídka: 

chcete?..tady pán nabízí a má smysl jenom kdo chcete a třeba by jeden měl zájem, dva, 

moţná tři. Ale větší smysl bych očekával skutečně v nějakým výchovňáku, kde jsou ty 

kluci a děti delší dobu. 

Myslím si, ţe by mohla být nabídka a ţe prostě… tu nabídku, tu škálu těch přístupů 

můţe obohatit, ale musí se asi sejít spoustu věcí. …představuju si, ţe by to mohlo 

fungovat na základě kontaktu mezilidských, ţe prostě se s tím člověkem ředitel zná nebo 

s těma lidma, ţe ho někdo doporučí, zaručí se za něj. A ţe tam je nějaká důvěra, která 

prostě vyplyne z nějakýho běţnýho ţivota, neţ ţe někdo zaklepe na dveřích, představí se 

a nabídne se…  

…..ptal jsem se jestli se tady systémově pracuje s odpuštěním, protoţe si myslím, ţe 

ty kluci v sobě nosej, prostě nějakou hořkost ve vztahu k rodičům… řada kluků o těch 

rodičích mluví v tom smyslu, ţe maj pocit, ţe jim něco dluţej rodiče, ţe jim něco nedali, 

..a dostal jsem odpověď, ţe ne. A třeba tady si to umím představit, ţe to můţe bejt 

prostor, kde ten pastorační pracovník by o tom odpuštění mohl nabídnout nějakým 

jazykem jakkoliv jinak třeba neţ psycholog nebo obyčejný lidi. 

Principielně bych se já tomu nebránil, třeba na minulým pracovišti v centru 

sociálních sluţeb, tak tam takovejto člověk docházel…Osobně jsem těmdle věcem 

otevřenej i přesto, ţe jako nejsem věřící atd…. 

…..vím, ţe to je velmi citlivý a ţe hrozně záleţí i na tom člověku co přijde a jakej 

jazyk by zvolil, jak moc by tlačil na pilu atd.  

Mám za to, ţe ať je situace se vzděláním a moţnostmi práce s těmadle dětma 

taková…ţe je škola na todle,… ten má kurz na todle…ţe ten Ţivot je pestřejší…ţe jako 

moţná stačí s těma lidma jenom bejt.. 

 

PASTORAČNÍ ASISTENT – ZDVOJENÁ FUNKCE? 

 

..dokáţu si představit někoho takovýho, ţe je tam i zaměstnanej….vychovatele, 

kterej by těm klukům třeba dokázal něco takovýho sdělit….zároveň jak by byl branej 

jako vychovatel a pastorační pracovník?.....je to problematický….třeba bychom asi 

museli ţádat něco takovýho jako souhlas rodičů…. 

 

 

Tento rozhovor byl kratší vzhledem k časové vytíţenosti respondenta. Ze začátku 

bylo nutné si vzájemně objasnit pojem pastorace a to, kdo je pastorační asistent. 

Další reakce v rozhovoru byly spontánní. Doslovný přepis nejdůleţitějších 

myšlenek je obsahem získaných odpovědí.  
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Ředitel DÚM Lublaňská 33, 120 00 Praha 2 

 

Názor ředitele diagnostického ústavu pro mládeţe na moţnost přítomnosti, potaţmo 

přínosu pastoračního asistenta v tomto zařízení, jsem obdrţel ve velmi krátkém 

časovém limitu. Dle vyjádření ředitele argumentujícího příslušnou legislativou o 

komplexnosti výchovy z rozhovoru dále vyplynulo, ţe jako profesionál zastává 

reţimovou činnost a tudíţ si externí spolupráci s pastoračním pracovníkem, který by 

eventuálně v zařízení působil, např. jednou týdně, nedokáţe představit. Neustále 

poukazoval na nutnost ucelené výchovy a celkové práce na rozvoji mladistvého. Je 

nakloněn myšlence duchovního rozvoje a prostoru, zároveň je však moţné vnímat 

odkaz na příslušné zákony zohledňující výchovu mladého člověka. 
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V. Vyhodnocení rozhovorů 

 

 

V této kapitole je uvedeno shrnutí myšlenek a názorů, které zazněly v 

uskutečněných rozhovorech. Osobní setkání spojené s rozhovorem poskytlo mnoho 

cenných informací a praktických připomínek k celé problematice. Všem respondentům 

byl poskytnut prostor pro vyjádření jejich subjektivního názoru na danou problematiku. 

