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Anotace
Bakalářská práce s názvem Spirituální a pastorační péče v českém
zdravotnictví se zabývá postavením pastoračního působení ve zdravotnickém
oboru. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem je zprostředkována
a poskytována duchovní péče ve vybraném zdravotnickém zařízení. Bakalářská
práce se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola se zabývá dimenzemi osobnosti
a modelu bio-psycho-sociálně spirituálnímu. Druhá kapitola je zaměřena
na pastoraci a spiritualitu, její kořeny a chápání v dnešním světě. Třetí kapitola
klade důraz na profesi nemocničního kaplana, případně pastoračního
pracovníka, zakotvení v legislativě, jeho vzdělání a kompetence, etický kodex
a srovnání s ostatními státy. Kapitola dále obsahuje informace o organizacích,
které jsou spojeny s nemocničními kaplany v České republice a v Evropě.
Čtvrtá prakticky orientovaná kapitola se zaměřuje na zdravotnické zařízení,
konkrétně na Vojenskou nemocnici Olomouc, jakožto příklad zařízení, kde je
poskytována pastorační péče. Kapitola také obsahuje stručné informace
o pastorační péči ve městě Olomouci a Olomouckém kraji.
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Summary
Bachelor thesis Pastoral and Spiritual Care in Czech Health Care deals with
situation of pastoral movement in health department. The goal of the thesis is
to find out how is spiritual and pastoral care mediated and provided in chosen
health institution. The thesis consists of four chapters. The first chapter deals
with human dimensions of bio-psycho-social-spiritual model. The second
chapter is focused on pastoral care and spirituality and its roots and
understanding in modern times. The third chapter involve profession of
chaplains in health care and pastoral workers, the legislative, their education
and competencies, code of ethics, comparism with other countries. Chapter
also includes information about organizations which are connected with
chaplains in health care in Czech republic and in Europe. The forth chapter is
focused on actual health institution, especially in Military hospital Olomouc as
an example where is provided pastoral care. Chapter also includes information
about pastoral care in Olomouc and in Olomouc region.
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Úvod
Název mé bakalářské práce je Pastorační a spirituální péče v českém
zdravotnictví. Cílem mé práce je zjistit, jak je zprostředkována a poskytována
pastorační péče ve zdravotnických zařízeních v Olomouci, konkrétně
ve Vojenské nemocnici Olomouc.
Motivací pro toto téma mi byla osobní zkušenost s dlouhodobým pobytem
v nemocnici, kde jsem se ocitla v pozici pacienta. Při této příležitosti jsem se
dozvěděla o působení nemocničních kaplanů, kteří zde jsou nedílnou součástí
péče o pacienta.
Později mě téma duchovní péče o nemocné začalo stále víc zajímat, protože
se o něm příliš nemluví. Samotný přístup společnosti k problematice
nemocných, starých a umírajících je minoritní záležitostí na konzum
orientované společnosti. Hloubka tématu nemocných nekončí zajištěním
přežití a saturováním biologických potřeb, ale je třeba naplňovat i další oblasti
– psychickou, sociální a v neposlední řadě i duchovní.
Práce

může

sloužit

jako

základní

vhled

do

problematiky

nemocných a konceptu duchovní péče v České republice s aplikací na město
Olomouc. Protože je problematika nemocničního kaplanství poměrně novou
oblastí, není zatím komplexně zpracována a jako pole zájmu se stále vyvíjí.
Prozatím jedinou literaturou věnovanou nemocničním kaplanům je Duchovní
péče ve zdravotnických zařízeních: teologické texty, zkušenosti, čísla: sborník
statí ze stejnojmenného semináře na Evangelické teologické fakultě od
Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy a Synodní rady
Českobratrské církve evangelické. Z toho důvodu je literatura zabývající se
nemocničním kaplanstvím čerpána převážně z internetových zdrojů, které
v současnosti poskytují nejucelenější informace.
Práce se skládá ze čtyř kapitol. První kapitola vymezuje člověka z pohledů
medicínského, psychologického, sociálního a spirituálního, se kterými se
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setkáváme v péči o nemocné. Ve druhé kapitole se zabývám pojmem pastorace
a pastorační péčí společně s vymezením spirituality.
Ve třetí kapitole se zaměřuji na profesi nemocničního kaplana, právního
zakotvení a možnosti vzdělávání kaplanů. Současně se zmiňuji o organizacích,
které se s kaplany pojí. Ve čtvrté kapitole se již zabývám konkrétním zařízením
Vojenskou

nemocnicí

Olomouc

a

možnostmi

péče ve zdravotnických zařízeních v Olomouci.
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zajišťování

duchovní

1. Dimenze člověka
1.1. Medicínský pohled na zdraví
Život člověka je nedílně spojen s nemocemi a bojem proti nim. Už od
pravěkého období se rozvíjela snaha o léčbu nemocí nebo fyzických postižení,
která jedince potkala. Zejména se jednalo o minimalizaci následků zranění,
experimentování s léčivými bylinami drcenými na masti a kladenými do ran
pro zvýšení hojících schopností. V raných dobách se péče soustřeďovala jen na
tělo, později ve starověku docházelo i k soustředění se na další dimenze, které
mohou být v rozporu se správným fungováním lidského organizmu. Ve
středověku došlo k inovaci v oblasti poskytování péče o nemocné. Péče se
zkvalitnila a rozšířila k více lidem, protože byla založena první zastřešená
zařízení, kde se péče nemocným poskytovala. Prvotní organizovanější péče
byla poskytována při klášterech. Církev byla tedy z počátku hlavním subjektem
na poli poskytování ošetřovatelské pomoci. Postupně docházelo k rozšíření
myšlenky pomoci nemocným a trpícím natolik, že za tímto účelem vznikaly
rytířské a církevní řády v čele s vojenským a špitálním řádem sv. Lazara
Jeruzalémského, řádem sv. Jana Jeruzalémského z Rhodu a Malty, řádem
Johanitů, kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského nebo jinými
řády na našem území. Angažovanost v ošetřovatelské praxi nebyla jen výsadou
mužů, ale zapojovaly se také ženy.1
Medicínský pohled na zdraví se v průběhu lidských dějin posouval společně
s myšlenkovým

vývojem

lidské

společnosti.

Myšlenkový

vývoj

posouval i technický pokrok, díky kterému bylo dosaženo mnoha úspěchů na
poli poznatků o člověku, jeho tělesné stavbě, funkcí orgánů, zkoumání
nemocí a snahy o jejich vyléčení.2

1

KUTNOHORSKÁ, Jana. Historie ošetřovatelství, s. 14-19.

2

PLEVOVÁ, Ilona a SLOWIK, Regina. Vybrané kapitoly z historie ošetřovatelství, s. 23.
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Ačkoli je pojem zdraví velmi relativní pojem a lze jej definovat velmi těžce,
lékařské slovníky se shodují3. v současnosti je definován Světovou
zdravotnickou organizací jako „ stav úplné duševní a sociální pohody
a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady.“

4

Poukazuje se zde na souvislost

s vývojem pohledu na člověka jako bytosti, kde nemoci nemusí být jen
fyzického rázu, ale mohou postihovat i duševní a sociální oblast.
Medicínský pohled vidí nemoc jako poruchu zdraví. Obvykle je zjistitelná
objektivně, bývá vnímána nemocnou osobou a stává se předmětem
zdravotnických služeb. Podle časového průběhu rozeznáme počáteční období,
rozvinutou patogenezi, ukončení nemoci vyléčením či přechodem do chronické
fáze nebo smrtí.5
Medicínský pohled je v oblasti nemocí prezentován i jako přechodné
stádium do odstranění orgánového defektu operativní cestou. U řady případů
dochází operativním řešením ke zlepšení akutních obtíží, nicméně jedinec pak
může přejít do chronické fáze. Ukončení léčby nutně nemusí znamenat pro
pacienta vyléčení a navrácení se do stavu zdraví. Pojmově termínu zdraví již
nemůže dosáhnout.6
Modernizací a technologickým pokrokem přestávala být péče o nemocné
výsadním právem církevních řádů a tento trend postupně vygradoval v 19.
století ve zřizování specializovaných institucí pro potřeby moderní medicíny,
zejména nemocnic. V současné době je lékařská péče poskytována
převážně v těchto zdravotnických zařízeních formou jak pobytovou, tak
3

VOKURKA, Martin a kol. Velký lékařský slovník, s. 1104.

4

Zdraví 21: úvod k osnově politiky: zdraví pro všechny v Evropském regionu WHO, s. 14.

5

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie nemoci, s. 130 a dál.

6

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví, s. 44-51.
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ambulantní. Docházení lékařů do domácího prostředí jako terénní forma služby
není převažující.7
Po roce 1948 byla řádová péče o nemocné utlumena a církev společně
s řádovými sestrami, které se staraly o ošetřovatelskou činnost, nemohly nadále
činnost vykonávat. Řády byly rozpuštěny a členové internováni. K činnosti
péče o nemocné se tak mohli členové řádů vrátit až po roce 1989. Aktivity
spojené s péčí o nemocné poskytují řády a kongregace v současnosti
samostatně. Slouží nyní jako druh služby doplňující poskytované služby
ve státních a soukromých zdravotnických zařízeních.8
Částečná návaznost medicíny na jiné zdánlivě nesouvisející disciplíny je
patrná nejen v oblasti sociologie, ale také v případě pastorální medicíny. Tato
se zabývá oblastí medicíny v souvislosti s pastoračním působením na osoby,
u kterých

je

na

základě

objektivního

zjištění,

popř.

i

subjektivně

diagnostikována nemoc. Jedná se o praktickou část teologie zaměřené
na určitou cílovou skupinu.

1.2. Psychologický pohled
Psychologický pohled na člověka a jeho zdraví se skládá z velkého
množství materiálů různých psychologických směrů a škol. V principu
psychologie definuje složky v lidské osobnosti, které mohou napomáhat ke
zdraví či naopak k nemoci. Existuje i specializovaná disciplína psychologie
zdraví a nemoci, která se těmito pojmy zabývá. Samotná psychologie zdraví se
zaměřuje na vytváření teorie zdravého jednání a chování člověka,
usiluje o získávání poznatků o tom, co zdraví posiluje a naopak co jej
poškozuje. Zabývá se prevencí úrazů způsobených dopravními nehodami nebo
7

KUTNOHORSKÁ, Jana. Historie ošetřovatelství, s. 34.

8

KUTNOHORSKÁ, Jana. Historie ošetřovatelství, s. 17-26 a s. 106
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trávením volnočasových aktivit, lékařskou péčí, otázkou špatné výživy
a rizikového chování, zanedbáváním preventivních opatření.9
Zdraví jedince úzce souvisí s naplňováním jeho potřeb, které se prolínají
přes biologickou, psychologickou, sociální i spirituální rovinu. Maslow nastínil
problematiku těchto potřeb a sestavil je do vzestupné hierarchie. Vymezil dvě
základní kategorie potřeb, nedostatkové a růstové. Nedostatkovými potřebami
rozumí potřeby, které je nutné uspokojit primárně. Neuspokojením těchto
potřeb vzniká frustrace a nelze se posunout k potřebám na vyšším stupni.
Potřeby růstové nastupují tehdy, pokud jsou všechny nedostatkové potřeby
naplněny.10
Pyramida začíná fyziologickými potřebami, které jsou společné pro všechny
živočichy. Jsou na biologickém základu a jsou vnímány jako esenciální pro
zachování existence člověka. Těmi se rozumí jídlo, pití, spánek a výkon
fyziologických funkcí. Po uspokojení fyziologických potřeb se lze posunout
směrem nahoru k potřebě bezpečí.11
Potřeba bezpečí a jistoty demonstruje vnitřní sílu člověka, kdy jedna síla
trvá na udržení bezpečí a ze strachu zaujímá obranný postoj. Člověk se bojí
vyrůst, osvobodit se od minulosti, posunout se dál a tím ohrozit to, co
v současné době vlastní. Člověk se v průběhu života dostává do situací, kdy
musí volit mezi bezpečím a tedy setrváním ve známé pozici nebo rozhodnutím
pro růst. Pokud se vyskytne v životě jedince situace, kdy má na výběr mezi
uspokojením nižší a vyšší potřeby, volí jedinec uspokojení nižších potřeb.12

9

BLAHUTKOVÁ, Marie, MATĚJKOVÁ, Eva a PERIČKOVÁ, Lucie. Psychologie zdraví: pro
studenty bakalářských a magisterských oborů, s. 10.
10

MASLOW, Abraham. O jedinečnosti bytí, s. 84.

11

srov. ŘÍČAN, Pavel. Psychologie náboženství, s. 112-3. a ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem, s.
52-3.
12

MASLOW, Abraham. O jedinečnosti bytí, s. 106.
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Potřebu sounáležitosti a lásky jedinec může naplňovat prostřednictvím
dalších osob. Jedná se o nedostatkovou potřebu. Tato potřeba má dva póly,
kterými je potřeba milovat a být milován. Při nedostatku se objevuje závažný
patologický stav. Touha po lásce je zde definována jako porucha z nedostatku.
Láska může být sobecká nebo nesobecká. Láska primárně určená pro saturaci
potřeby lásky je sobeckým příkladem, při kterém jedinec nezažije prožitek
vyšší hodnoty, ačkoli bylo dosáhnuto určitého stupně uspokojení. Nesobecká
láska je charakterizována jako láska k bytí druhého člověka, není vlastnická,
nepůsobí člověku žádné potíže, ani od něj nic nepožaduje, je radostná. Osoba
se jí nepřesytí. Uspokojením nezmizí, má tendenci narůstat.13
Potřeba uznání a úcty se projevuje v oblasti být druhými oceňován, být sám
sebou dobře ohodnocen. Tato potřeba zahrnuje sociální aspekt, protože
zahrnuje nejen náhled jedince na sebe, ale také reakci druhého člověka, který
ho utvrzuje ve snažení se o užitečnost. Projevuje se i pracovním prostředí
a rodině. Uspokojení potřeby sebeúcty se v průběhu lidského vývoje mění.
Ve fázi adolescence je třeba uznání od vrstevníků, zatímco v dospělosti
převažuje realistický pohled na svět a snaha jedince směřuje k finančnímu
zaopatření a péči o rodinu. Pokud je potřeba uspokojena, jedinec je méně
náchylný k manipulaci a je méně úzkostný. Nevyžaduje žádné pocty či
odměny.14
Potřeba seberealizace je na pomyslném vrcholu potřeb, kdy se člověk stává
tím, kým chce být a naplňuje tak potřeby růstu a rozvoje. Jen velmi malé
procento jedinců však této fáze dosáhne, uvádí se 1% osob. Jsou zde připojeny
i potřeby poznávání, porozumění a potřeba estetických zážitků. Člověk
s naplněnou potřebou seberealizace nevidí ostatní jako předmět pro naplnění

13

Tamtéž, s. 100.

14

Tamtéž, s. 92.
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svých potřeb, ale nahlíží na člověka z estetického hlediska, obdivuje ho pro
jeho vnitřní kvality.15
Lze konstatovat, že pro Maslowa je zdravým člověkem takový jedinec,
který předchází nemocem uspokojováním svých potřeb a zamezuje tak
frustraci.
Jak již bylo řečeno, zdravím a jeho udržením se zabývá psychologie zdraví.
Existuje také psychologie nemocí a psychologie nemocných nebo pro přesnější
konotaci

používaný

pojem

psychologie

pacienta.

Ta

se

zaměřuje

na nemocného a jeho vnímání bolesti, vnímání pobytu v nemocnici, vztahem
mezi lékařem a pacientem, zdravotním personálem a pacientem, stresem či
způsoby zvládání těžkostí nemoci.16
Reakce na onemocnění se liší. V zásadě jedinec reaguje ve fázích, které
popsala Kübler-Rossová17, která se zaměřila na těžce nemocné osoby s vážnou
diagnózou. Rozdělení lze použít i pro z lékařského hlediska méně závažné
onemocnění. Jedná se o pětistupňové rozdělení, které začíná fází šoku po
sdělení onemocnění lékařem.

1.3.Sociální pohled
Sociální pohled na zdraví člověka je komplikovanějšího rázu a často se
prolíná z výše popsanou rovinou psychologickou. Člověka v životě ovlivňují
faktory rodina, skupina a prostředí. Terminologicky se sociální stránkou
člověka zabývá sociologie a sociální práce. Zdravotní stránkou a sociálním
dopadem se zabývá sociologie medicíny a sociologie deviací.
Při vymezování pojmu nemoc v oblasti sociologie se v současnosti vychází
z holistického pojetí. Z tohoto hlediska je nutné vidět nemoc stejně jako zdraví
v rovině životních procesů, které se odehrávají v systému člověka a jeho
15

MASLOW, Abraham. O jedinečnosti bytí, s. 94.

16

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie nemoci, s. 6.
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KÜBLER-ROSSOVÁ, Elisabeth. Hovory s umírajícími, s. 15-95.
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prostředí. Nemoc je narušením systému, jeho poruchou. Jedná se o potenciál
vlastností

organizmu,

které

omezují

možnosti

organizmu

vyrovnat

se v průběhu života s nároky prostředí, ve kterém člověk žije. Nemoc má svůj
aspekt biologický, psychický a společenský.18
Ze sociologického hlediska prožívá nemocný zvláštní situaci, nemůže
vykonávat společenské funkce, které by ve stavu zdraví plnit mohl. Postavení
nemocného se pojí s nepříjemnými pocity, které mají společensky významnou
roli. Jedná se o negativní motivaci jedince, která jej má motivovat k návratu do
aktivního stavu před nemocí a nesetrvávání ve stavu nemoci. Přidružuje
se i osobní strach z nakažlivosti nemocí v zařízeních.19
Společenskou stránku člověka lze charakterizovat sociálními rolemi, které
zastává. Nemoc však jedinci brání, aby role zastával. Tyto role vyplývají z jeho
sociálního zařazení v rámci vztahů profesionálních, rodinných a společenských
včetně soběstačnosti v každodenních úkonech. Nemoc tak může narušit
komunikaci mezi členy skupiny, může napomoci ke snížení schopnosti zastávat
přidělené nebo připsané role a plnit úkoly. Existuje však velké množství druhů
nemocí a stupňů onemocnění. Předmětem studia sociologie medicíny je
sociální stránka nemoci, tedy přihlédnutí k stanovisku, že nemoc je sociální
stav, u kterého se současně předpokládá biologická porucha.20
V současné době se k nemocím přidává rychlé životní tempo a stresy,
zejména chronického rázu. Právě tyto faktory kromě mnoha jiných přispívají
k rozvoji civilizačních chorob, mezi které patří diabetes, zhoubné novotvary,
obezita či alergická onemocnění. Neschopnost snášet životní zátěž může
zapříčinit onemocnění. Důvodem je neschopnost zvládat zátěžové situace
účelným

a společensky

vyváženým

způsobem.