Časová náročnost všech čtyř konaných rozhovorů nedovoluje, aby byly uvedeny v plné 

šíři, proto jsou v rámci odpovědí uvedeny pouze shrnující reakce kaţdého respondenta.  

Dva první rozhovory byly uskutečněny s  pastoračními pracovníky dvou 

římskokatolických farností v Praze. Názor na působnost pastoračního asistenta jsem 

obdrţel také od vedoucího vychovatele diagnostického ústavu pro mládeţ a od ředitele 

tohoto zařízení.      

Jednotlivé reakce pastoračních pracovníků na kladené otázky byly velmi pohotové, 

věcné a konkrétní. Společným rysem pro tyto dva rozhovory byl fakt jiţ zmíněné „ 

zdvojené funkce „ pastoračního asistenta v diagnostickém ústavu pro mládeţ. Oba dva 

odborníci připouští, ţe práce pastoračního asistenta by byla pro zařízení přínosem v tom 

smyslu, ţe by mohla nabídnout mladistvým moţnost rozhovoru jiné kvality neţ např. 

rozhovor nabízený psychologem daného zařízení. Nezávisle na sobě upozorňují na 

vzájemnou důvěru, která je pro tuto práci nezbytná. Současně sdílí přesvědčení, ţe 

práce s mládeţí je v určitých situacích velmi obtíţná a naráţí na nepochopení ze strany 

rodičů. V té souvislosti upozorňují na fakt potvrzující citlivost daného tématu;  protoţe 

se jedná o dospívající mládeţ, bylo by nutné získávat souhlasy rodičů dětí umístěných 

v zařízení. 

V rozhovorech s pastoračními pracovníky také zaznělo několik myšlenek o dnešní 

sekulární společnosti a obtíţích spolupráce církve a státu. Při tomto tvrzení zmiňují 

vztah církve a státu jako citlivé a oţehavé téma se spoustou návaznosti právě 

k moţnému působení pastoračního asistenta v diagnostickém ústavu pro mládeţ.   

V rámci rozhovoru s pastoračním asistentem Akademické farnosti Praha byl také 

zmíněn názor, zda je v současné době moţnost a ochota církve a státu spolupracovat 

právě v tomto odvětví lidské společnosti; zda by vůbec něco tato spolupráce přinesla. 

Tento odborník se zamýšlí také nad funkcí tzv. „ koordinátora „, který by v případě 

vzájemné dohody o spolupráci církve a státu, mohl být pověřen garancí a organizací 

koncepce pastorace v těchto zařízeních. Vznik této pozice je ale dle jeho názoru 
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podmíněn řadou procesních úkonů, které by bylo nutné provést. Subjektivně však 

dodává, ţe si reálně pastorační práci v diagnostických ústavech pro mládeţ 

v současnosti nedokáţe představit. Argumentuje myšlenkou obsahující moţnou náplň 

činnosti pastoračního asistenta v těchto zařízeních. Zastává názor, ţe pastorační 

pracovník by v těchto zařízeních byl na pozici člověka nemajícího jakoukoliv 

pravomoc, vţdy by byl pouze v roli toho, co nabízí konkrétní sluţbu.   

Při rozhovoru s vedoucím vychovatelem diagnostického ústavu pro mládeţ byla 

patrná jeho subjektivní otevřenost a ochota k moţné spolupráci s pastoračním 

asistentem. Tento odborník by přínos pastoračního asistenta v konkrétním zařízení 

vnímal v moţnosti systémové práce s odpuštěním. Vlastní názor vycházel z předchozí 

úspěšné spolupráce s pastoračním asistentem v rámci výkonu profese v centru 

sociálních sluţeb. Zde se mu spolupráce jevila jako přínosná z hlediska prosté 

přítomnosti s cílovou skupinou uţivatelů. Stejný model spolupráce lze v jeho postoji 

tušit i pro cílovou skupinu mladistvých klientů. 

Dále vedoucí vychovatel v rozhovoru uvedl, ţe důleţitým aspektem, který danou 

spolupráci podtrhuje, je časový horizont práce s mladistvým. Jelikoţ adaptace 

mladistvého ve školském zařízení trvá přibliţně tři aţ čtyři týdny; po té době je 

mladistvý schopen získat alespoň částečný náhled na své důvody umístění 

v diagnostickém ústavu. Z toho důvodu subjektivně připouští větší efektivitu práce 

pastoračního asistenta ve výchovných ústavech, kde mladiství tráví delší čas a lze s nimi 

případně systémově pracovat.  