Takoví
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lidé

onemocněli v mladším věku na rozdíl od těch, kteří byli označeni jako lidé,
kteří lépe zvládali životní zátěž.21
Nemocný jedinec prochází určitými fázemi nemoci. Na začátku se objevují
symptomy, které jedince upozorní na novou nežádoucí situaci. Zároveň však
osoba nemusí akceptovat varovné signály a nevyhledá odbornou pomoc. Pokud
nemoc nezmizí samoléčebnými praktikami, je jedinec nucen vyhledat lékaře.
Je konfrontován s prostředím, které je cizí, neosobní a tím může vzbuzovat
strach. Psychickou oporou jedinci je zdravotnický personál či vlastní rodina.
Poslední fází je navrácení jedince do stavu před nemocí a obdobného
fungování sociálních rolí. K nemocným je nutné - vzhledem k rozdílům
v druhu

vykonávané

práce

-

přistupovat

individuálně.

Po

návratu

do pracovního prostředí může docházet i ke změnám v pracovním zařazení.22
Sociálním dopadem nemoci není jen změna pracovního zařazení, ale
dochází i k značné proměně v partnerských a rodinných vztazích. Partnerské
vztahy se v nemoci mohou narušit. Dochází však také k případům zlepšení
partnerského života. Rozdíly se nachází i v sociálních rolích členů rodiny.
Každý člen vnímá onemocnění z jiného pohledu. Jedná-li se o matku, která
pečuje o ostatní členy rodiny (zejména o malé děti), pak je nejdůležitějším
článkem v rodině. Rodina nemocí emocionálně strádá. V případě nemoci otce
rodiny se vyskytují finanční problémy.23
Nemocný jedinec by měl vyhledat lékařskou péči a spolupracovat při léčbě.
Předpokládá

se,

že

jedinec

se

postupně

plně

soustředí

na

své

onemocnění a dochází k toleranci neparticipování na společenských závazcích.
Situace

se

liší

v případě

hospitalizace

nemocného,

kdy

převozem

do zdravotnického zařízení dochází k přijetí role pacienta, od ambulantní
21
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formy léčby nemocného, kdy nemocný zůstává v domácím prostředí a
zachovává si část sociálních rolí.24
Sociální rovinou se ve zdravotnických zařízeních zabývají sociální
pracovníci a sociálně zdravotní pracovníci. Smyslem je pomoci pacientovi,
rodině i jeho širšímu okolí ke zmírnění sociálních dopadů nemoci na jedince.
Psychosociální metody a techniky napomáhají k překonání obtíží, motivaci,
spolupráci a kvalitnějšímu životu.25

1.4.Spirituální pohled
Spirituální problematikou zdraví se zabývá mnoho duchovních autorit
i zástupců odborné veřejnosti. Každý rok s e papež vyjadřuje k problémům naší
společnosti. Ať se jedná o téma uprchlictví, rodiny, světového míru, postní
doby v průběhu Velikonoc nebo také ke Světovému dni nemocných. Poselství
slouží jako motivace k zamyšlení, upozornění na propojenost problémů,
ukazuje na možnosti k nápravě. Každý rok se papež v rámci Světového dne
nemocných vyjadřuje k určitému tématu s důrazem na vybranou oblast.
Jan Pavel II. se pravidelně vyjadřoval k problematice nemocných a trpících.
Sám myšlenku Tematických listů na téma nemocných a trpících založil k roku
1992-3. Tradice nebyla dosud přerušena a navazují na ni jeho následovníci.
Zároveň se Jan Pavel II. vyjadřoval ke genovému inženýrství a technickému
pokroku všeobecně, který umožnil rozvoj moderní společnosti. Tento by však
měl zachovávat lidskou důstojnost od narození až po umírání a smrt. Osoby
pracující v pastoraci nemocných by se měly snažit o větší citlivost v oblasti
nemocných, aby se tito cítili více angažovaní.26
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Benedikt XVI a František navazují na tradici poselství nemocným. Benedikt
XVI. se zaměřoval na děti jako stvoření obzvláště zranitelná a na
mladé a nemocné, kteří mají z nemoci strach. František přihlížel k problémům
trpících s odkazem nabádajícím každého, aby pomohl bez nároku na odměnu. 27
Být nablízku trpícímu, mít schopnost i vůli pomoci a podílet se na zlepšení
životní situace po materiální, fyzické, psychické, sociální nebo spirituální
rovině však vyžaduje značnou vnitřní sílu. Síla nepřichází jen samostatně
i osoba druhého může být inspirací pro službu člověku.28
Zdraví či spíše jeho nepřítomnost lze vnímat jako odpověď těla a vyjádření
duše. Nemoc je pokusem těla upozornit na problém a na možnost sebe
uzdravení. Tím je tělo a člověk chráněn před zhroucením. Příčiny stavu jsou
zadržované potřeby. Nemoc lze proto brát jako výzvu k lepšímu zacházení se
svými vlastními potřebami, jako možnost obrácení se k vnitřním hodnotám.
Osoby, které svou nemoc nepřijmou, odmítají své lidství.29
Je nutné poukázat na to, že tělesně nemocný člověk může být duševně
zdráv. Každý člověk je zodpovědný za své tělo a tím je zodpovědný za své
zdraví. Nemoc nutí člověka předefinovat své hodnoty, mění jeho současný stav
a celou jeho existenci. Pro posun člověka je výhodnější smířit se s nemocí,
i když je to proces často velmi náročný a bolestivý.30
K tématu zdraví a nemoci se dále vyjadřuje i pastorální teologie nebo
pastorální medicína. Obě disciplíny jsou v současné době spíše úzce
specializovanými disciplínami, které nejsou v okruhu zájmů široké odborné
27

Biskupství brněnské. Poselství Benedikta XVI. ke světovému dni nemocných 2009 [online].
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veřejnosti. Pastorální medicína klade na zdraví stejné požadavky jako
medicína, ale přidružuje k ní pastorační složku, která je zacílená osobám,
kterým bylo diagnostikováno onemocnění. Je vnímána jako praktická nauka.31
Stejně jako má jedinec biologické, psychologické a sociální potřeby, má
také potřeby spirituální. Svatošová sestavila několik bodů, které duchovní
potřeby

začleňují

do problematiky

nemocných.

Rozšířenou

mylnou

domněnkou bylo, že spirituální potřeby se vyskytují jen u lidí věřících. Není
tomu tak, věřící lidé jen umí spirituálních potřeb více využívat.32
České zdravotnictví věnovalo velkou pozornost zejména tělesným potřebám
hospitalizovaných, ale dlouho opomíjelo spirituální složku. Je považována za
tabu, za soukromou věc, která není vhodná pro odborné zkoumání. Spiritualita
je oddělena od medicíny nebo uzdravování. Pomáhající člověk je postaven
před nelehký požadavek hluboké účasti, sdílení se s člověkem na nejhlubší
úrovni. Předpokladem je soucit, schopnost vcítění, smysl pro hodnoty a snaha
vytvořit vhodné podmínky pro pacienta. 33
Se spirituálními potřebami se pojí specifické komplikace, protože lidé si
často nechávají duchovní záležitosti stranou na pozdější dobu. Na rozdíl od
jiných potřeb, které lze uspokojit bez větších problémů, jsou spirituální potřeby
těžko uchopitelné z toho důvodu, že jsou z velké části individuální. Dále se
můžeme setkat s potřebami informování o svém zdravotním stavu a to
pravdivě. Nejhlubší potřebou je pak dle Svatošové potřeba lásky vztažena
k Bohu.34
Je nutné zdůraznit, že celou výše zmíněnou problematiku nelze pochopit
jako souhrn jednotlivých částí, ale jen v širším pohledu.
31
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2. Spiritualita a pastorace
2.1.Historie spirituality
Spiritualita je komplexnějším pojmem a není možné jej jednoznačně
definovat. Spiritualita, jak ji známe dnes, prošla velkým vývojem. Je tedy
nutné k tomuto pojmu přistupovat s opatrností, protože i v dnešní době se
vyvíjí, stejně jako se vyvíjí lidská kultura. Je patrná závislost na historickém
kontextu, ze kterého by se spiritualita neměla vytrhávat. Pokud se z něj
vytrhne, hrozí nebezpečí nepochopení pojmu a možné zaměňování s jinými
pojmy. Sheldrake se přiklání k tomu, že pojem jak jej známe v širším smyslu,
poukazuje k praxi a teorii křesťanského života.35
Vojtíšek se spolu s dalšími autory přiklání k názoru, že pojem „spiritualita“
pochází z latinského základu slova spiritualis značící duchovní, odvozeno
od spiritus značící dech či duch. V křesťanské tradici se jedná o označení třetí
osoby. Ve 20.století se pojem rozvinul do chápání osobní polohy náboženství
díky hnutí New Age. Spiritualita je zde v pojetí osobní, nedogmatické
zbožnosti

vycházející

z přímého

náboženského

zážitku

bez

nutnosti

členění do svazujících nároků institucí. Nové pojetí spirituality se tedy rozšířilo
nejen

díky

velkému

zájmu

veřejnosti

také o snahu a zájem o náboženství

o

alternativní,

samotná
kdy

náboženství,
církevní

ale

struktury

procházely krizí.36
V souladu s tím rozumí Říčan spiritualitě jako aspektu religiozity, kdy se
člověk vztahuje k božským bytostem prostřednictvím meditativních technik
nebo prostřednictvím modliteb.37
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Lze rozeznávat několik rovin spirituality. Základem jsou předpoklady, díky
kterým jedinec přistupuje k nazírání na svět. Praktickým důsledkem jsou
nejprve obřady v podobě individuální nebo kolektivní. Individuální rovina je
demonstrována v podobě modliteb a meditací. Dále jsou to normy a hodnoty,
které jsou posvátné. Zavazují lidské svědomí. Neméně podstatnou rovinou jsou
zážitky spontánní nebo záměrně získané poznáním. Neopomenutelnou rovinou
je společenství, které prostřednictvím nauk a etických norem udržuje a rozvíjí
duchovní zážitky. Poslední rovinou je tvořivost, která se vztahuje
jak k materiální, tak i umělecké oblasti. Jednotlivé roviny jsou provázané.
Samotná spiritualita není negativní nebo pozitivní. Zaujetí spirituální oblastí
může jedince obohatit, nicméně může dojít v jistém smyslu i k destrukci
jedince.38
2.1.1. Zdroje spirituality
Spiritualita musí nějakým způsobem vyvěrat a tvořit se. Předpokládá se, že
u jednotlivce je zdrojem právě duchovní tradice jednotlivce. Spiritualita úzce
souvisí i s pojmem religiozity, která je podmnožinou spirituality a je jedním
z druhů spirituality. Můžeme tedy říci, že religiozita je tradičně zakotvená
spiritualita v náboženské instituci. Spiritualita obsahuje nicméně i znaky vztahu
k posvátnému, které nelze jednoznačně přiřadit k určité náboženské instituci.39
Čerpat lze z více než jedné duchovní tradice a uplatňovat tak poznatky z více
zdrojů. Lidí, kteří vyznávají spiritualitu v rámci jedné náboženské instituce na
celém světě, ubývá.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi je patrné, že na spiritualitu
nemůžeme nazírat jako na striktně definovaný pojem. Stejně je tomu tak
i u lidí, kteří v této souvislosti nemohou být vedeni jako věřící či nevěřící.
Vzhledem k modelu spirituality a inertní složky jedince, která se skládá
38
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z několika vrstev je patrné, že každý jedinec bez ohledu na svůj sociální status,
náboženství, názor může být jinak aktivní v rovinách spirituality a může
některé roviny upřednostňovat a jiné mít v pozadí zájmu.
Neméně zajímavým je v rámci problematiky spirituality poukaz na polohu
protestní či potvrzující. Obě tyto polohy v lidské společnosti závisí
na společenském kontextu. Zatímco v Evropě je buddhistická duchovní tradice
brána z historického hlediska a kvantitativního výskytu jako protestní, v Asii je
ze stejného měřítka brána jako potvrzující. Protestní spiritualita je tak více
patrná v nových náboženských hnutích. Protestní postoj je vyhrazením proti
starým a tradičním hodnotám, které chtějí nová hnutí reformovat. Postupem
času, při ustanovování a začleňování nových hnutí do společnosti
dochází k adaptaci a ztrátě protestního postoje.40
Rohr uvádí, že první polovina života se pro osoby vyznačuje snahou nalézt
svoji identitu a zjistit, co přesně je obsahem identity. Právě nalezení identity je
důležité i pro spiritualitu jedince. Druhá polovina života jedince se vyznačuje
objevováním dimenze spirituality a utvrzováním se v jeho náhledu na ni.41
Grün vidí spiritualitu a specificky křesťanskou spiritualitu jako život
z ducha. Zde se jedná o působení ducha Svatého, který je pramenem
života a zároveň se orientuje na Ježíše Krista. Vztahuje se nejenom k jeho
životu, ale také k jeho skutkům a působení. Křesťanství je tak možnou formou
k přeměňování sebe sama a přiblížení se tak vizi jako cestě k Ježíši Kristu.42
Spiritualita existuje ve všech světových náboženstvích, nejen v křesťanství.
Lze se setkat s různými typy spiritualit. V náboženstvích se však může
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projevovat v podobných formách jako jsou například modlitba, meditace,
askeze, rituály.43 Tato práce se zabývá spiritualitou křesťanskou.
Původní křesťanská nauka se zabývá spiritualitou jako výsledkem působení
božího Ducha v lidské duši a jednání. Podle Schneiderse je definována
následovně: „Křesťanská spiritualita je tedy sebepřesažná víra, v níž se
spojení s Bohem v Ježíši Kristu skrze Ducha vyjadřuje ve službě bližnímu
a v účasti na realizaci Boží vlády v tomto světě.“ 44
Pojem spirituality se postupně posunul k chápání tohoto termínu jako
individuálnímu a na instituci nezávislému náboženskému zájmu, pro který je
charakteristická hodnota vnitřního zážitku a praktického denního prožívání,
které umocňuje schopnosti jedince. Lze tedy konstatovat, že se pojem postupně
odsunul od svého křesťanského základu směrem k mimokřesťanským tradicím
či mimo náboženskou oblast.45