Potvrzuje názory předchozích dvou odborníků na pastoraci v diagnostickém ústavu, 

která má být zaloţena na důvěře a transparentnosti pastoračního pracovníka. Je nutné, 

dle jeho názoru, aby byl daný člověk jaksi prověřen vzhledem k zachování bezpečnosti 

mladistvých umístěných v zařízení. Souhlasí také s myšlenkou tzv. „ zdvojené funkce „, 

kdy by pastorační asistent mohl být jak vychovatelem, tak i odborníkem v pastoraci. 

Zároveň však vnímá tenkou hranici mezi naplněním profesní role vychovatele a 

současně pastoračního asistenta. Korelace jednotlivých kompetencí vnímá jako zdroj 

problémů zkreslujících vnímání mladistvých osobnost vychovatele – pastoračního 

asistenta. Upozorňuje také na věkový průměr mladistvých a argumentuje myšlenkou o 

nedostatečné rozumové a intelektuální zralosti pro rozhovor o duchovních otázkách.   

Přínos pastoračního asistenta by vnímal v nabídce prostoru pro diskusi o etických 

problémech a dilematech spojených s výkonem profese zaměstnance (vychovatele) 

konkrétního zařízení. Subjektivně však připouští, ţe by bylo odpovědností ředitele, zda 
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připustí působení tohoto odborníka ve svém zařízení. Odvolává se na postoj ostatních 

zaměstnanců zařízení a také stupně religiozity cílové skupiny. 

Ředitel diagnostického ústavu pro mládeţ v rozhovoru sám přiznal, ţe si tuto 

spolupráci nedovede reálně představit. Jeho argumenty vycházeli z příslušných 

legislativních předpisů a nařízení. Zároveň uvedl, ţe je nutné s touto cílovou skupinou 

pracovat systémově a stanovit pevný reţim dne. Zastává názor, ţe jakékoliv působení 

pastoračního asistenta v diagnostických ústavech pro mládeţ by bylo problematické 

vzhledem k moţné nízké frekvenci spolupráce a zájmu ze strany mladistvých. 
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ZÁVĚR 

 

Celorepubliková koncepce pastorační péče je věcí tzv. pastoračního výboru, který 

operuje pod hlavičkou Katolické teologické fakulty univerzity Karlovy v Praze. Tento 

výbor sloţený z odborníků z řad akademické obce příslušné fakulty řeší nejrůznější 

otázky a problémy spojené s reálným výkonem pastorace např. v rámci farnosti. Zabývá 

se také vymezením profesních rolí pastoračních pracovníků, shromaţďuje údaje týkající 

se jejich pracovní náplně a také neustále diskutuje a snaţí se řešit etické problémy a 

etická dilemata spojená s výkonem pastorace. Kvalifikovaní odborníci na pastoraci se 

vyjadřují k citlivým otázkám spojeným s etikou, náboţenstvím, lidskou osobností 

prostřednictvím komentářů v mediích, v rámci veřejně přístupných seminářů, přednášek 

a besed na nejrůznější témata. Velmi často zmiňovaným tématem je oblast péče o 

mládeţ ať uţ církevní či tu, která zastává jiné neţ křesťanské hodnoty. Celkově je 

mládeţ tedy chápána jako zdroj inspirace pro budoucí generace. Do ní církev vkládá 

naději a snaţí se mládeţi věnovat. Stejně tak jako církev šíří svoje učení a víru do 

okolního světa, zprostředkovává ho lidem, kteří se do této chvíle s vírou nesetkali, bylo 

by odváţné tvrdit, ţe by měla věnovat svou pozornost také mladým lidem pohybujícím 

se na šikmé ploše vlastního ţivota.  

Celá diplomová práce se zabývá problematikou pastorace ve školských zařízeních 

pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Přestoţe v současné době takřka neexistuje 

málo ústavní zařízení pro děti a mládeţ, kde by tato forma pastorace byla realizována, 

vnímám tuto oblast práce s mládeţí jako důleţitou a domnívám se, ţe oblast pastorace 

ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy můţe být chápána jako 

konkrétní výzva do budoucnosti.  