2.2.Pastorace
Pastorační péče nebo také pastorální péče je v literatuře odvozena od pojmů,
jako jsou pastýř, pastor.
V Novém Zákoně je pojem pastýře spjat s příklonem k církvi. Pastýř je
osoba, která pečuje o lidské duše a je do určité míry zodpovědný za duchovní
vedení. Prvotně to byli apoštolové a později biskupové. Nicméně i oni byli
obklopeni spolupracovníky uvnitř i mimo církev.
Definice pastorace není jednotná, nicméně lze považovat za dostačující
následující definici: „Pastorační péče v širším smyslu je takové jednání
43
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s člověkem, které respektuje člověka v jeho jedinečnosti, přistupuje
k němu z pozice věřících křesťanů, doprovází ho v obtížných situacích
jakými je nemoc, utrpení, umírání a pomáhá mu k důstojnému zvládnutí
životní situace včetně smrti na úrovni, která je na dostupné míře víry
s možností rozvoje.“46
Současné pojetí pastorace lze nalézt ve dvou pojetích. Evropské pojetí
se v úzkém smyslu soustředí na samotné úsilí církve o duchovní dimenzi
člověka. V širokém pojetí však hovoří o úsilí církve o zlepšení situace člověka
na všech rovinách kromě duchovní. Anglosaské pojetí se poněkud odlišuje.
Péče se zaměřuje na členy církevního společenství či je pojata jako péče osob
činných v pomáhajících profesích o blaho člověka.47
Křivohlavý tato pojetí rozvádí. V užším pojetí je pastorační péče definována
v křesťanském kontextu a poskytujícím je křesťan. V péči je kladen důraz na
uzdravující roli křesťanské víry. V širším smyslu je pastorační péče pomoc
jedincům v orientaci v problémech, poskytování sociální opory, pomoc při
zvládání konfliktů, podněcování k lepšímu chování, pomoc k rozvíjení
osobnosti či preventivní zvládání stresu a zátěže.48
Pastorační péče se odloučila od nazírání jako na výlučnou aktivitu
duchovního směrem k oblasti jedince, která je součástí každodenního života
křesťana. Každý jedinec má možnost mít ve svém okolí někoho, komu by měl
věnovat péči. Dokumenty ve výkonu pastorační péče zmiňují kněze a biskupy,
kteří jsou primárně chápáni jako osoby, které poskytují pastorační péči
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ve smyslu užším, tedy vysluhováním obřadů, bohoslužeb. Stejně tak je možno
nalézt zmínku také o spolupráci s laiky.49
2.2.1. Kořeny pastorace
Původní význam pastorace pochází z péče o duši. Od 10. století je chápána
jako souhrn konkrétních úkonů biskupa. Od 12. století patřila péče o duši ke
službě církve a byla v náplni povinností kleriků. Péče o duši byla chápána jako
souhrn činností a povinností, které jsou objektivně spojené se skutečnými
potřebami křesťanského lidu, z kterých se odvozují práva a povinnosti
kleriků.50 Nestačí pouze porozumět vztahu mezi naukou a pastorací. Pastorační
skutečnost se rodí teprve tehdy, pokud je zakořeněna v životě církve.
V závislosti s tím lze vidět pastorační práci jako činnost církve, která je
aplikovaná na každodenní realitu lidského života. Tato činnost se vyskytuje
tehdy, pokud důsledně akceptuje podoby církve v dějinách. Zároveň je
důležitým zdrojem poznání praxe a církev se tak prostřednictvím ní může
ztotožnit s dějinami a jejich změnami, stejně tak jako s životem Božím mezi
námi a za nás.51
Slovo pastýř se v Bibli vyskytuje více než 260krát. Ke známým obrazům
patří obraz pastýře a jeho péče o stádo ovcí. Historicky prvním jmenovaným
pastýřem, který byl v Bibli jmenován, byl Ábel, poté následován další řadou
biblických postav. Lze tedy soudit, že právě proto je obraz Boha jako pastýře
oblíben.52
„Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi
odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě
udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno(...)“ 53
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V Žalmu je Hospodin prezentován jako pastýř ovcí, který je spolehlivý,
vlídný a starostlivě pečuje o své stádo ovcí. Záleží mu na ovcích, proto jim
dopřává pít, jíst a ochraňuje je před vším zlým. Stádo mu natolik důvěřuje a ví,
že se o své ovce postará, jde v jeho šlépějích. Působí i autoritativně
prostřednictvím své hole, kterou může potrestat zvěř a ochránit stádo. Žalm
pokračuje obrazem Boha, který pečuje o lidské ovečky.
Tato idea je rozšířena v pasáži: „Toto praví panovník Hospodin: hle, já
sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Tak jako pastýř pečuje o své
stádo(...)“54 Verše jsou namířeny proti špatným pastýřům, kteří dbají jen o sebe
a jen ostatní okrádali, nestarají se o svůj lid. Hospodin se tedy ujme lidu sám a
pastýře vede k odpovědnosti.
„Amen, amen pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale
přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř
ovcí(...)“55 V Novém zákoně je pastýřem Ježíš, který naplňuje poslání
shromáždit ztracené ovce.
2.2.2. Pastorační rozhovor
Pastorační pracovníci se ve službě setkávají s řadou problémů jako jsou
deprese, úzkost, zoufalství, krize víry či zármutek. Na základě diagnózy56
vypracují plán, postup jak pacientovi holisticky pomáhat. Musí se zaměřit
na oblasti, které jsou pro pacienta individuálně důležité a určit, co lze a jakým
způsobem změnit. Na konci prvního rozhovoru by měl pracovník poznat, jaké
jsou klientovy silné stránky a zdroje vnitřních sil nápomocných při ozdravném
procesu jedince.
Pastorace je velmi účinným hmatatelným projevem lásky. Lásku
přijímáme a hledáme, snažíme se ji předat dalším. Bůh skrze nás navazuje
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vztahy s dalšími lidmi. Chybou dle Greena57 je neschopnost naslouchat, která
vede k omylům. I když jsou pracovníci motivováni k empatii a naslouchání,
objevují se překážky. Ačkoli je naslouchání považováno za jednoduchý proces,
je to jen zdánlivé. Pracovník musí umět vycítit, co chtěl jedinec sdělit, zda
záměr koresponduje s mluveným projevem a zda opravdu jako pracovník
správně pochopil obsah zamýšleného sdělení.
Chybou je předkládání řešení před opravdovým pochopením problému. Při
nepochopení

potřeb

klienta

vztahuje

pracovník

na

klienta

své

potřeby a předkládá řešení, které je generalizované a snižuje závažnost situace.
Dalšími

problémy

mohou

být

nedostatečné

hranice,

nezúčastněnost,

znevažování vlastní pozice, vzbuzování nerealistických nadějí.58
Možností jak získat nový zdroj je i modlitba jako prostředek osobního
vztahu s Bohem. Modlitba má na člověka prokázaný uklidňující účinek, může
napomoci léčení a hojení fyzických, psychických a duchovních ran.
Problematice modliteb se zabývá Anselm Grün.59 Ačkoli jsou modlitby
zaznamenané a užívané v psané formě jako určitá předloha, která se používá
pro širší publikum, neméně důležitou roli hraje niterná modlitba, kterou osoba
individuálně komunikuje s Bohem z nitra svého srdce.
Pastorační rozhovor je silně individuálního charakteru, protože vychází
především ze situace jedince, jeho potřeb a přání. Základem rozhovoru je
prostá přítomnost druhého člověka jedinci v těžké situaci. Jedinec není
na situaci sám, má v druhém možnost získat přítele, spojence.60 Cílem
pastoračního rozhovoru obecně je pomoc jedinci v jeho obtížné situaci.
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Prvotním cílem by však mělo být nastolení důvěry a přátelské atmosféry, snaha
o sblížení. Pokud se tento krok vydaří, lze postoupit k dalším rovinám.
Dalším cílem je, aby člověk našel nejsilnějšího spojence ve své situaci,
Boha. Avšak není vyloučena ani lidská sounáležitost. Pastorační rozhovor má
tak přispět k důstojnému zvládnutí situace na úrovni víry klienta a stát se
možnou

podporou

růstu.

Předpokladem

je

dobrá

atmosféra

důvěry

v pastoračního pracovníka, kterému se jedinec může svěřit beze strachu
ze špatné odpovědi, která by vyvolala trest či opuštění.61
Položením široké otázky pacientovi lze docílit zmírnění stresu a obav.
Stejného očekávaného výsledku lze dosáhnout i dobře volenou uzavřenou
otázkou. Při nevhodném pokládání uzavřených otázek či pokládáním mnoha po
sobě

jdoucích

uzavřených

otázek

pacient

nabyde

dojmu,

že

je

vyslýchán a nebude chtít pokračovat v rozhovoru.62
Někdy nelze odpovědět na všechny otázky nemocného, případně se
jedná o řečnické otázky.63 Pomocí může být shrnující odpověď, která ujasňuje,
co bylo dříve řečeno. Pro pacienta je to zároveň signál, že jeho slovům
rozumíme bez nutnosti kladení doplňujících otázek. Souhlas lze pozorovat
i neverbálně pokývnutím hlavy.64
2.2.3. Duchovní péče o nemocné
V aplikaci duchovní péče o nemocné je v centru člověk, který má svou
historii a vztahovou síť v sociální dimenzi. Ale jde také o nitro, vnitřní jistoty
či nejistoty k lidem, které mohou přecházet i do duchovní oblasti. Druhá
osoba v rozhovoru by měla být oporou a vyrovnána s pacientovým stavem.
Není jednoduché získat si jako zdravý jedinec důvěru nemocného, je nutno
postupovat velmi citlivě a akceptovat i fakt, že ten druhý má právo nechat si
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své nejniternější pocity ohledně víry a smyslu života pro sebe, mj. i proto, že
nemocný může otevřenost vnímat jako určitý druh slabosti.
Proto v těžké nemoci člověk usiluje o naplnění a smíření se v oblastech sebe
sama a s bližními ať již zemřelými nebo žijícími a s Bohem.65
Další možnou komplikací spojenou s rozhovorem je fakt, že starší člověk
může být vrtošivý, nevlídný k mladší generaci, protože nemá podobné
smýšlení jako on. K závěru života by se však jedinec neměl uzavírat, naopak
by se měl otevřít budoucnosti. Církev samotná se snaží staré lidi včleňovat do
života a resocializovat.66 Nejčastější témata starších osob se týkají zejména
ztráty samostatnosti a naopak vzrůstu závislosti na jiných osobách, izolace,
osamělosti, nemoci a smrti. Rozhovor by měl poskytovat i nové informace,
něco, co by se stalo důležitým poselstvím pro život. I když lze pastorační
rozhovor promítat do různých oblastí, člověk se vrací k základním otázkám
smyslu života a budoucnosti. Náplní rozhovoru je zejména útěcha v těžkých
životních chvílích, tělesná a duševní záchrana či duchovní vedení umírajících.
V pastoračním rozhovoru jde zejména o to, aby člověk porozuměl své
situaci a snažil se o vyřešení, které je pro daného člověk přiměřené z hlediska
jeho sil, schopností a možností. Při rozhovoru mluví nejenom pracovník
s odvoláním na své zkušenosti, ale také na zkušenosti druhé osoby v dialogu.
Rozhovor je směřován k vedení člověka směrem k pochopení svého údělu.67 Je
třeba poskytnout člověku autentickou formou útěchu, radu, porozumění.
Základní hodnotou, kterou osoba potřebuje je právo na pravdu. Pravdivost
je nutná ve vztahu lékaře k pacientovi, ale i ve vztahu s duchovním
pracovníkem. Pomáhající osoba musí citlivě a vnímavě vyhodnotit podmínky.
Vhodným je i zaměření na psychiku, myšlení či hodnotový svět. Nechlácholit
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pacienta planými frázemi, ale snažit se o pozorné a taktní vedení s praktickou
snahou ulevit mu psychicky a fyzicky. Možnosti podpory a pomoci se mohou
naskytnout v rámci spolupráce s lékařem, duchovním nebo rodinou, pokud
bude přístup pro pacienta přínosný a nepřitíží jeho zdravotnímu stavu.68
Pomoc spočívá v mírnění bolesti a snaze být přítomen s umírajícím
člověkem, sdílet realitu přítomnosti, věnovat mu svou pozornost a sdílet
blízkost. Pro pacienta je důležité vědomí, že se ostatní snaží vyhovět jeho
přáním. Důležitou záležitostí je hlavně pocit, že pro druhé něco znamená, že je
respektován a milován69. Součástí je poslední udělení svátosti pomazání
nemocných, případně církevní pohřeb. Vyvrcholením pastorace zemřelých je
rozloučení se s osobou na zádušní mši a možnost péče o pozůstalé a truchlící.
V současné době je zaznamenán odklon od postupů, které se zaměřují
na duchovního směrem k interakcím s objekty péče.
Součástí pastoračního rozhovoru je i modlitba, pokud o ni pacient aktivně
požádá nebo nechá duchovního, aby se ujal společné modlitby. Je třeba dbát
na to, aby modlitba nebyla příliš zdlouhavá a nezpůsobila pacientovi vyčerpání.
Zároveň by rozhovor neměl být o teologických termínech, ale aby se způsob
vedení přibližoval pacientově způsobu vyjadřování.
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3. Profese nemocničních kaplanů
Dlouhou dobu se problematika opírala o kusé poznatky z důvodu menší
tradice kaplanské služby ve zdravotnických zařízeních. Po roce 1989 byla
místy snaha o propracování oblasti, ale k soustavnému zlepšování dochází
teprve v posledních deseti letech.
Základním dokumentem pro poskytování duchovní péče je zejména Dohoda
o duchovní péči ve zdravotnictví, která byla vyjednána mezi ČBK a ERC
v České republice. Dohoda slouží k vymezení vysílání nemocničních kaplanů
či

dobrovolníků

do

zdravotnických

zařízení

za

účelem

služby

potřebným a ulehčení trpícím v jejich těžké situaci. Nejnověji byl vydán
Metodický pokyn pro duchovní péči.70
Nemocniční kaplan je osoba, která poskytuje duchovní péči pacientům,
personálu či návštěvníkům. Řídí ale i práci dobrovolníků v duchovní
péči a zajišťuje kontakt s ostatními duchovními jiných církví na pacientovo
přání.71

3.1.Kvalifikační předpoklady nemocničního kaplana
Na profesi nemocničního kaplana jsou kladeny požadavky, které jsou
přiblíženy v Dohodě o duchovní péči mezi ERC a ČBK platné k roku 2006.
Předpoklady pro službu nemocničního kaplana jsou dokončené teologické
vzdělání, znalost religionistiky včetně oblasti náboženství a náboženských
hnutí a absolvování kurzu pastorační péče. Dalším požadavkem je
orientace v duchovní péči uznaných církví na území České republiky, orientace
v obecných zásadách spirituální péče a závěrem pověření církve k vykonávání
služby.72
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Součástí znalostí je na rovině zdravotní porozumění organizačnímu zajištění
zdravotnictví a nemocnic, včetně ovládání právního minima z oblasti
zdravotnictví a sociální péče. Předpokladem ke kvalitně poskytované službě ve
zdravotnických

zařízeních

je

znalost

lékařských

oborů,

orientace v lékařské a zdravotnické etice.73
V sociální dimenzi je vyžadován kurz krizové intervence, kurz komunikace
s důrazem na obtížné situace a znalost světových jazyků alespoň na
komunikativní

úrovni.

Nedílnou

součástí

vedle

teoretických

znalostí

je i praktické využití poznatků v praxi. Praxe by neměla být jen následnou
záležitostí, ale měla by být i výchozí zkušeností pro adepta na post
nemocničního kaplana.74 Dodatek k Dohodě více specifikuje a rozvádí oblasti,
ve kterých by měl být nemocniční kaplan vzdělaný a nastavuje minimální
hranici praxe v délce jednoho měsíce, nejlépe však s praxí tříměsíční.75
Součástí Dohody je etický kodex duchovního pracovníka a dobrovolníka
jako osoby poskytující spirituální péči vyslanou církví. V Dodatku se uvádí
i interní rozlišení nemocničního kaplana a pastoračního asistenta. Nemocniční
kaplan je dle dohody osoba, která splňuje požadované kvalifikační podmínky
a má dlouhodobější praxi v požadované oblasti.76
V případě, že osoba nesplňuje požadované podmínky je překlenovací
období, které vyžaduje, aby požadavky kladené na kvalifikaci nemocničního
kaplana byly splněny do 7 let od účinnosti Dohody a Dodatku č. 1, do roku
2018. Přechodná ustanovení zjednávající závazné předpoklady pro výkon
služby se omezují v případě nemocničního kaplana zejména na dokončené

73

Tamtéž, s. 2.

74

Tamtéž, s. 2.

75

Dodatek č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví.[online]. [cit. 2016-03-12].
Dostupné z: http://www.ado.cz/kaplan/dodatek_1.pdf
76

Tamtéž, s. 3.

36

teologické vzdělání na minimálně magisterské úrovni, dosaženou praxi,
pověření církví a splnění kurzu pastorace nemocných.77
Naproti tomu požadavky vztahující se k výkonu služby pastoračního
asistenta jsou nižší. Vyžadováno je minimálně středoškolské vzdělání,
absolvování kurzu pastorace nemocných, pověření církví a praxe, která má
doporučené období minimálně 2 roky.78
Splnění předpokladů se zjišťuje ústním pohovorem před komisí, která je
jmenovaná příslušnou církví. Do komise je přizván zástupce z druhé strany,
který dohlíží na to, zda doporučit vyslání nemocničního kaplana či
pastoračního asistenta do zdravotnického zařízení.79
Církve si mohou požadavky dále rozvinout ve svých dokumentech.
Například

ČCE

specifikuje

výkon

duchovní

služby

a

pro

lepší

vhled do problematiky vysvětluje v záchytných bodech základní pojmy.
Požadavky

ale

musí

být

ve

shodě

s Dohodou

o

duchovní

péči

ve zdravotnictví.80 Obsah služby zahrnuje pomoc ve spirituální rovině.
Zahrnuje naslouchání člověku, sdílení blízkosti, povzbuzení a podporu
v konkrétní situaci jedince, včetně umírání. Základní forma je služba
přítomností, která se poskytuje prostřednictvím rozhovoru, nasloucháním
a ztišením. Může být však i formou pastorace, pobožností u lůžka, konáním
bohoslužeb či udílením svátostí.81
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3.2.Legislativní rámec poskytování duchovní služby
Ústavní zákon a Listina základních práv a svobod č. 2/1993 dokládá
ve článku č. 15 nárok každého člověka na svobodu náboženského vyznání.
Dále článek č. 16 poukazuje na právo svobodně projevovat své náboženství
nebo víru samostatně nebo společně s jinými osobami, soukromě či veřejně,
formou bohoslužby či jinými náboženskými úkony. 82
Dále

je

duchovní

praxe

platná

přijetím

zákona

č.

3/2002

Sb., o církvích a náboženských spolcích83, který umožňuje registrovaným
církvím a náboženským společnostem pověřování osob duchovenskou činností.
Vykonávat službu mohou v ozbrojených silách České republiky, detenčních
zařízeních, v místech výkonu vazby a trestu odnětí svobody. Explicitně není
uvedena možnost výkonu duchovní činnosti v nemocnicích. Je zde možná
návaznost na duchovní službu bezpečnostního aparátu státu s přihlédnutím
k vojenským zařízením.
Duchovní práce v nemocnicích je dále zahrnuta v zákoně č. 273/2011
Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejího poskytování hned několikrát.
První zmínkou je v §2 zmíněno poskytování zdravotní péče zdravotnickými
pracovníky, a činnosti poskytované jinými odbornými pracovníky, které souvisí
s poskytováním zdravotní péče.84
Dále lze v. zákoně č. 273/2011 Sb., nalézt v § 28 ods. „možnost přijímat ve
zdravotnickém zařízení lůžkového typu duchovní péči a podporu od
duchovních církví a náboženských společností, které jsou na území České
republiky registrované či od osob, které jsou pověřeny vykonáváním
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duchovní služby. Návštěvu duchovního nelze odepřít v případech ohrožení
jeho života či vážného poškození zdraví“.85
Zákonné zakotvení se dále k výkonu služby duchovního pracovníka
nevyjadřuje. V zákoně č. 96/2004 o nelékařských pracovnících86 a její novele č.
105/201187 explicitně jiný pracovník ve významu duchovního pracovníka není
zmíněn.
Standardy pro zdravotní kaplanství v Evropě se podrobně zabývají
nemocniční kaplanskou službou z hlediska organizace a rozvoje služby, okruhy
činnosti, vzděláváním a také teologicko-pastoračními a etickými otázkami.
Kaplanskou službu mohou vykonávat duchovní i laici s příslušným dosaženým
výcvikem. Kaplan je zahrnut jako člen multidisciplinárního týmu.88