Hlavním výzkumným záměrem a cílem mé práce bylo zjistit, zda přítomnost 

pastoračního asistenta můţe být pro toto školské zařízení přínosná. Uskutečněné 

rozhovory dopomohly k plasticitě stanoveného cíle. Ukázalo se, ţe názory na tuto 

otázku jsou u pastoračních pracovníků takřka totoţné. Faktem zůstává, ţe oba 

upozorňují na důleţitost pastoračního asistenta jako pomocníka kněze v otázkách 

administrativního a materiálního zabezpečení chodu farnosti či sboru. V rámci moţné 

působnosti pastoračního asistenta v diagnostickém ústavu pro mládeţ byli téhoţ názoru. 

Domnívají se, ţe by byl přínosem právě pro prostou přítomnost a sdílení pocitů a nálad 

jednotlivých mladistvých. Zároveň se domnívají, ţe by mohl být přínosným i pro 

zaměstnance příslušného zařízení. Důleţitou připomínkou, zmíněnou nezávisle v obou 
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rozhovorech tvoří oblast vztahu státu a církve. Zde je dle jejich názoru třeba hledat 

odvahu ke kladení otázek týkajících se moţného pastoračního působení pracovníka 

v diagnostickém ústavu pro mládeţ. 

Vedoucí vychovatel školského zařízení také zastává názor, ţe by pastorační 

pracovník byl pro zařízení přínosem a to zejména v oblasti práce s vinou a odpuštěním. 

Subjektivně se přiklání k variantě spolupráce zaloţené na podloţené důvěře a záruce 

profesionality daného pracovníka. Neustále zdůrazňuje, ţe je třeba mít na paměti časový 

horizont práce s mladistvým a pracovat s mladistvým komplexně. Vedoucí vychovatel 

tedy téţ zastává názor, ţe by spolupráce byla moţná, nicméně naráţí na obtíţe 

vycházející z profesní role pastoračního pracovníka. Upozorňuje, ţe by spolupráce 

mohla být také problematická z hlediska zájmu mladistvých. 

Ředitel diagnostického ústavu pro mládeţ si spolupráci ani jakýkoliv přínos 

pastoračního asistenta v diagnostickém ústavu reálně nedovede představit. Jeho názor je 

podloţen kaţdodenní zkušeností a kontaktem s mladistvými tohoto zařízení. Čerpá 

přitom z příslušných legislativních předpisů a subjektivně se domnívá, ţe by spolupráce 

celkově nefungovala. 

Celkově lze tedy tvrdit, ţe hlavní výzkumný záměr a cíl této diplomové práce byl 

naplněn. Z uskutečněných rozhovorů lze s jistotou tvrdit, ţe ochota ze strany 

pastoračních pracovníků by byla na místě, nicméně naráţí na neustále diskutovaný 

vztah církve a státu. Státní sférou je v této práci chápán management školského zařízení 

pro výkon ústavní a ochranné výchovy, jehoţ vesměs negativní postoj k této 

problematice je způsoben legislativními hranicemi výkonu ústavní a ochranné výchovy. 

Stanovený dílčí cíl, týkající se přítomnosti pastoračního asistenta v diagnostickém 

ústavu pro mládeţ vzhledem k efektivnějšímu způsobu komunikace mezi zaměstnanci a 

mladistvými byl také naplněn. Z konkrétního vyjádření pastorační asistentky 

římskokatolické farnosti sv. Ludmily v Praze, která v rozhovoru uvedla, ţe by 

pastorační asistent mohl ukázat mladistvým jiné hodnoty a nabídnout jim trochu jiný 

pohled na jejich subjektivní situaci, lze vyvodit, ţe v případě důsledné práce na obnově 

ztracených hodnot, ţe by bylo moţné očekávat určité zlepšení v oblasti vzájemné 

komunikace, tolerance a ochoty spolupodílet se na konkrétním řešení dalšího kroku 

v ţivotě určitého mladistvého člověka. 

Podobné přesvědčení zastává také pastorační asistent Akademické farnosti Praha, 

který přidanou hodnotu vnímá v ţivené a rozvíjené důvěře vzájemné spolupráce. 
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Vedoucí vychovatel vnímá efektivnější způsob komunikace mezi zaměstnanci a 

mladistvými jako výsledek spolupráce pastoračního asistenta a zaměstnanců daného 

zařízení. Pozornost by dle jeho názoru měla být věnována společné otevřené diskusi o 

etických problémech a dilematech spojených s výkonem profese v konkrétním zařízení. 

Vyjádření ředitele k této otázce nebylo moţno zjistit, právě pro jeho postoj k celé 

oblasti pastorace. 

Autorův subjektivní předpoklad týkající se přítomnosti pastoračního asistenta a 

jeho moţné podpory či motivace zaměřené na spirituální sloţku mladistvého byl také na 

základě pozitivní odezvy vedoucího vychovatele školského zařízení splněn a potvrzen. 

Poslední stanovená hypotéza, týkající se nezájmu o působení pastoračního asistenta 

v diagnostických ústavech pro mládeţ zůstává nezodpovězena. Nutno však dodat, ţe při 

současných podmínkách vztahů církve a státu by nebyla moţná, k čemuţ se přiklání jak 

pastorační asistent Akademické farnosti Praha tak i ředitel diagnostického ústavu pro 

mládeţ.   

Osobně souhlasím s většinou z uvedených názorů i postojů, nicméně pro úplnost 

dodávám subjektivní názor na celou problematiku pastorace v diagnostických ústavech 

pro mládeţ. Dle mého názoru je nutné vnímat důleţitost holistického pojetí člověka, 

které lidskou bytost vnímá jako bio-psycho-sociálně-spirituální jednotku. Spirituální 

sloţku je třeba ţivit v kaţdém člověku v kaţdém okamţiku jeho ţivota. Domnívám se, 

ţe tato spirituální sloţka můţe být pak člověku zdrojem energie, motivace, útěchy, 

podpory a síly při zvládání nejrůznějších situací v jeho ţivotě.  

Subjektivní návrh na řešení otázky pastorace v diagnostických ústavech vychází a 

čerpá ze zmíněných poznatků pastoračních asistentů, vedení diagnostického ústavu pro 

mládeţ a z nabytých zahraničních zkušeností.  

Připouštím, ţe vlastní realizace by mohla být problematická, nicméně ne 

bezvýsledná. Prvním krokem koncepce by bylo zmapování informovanosti o profesi 

pastoračního asistenta v řadách klientů a zaměstnanců diagnostických ústavů pro 

mládeţ. Mapování by bylo realizováno na základě dotazníkového šetření. Z výsledků 

tohoto šetření by bylo moţné stanovit parametry pro realizaci pilotního projektu ve 

vybraném diagnostickém ústavu pro mládeţ. Vlastní realizací projektu by se mohl 

zabývat např. tým pracovníků, kteří mají zkušenosti s problémovou mládeţí a zároveň 

nějakým způsobem spolupracují s církví. 

Délka trvání projektu zaměřeného na zmapování zájmu o konkrétní sluţby, 

zahrnující i přítomnost pastoračního asistenta v diagnostickém ústavu, by byla 
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stanovena dle vzájemné dohody mezi zúčastněnými stranami. Financováním projektu 

by mohlo být osloveno např. Ministerstvo kultury České republiky.  

Osobně, jsem praktikujícím katolíkem, který prošel velkou řádkou situací, u nichţ 

jsem si mohl více uvědomit fakt, ţe i kdyţ má člověk před sebou obtíţnou ne-li ţivot 

ohroţující situaci, je moţné situaci čelit, pracovat na řešení s vědomím toho, ţe vše, co 

člověk dělá má svůj konkrétní význam. I kdyţ se v dané situaci nabízené řešení jeví 

jako nerealizovatelné.  

Dle mého názoru je tedy vhodné nabízet i tuto „ formu komunikace „ mladistvým, 

kteří část svého ţivota tráví ve zdech ústavních zařízení. Kaţdý z nás potřebuje v určité 

situaci prostor pro zamyšlení se nad tím, co ho v ţivotě potkalo a právě tato spolupráce 

by mohla zmiňovaný prostor nabídnout. 

Otázkou však zůstává, zda společnost a církev někdy v budoucnu najdou společnou 

řeč. Od této spolupráce se odvíjí i řešení problematiky pastorace ve školských 

zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. 
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Zákon č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání 

Zákon č. 383/2005 Sb. kterým se mění a doplňuje zák. č.109/2002 Sb. 

 

Vyhlášky: 

 

Vyhláška č. 359/2005Sb. změna občanského zákoníku a některých souvisejících zákonů 

 

Vyhláška č. 334/2003Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a 

ochranné výchovy ve školských zařízeních. 

 

Nařízení vlády: 

 

Nařízení vlády č. 86/1993 Sb. o osobních poţitcích poskytovaných duchovním církví a 

náboţenských společností. 

http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=nv86_1993#priloha2 

 

 

Ostatní zdroje: 
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