3.3.Působící organizace nemocničních kaplanů
V současné době jsou aktivní dvě velké organizace sdružující nemocniční
kaplany v České republice. Obě organizace spolu často spolupracují, nicméně
není výjimkou, že místně mohou převládat aktivity jedné či druhé organizace.
Asociace nemocničních kaplanů (ANK) je organizace působící od roku
2011. Vznikla za účelem koordinace, osvěty a dalšího vzdělávání kaplanů
na území celé republiky. Cílem asociace je propagování duchovních služeb
v nemocnicích a zapojení kaplanů do týmu odborníků ve zdravotnických
zařízeních, vytváření standardů a metodických směrnic. 89
Katolická asociace nemocničních kaplanů (KANK) je druhou organizací,
která se zaměřuje na nemocniční kaplany. Převažuje zde však sdružování
85
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katolických kaplanů. Organizace byla založena v roce 2013. Setkávání kaplanů
se konají celorepublikově. 90
V roce

2016

je

nejnovějším

projektem

konference

nemocničních

kaplanů o rolích nemocničních kaplanů a psychosomatické medicíny. Další
možnosti vzdělávání byly v rámci Evangelické teologické fakulty Karlovy
Univerzity v Praze a Cyrilometodějské fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci, která v minulém roce otevřela v rámci celoživotního vzdělávání
kurz nemocničního kaplana. V současné době se na stránkách UP vyskytla
informace o obdobném kurzu na rok 2017/2018.91
V posledním desetiletí zaznamenala oblast nemocničního kaplanství větší
snahu o propojení nemocničního kaplanství a nové legislativy. Částečným
úspěchem

byla

Dohoda

mezi

ČBK

a

ERC

a

dodatek

k této

dohodě o nemocničních kaplanech a poskytování jejich služby. V rovině
propojení profese kaplana a explicitního vyjádření legislativy jako člena týmu
ve zdravotnické oblasti však stále nebylo dosaženo. Prozatím je působení
duchovních ve zdravotnických zařízeních v legislativě povoleno. Ministerstvo
zdravotnictví se problematice věnuje, což dokazuje nejnovějším Metodickým
pokynem pro duchovní péči ve zdravotnictví, kde se snaží definovat
smysl a cíle služby, stejně jako práva a povinnosti kaplana.92
3.3.1. Asociace nemocničních kaplanů (ANK)
Asociace nemocničních kaplanů je zapsaný spolek tvořený fyzickými
osobami,

které

jsou

pověřeny

církvemi

v ERC

k duchovní

službě

ve zdravotnických zařízeních. Vznikla v roce 2011 a reagovala na poptávku po
kaplanské službě. Díky ANK se nabídka služeb pro cílové skupiny rozšířila
90
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z vojenské a vězeňské nebo policejní na nemocniční. Konkrétněji rozšiřuje
výčet z nemocnic i na hospice, jiná zařízení zdravotnická i sociální. Asociace
se zabývá podporou, koordinací a odbornou přípravou nemocničních kaplanů.93
Stanovy ANK94 se zabývají definováním cílů a podmínek pro praxi kaplanů
vhodných pro jejich osobní rozvoj, poskytování opory či působení osvěty
v oblasti pastorační péče. Jedním z cílů je i snaha podporovat ekumenismus
církví či udržovat aktivní vztahy s organizacemi zasahujícími do působnosti
vojenských, vězeňských a policejních kaplanů. Neméně důležitým prvkem je
podporování vztahů s duchovními nekřesťanských církví, které se zapojují
do péče ve zdravotnických zařízeních.
Samotnou náplní organizace je pokrytí hlavních činností. Nicméně
organizace je činná také v propagaci a šíření literatury týkající se asociace.
Zacílena je především na nemocné a jejich příbuzné. Poskytuje péči
dobrovolníkům a podněcuje jejich spolupráci s kaplany.
Na mezinárodní úrovni má kaplanská služba vypracované standardy,
na území České republiky dochází ke specializovaným kurzům nemocničního
kaplana, které doplňují mezeru ve vzdělávání.
3.3.2. Katolická asociace nemocničních kaplanů ( KANK)
Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice je právnická
osoba, která není součástí ČBK, ale je účelovým zařízením Církve
římskokatolické. Organizace byla založena v roce 2013. Hlavní náplní asociace
je odborný a osobnostní růst poskytovatelů pastorační péče ve zdravotnických
zařízeních,

konzultační

pomoc

a

supervize

či

podpora

zapojování

poskytovatelů pastorační péče do zdravotní péče. Zabývá se i doplňkovou
činností, která je soustředěna na podporu a pomoc pro zajištění provozování
93
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činnosti hlavní. Spočívá to zejména v propagování pastorační péče veřejnosti
ve zdravotnictví.95
KANK rovněž uspořádala tradiční celorepublikové setkání nemocničních
kaplanů v Rajhradě, kde se konaly i zkoušky pro účastníky kurzu pro
nemocniční kaplany. Na mezinárodní úrovni Asociace spolupracuje s Charitou
České republiky. Spolupráce probíhá zejména na bázi péče o nemocné a jejich
příbuzné s kaplany, podílením se na vzdělávání či zakládáním dobrovolnických
center

při

zdravotnických

zařízeních.96

I

nadále

Asociace

pořádá

celorepublikové setkání kaplanů, podílí se na vzdělávání zdravotnických
pracovníků v oblasti pastorační péče a pořádá odborné konference.97
3.3.3. Kurz nemocničního kaplana
Zájemci o vykonávání práce nemocničního kaplana mají možnost přihlásit
se do ročního kurzu. V minulém roce kurz zajišťovala Evangelická Teologická
Fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Kurz připravuje budoucí nemocniční
kaplany na práci s nemocnými s přesahem do dalších disciplín, které se
zabývají člověkem, jako jsou sociologie, psychologie, pastorace, religionistika,
etika a základy lékařství. Obsahem kurzu jsou přednášky z uvedených disciplín
a je zahrnuta i bloková praxe ve zdravotnických zařízeních.98
Přihlašovat se mohou zájemci, kteří splňují požadavky na vykonávání
funkce nemocničního kaplana platné podle dohody ČBK a ERC a Dodatku č. 1
k dokumentu. Tento kurz je natolik žádaný, že se uskutečňuje již několik let.
Vyhodnocování kurzu je složeno ze dvou částí. První část se skládá z testových
95

Stanovy KANK. [online] [2017-03-20]. Dostupné z: http://kaplan-nemocnice.cz/zakladniinformace/.
96

Výroční zpráva KANK 2014[online]. [cit. 2017-03-20]. Dostupné z: http://kaplannemocnice.cz/zakladni-informace/.
97

Výroční zpráva KANK 2015 [online]. [cit. 2017-03-20]. http://kaplannemocnice.cz/zakladni-informace/.
98

Výukový portál ETF UK.
[online]
http://www.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=320.

42

[cit. 2017-03-20]. Dostupné z:

otázek, které se týkají tematických oblastí. Ve druhé části je prezentovaná
vypracovaná kazuistika účastníka s praxí. Pro úspěšné absolvování kurzu je
nutné úspěšné složení obou částí.
V letech 2014 absolvovali kurz 4 účastníci, o rok později 5 účastníků.
Nejhojnějším počtem absolvovaných účastníků byl rok 2011, kdy kurz úspěšně
zakončilo 31 účastníků. Tito lidé mohou po absolvování kurzu vykonávat
služby nemocničního kaplana ve svém regionu, případně i mimo něj.99
V současné

době

existuje

možnost

zapojit

se

do

kurzu

dobrovolníka v pastorační péči ve zdravotnictví. Kurz je určen pro jedince,
kteří chtějí využít svůj volný čas a podílet se s nemocničním kaplanem
na pastorační péči. Jedinec se může podílet na pastorační péči rozhovory
s klienty, modlitbami s nemocnými, čtením křesťanské literatury nebo Bible
dle přání nemocného. Může se zúčastnit bohoslužeb a napomáhat klientům
v oblasti doprovodů do nemocniční kaple nebo na bohoslužby.100

3.4.Evropská síť zdravotní kaplanské služby
Evropská síť zdravotní kaplanské služby uveřejnila na svých stránkách
dokument Standardy pro zdravotní kaplanskou službu v Evropě, která je platná
od roku 2002. Dokument se soustřeďuje do okruhů, které jsou důležité pro
výkon činnosti nemocničního kaplana. Každý z okruhů obsahuje podmnožiny
teologickou, etickou, sociální, pastorační a vzdělávací.
Organizační standard se zaměřuje na odlišnost organizace z hlediska
poskytujících subjektů. Subjekty mohou být náboženské instituce, zdravotnické
instituce nebo kaplanské asociace. Dále definuje kaplanskou službu jako
službu, kterou vykonávají nejen duchovní, ale i laici, kteří prošli příslušným
odborným výcvikem v oblasti pastorační péče, mají pověření od své
99

Výroční zpráva KANK v ČR 2015 [online]. [cit. 2017-04-04]. Dostupné z: http://kaplannemocnice.cz/.
100

Asociace nemocničních kaplanů. [online]. [cit. 2017-03-20]. Dostupný z: http://kaplannemocnice.cz.

43

církve a jsou

uznáni

zdravotním

systémem.

Kaplanská

služba

je

charakterizována jako součást multidisciplinárního týmu.
Každým rokem se zástupci Zdravotní kaplanské služby v Evropě
schází a pořádají několikadenní setkání spojené s přednáškovou činností
vztahující se k problematice kaplanské služby. V roce 2010 se setkání konalo
v České republice.
Vzdělávání v klinické pastorační péči je tématem i v USA. Zde se angažuje
ve vzdělávání asociace zabývající se sdružováním a vzděláním v pastorační
péči pomocí kvalifikačních kurzů. V literatuře je zmíněná platforma,
která v zámoří funguje jako Clinical pastoral education, Vzdělávání v klinické
pastorační péči. Asociace působí již od roku 1925.101
V průběhu školení se jedinec vzdělává v tom, jak aktivně a efektivně
naslouchat pacientům, jak navázat vztah pomocí očního kontaktu, verbální
i neverbální komunikací a jak lépe rozumět tomu, co zažívají v průběhu
návštěv. Jedna jednotka se skládá z 300 hodin praktického kontaktu s pacienty
v průběhu praxí, 100 dalších hodin je teoretických. 102 Pro lepší vhled
do problematiky byl vypracován materiál, který souhrnně popisuje vztyčné
body světových náboženství a to i méně známých v českých zemích s oblastmi,
ve kterých má být pracovník citlivý vzhledem ke specifickým nárokům
náboženství ve všech odvětvích lidského života. Objevuje se také stručný
přehled kultur a základní informace o nich.103
Kaplanská služba je rozšířena Evropě, ale v každé zemi je definována
specificky a navazuje na historické souvislosti. V Rakousku je organizována
dvěma organizacemi z majoritních církví. Služba je většinou hrazena
101
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církvemi a nemocnice se snaží podporovat službu poskytováním kaple,
zázemím nebo možností využívat telefonní linku. Vzdělání je u laika nebo
ordinovaného člověka stejné, v nemocnici působí jako kaplani a musí se
zúčastnit

CPT

nebo

obdobného

kurzu.

Tyto

kurzy

se

dosud

konaly v Salcburku a ve Vídni.104

3.5.Profese kaplana v zahraničí
Definování pozice kaplana je složité, nicméně v zahraničí jsou si vědomi, že
je třeba zařadit nemocničního kaplana do týmu. Vnímají jej jako pracovníka,
který pacientovi nesmí záměrně či neúmyslně ublížit, rozhněvat ho nebo
narušit jeho jedinečnost. Nejedná se o psychiatra, psychologa, sociálního
pracovníka nebo zdravotnický personál. Samotný nemocniční kaplan má
vzdělání v klinické pastorační péči.105
Profese nemocničního kaplana se v jiných zemích liší v závislosti
na zdravotním systému. Již zmíněné USA nemá zákonem zakotvenou
kaplanskou službu. Nemocnice službu zajišťují samostatně a zcela dobrovolně.
Vedle teoretických znalostí by měl mít kaplan minimálně jeden rok praxe
ve zdravotnických zařízeních, aby se mohl na kaplanskou službu dostatečně
připravit a dostat se do kontaktu s pacientem.106 Na podobné bázi je založená
kaplanská služba v nemocnicích ve Velké Británii.
Evropská síť nemocničních kaplanů107 je zastřešující organizací, která
dohlíží na kvalitu pastorační péče v Evropě a její další rozvíjení v členských
zemích. V současné době je zapojeno mnoho zemí. Setkávání prostřednictvím
104
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konzultací se odehrává každé dva roky ve vybrané členské zemi. Příští setkání
se odehraje v Belgii v roce 2018.
Specifickou oblastí jsou země bývalého Sovětského Svazu. Zpravidla trpí
značným odlivem vzdělaných lidí a specialistů na různé obory. To
zahrnuje i oblast pastorační péče, ačkoli se v posledních letech situace mírně
zlepšila. Pole působnosti je však vzhledem k přetrvávajícím rizikovým
faktorům plynoucím z historického kontextu široké.
Srovnáme-li kaplanství v ČR s kaplanstvím v jiných zemích, dojdeme
k závěru, že hlavním nedostatkem našeho kaplanství je roztříštěnost kaplanské
péče, menší pracovní úvazek kaplanů v ČR a dále např. fakt, že nemocnice
nenabízí kaplany z různých církví, jak je tomu v zahraničí.
Pastorační služba může být nabídnuta formálně přes pastorační tým a jeho
síť nebo skrze člena církve, také ji však může nabídnout i člověk
v každodenním životě, jedinec nebo malé skupinky.108 Obsahuje naslouchání,
útěchu, povzbuzení, praktickou pomoc a modlitbu. Může zahrnovat nabídnutí
pomoci k nalezení jiných zdrojů nápomocných k dosažení jiné perspektivy,
případně k psychickému uzdravení.

4. Pastorační péče na vypraných pracovištích
zdravotnických zařízení v Olomouckém kraji
4.1.Pastorační péče v Olomouckém kraji
V současné

chvíli

je

poskytování

pastorační

péče

v nemocnicích

v Olomouckém kraji z pravidla pokryto. Péči poskytují všechny velké
nemocnice v kraji. Jedná se především o Fakultní nemocnici Olomouc,
Vojenskou nemocnici Olomouc, Nemocnici Prostějov, Nemocnici Šternberk,
Nemocnice Šumperk, Nemocnici Přerov. Zároveň je poskytována pastorační
108
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péče v ostatních zdravotnických zařízeních, které nejsou nemocnice.
V Olomouckém kraji se jedná o Psychiatrickou léčebnu Šternberk, Odborný
léčebný ústav Paseka, Hospic na Svatém Kopečku. Ve všech těchto zařízeních
poskytuje pastorační péči pastorační asistent nebo pastorační pracovník.
Personálně se počet nemocničních kaplanů ve výše zmíněných zařízeních
pohybuje jen v počtu jedné osoby. Výjimku tvoří Fakultní nemocnice
Olomouc, která zaměstnává dohromady 6 nemocničních kaplanů, kteří si mezi
sebou dělí práci. Jsou interními zaměstnanci, placenými nemocnicí. V ostatních
zařízeních není v zpravidla obvyklé, aby byl kaplan interním zaměstnancem.
Většinou dochází externě do nemocnice, se kterou má Arcidiecéze olomoucká
smlouvu. Arcidiecéze vysílá nemocniční kaplany v kraji i do několika jiných
zařízení poskytujících sociální služby. V nemocnicích je možnost slavení
svátostí, pro které lze využít kněze, který do zařízení dochází a je v kontaktu
s nemocničními kaplany. Samotné Arcibiskupství olomoucké zahrnuje 418
farností a obsahuje 21 děkanátů. V celé olomoucké arcidiecézi svátost
nemocných přijalo na 22 517 věřících.109
4.1.1. Pastorační péče v Olomouci
V samotném městě Olomouci fungují dvě nemocnice. Jedná se o Fakultní
nemocnici Olomouc a Vojenskou nemocnici Olomouc. Fakultní nemocnice je
kapacitně větší, počet lůžek dosahuje k 1141 lůžkům. Nemocnice se řadí
k pracovištím, které mají zajištěnou pastorační péči. Zaměstnává několik
nemocničních kaplanů z různých církví.
Ačkoli je druhá nemocnice, Vojenská nemocnice Olomouc, kapacitně menší,
řadí se také k zařízením poskytujícím pastorační péči. Zaměstnává jednoho
nemocničního kaplana, přičemž vysluhování svátostí je zajištěno farářem
z přilehlé farnosti Klášterní Hradisko. Pro úplnost je nutné uvést, že ačkoli
název

nemocnice

naznačuje

souvislost

109
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zdravotnická

péče

je

poskytována

všem

osobám

bez

příslušnosti

k bezpečnostním sborům. Také je třeba rozlišovat mezi pozicí vojenského
kaplana a nemocničního kaplana. Ve Vojenské nemocnici Olomouc se
vyskytuje

nemocniční

kaplan

i

vojenský

kaplan,

který

zajišťuje

péči o příslušníky armády. Obě nemocnice mají kontakty na duchovní z jiných
církví a pokud si to pacient přeje, mohou zprostředkovat návštěvu. Lze tedy
konstatovat, že v Olomouckém kraji je pastorační péče ve zdravotnictví
zajišťována. Konkrétně se jedná o velké spádové nemocnice.
Z odborné literatury a praktického pozorování lze usuzovat, že pastorační
péče je zajišťována a poskytována pacientům, kteří jsou hospitalizovaní
v zdravotnických zařízeních. Ačkoli se péče může vztahovat i na personál nebo
příbuzné pacienta, není poskytování pastorační péče u těchto cílových skupin
obvyklé.
Zároveň je nutné poukázat na nedostatek v oblasti pokrytí pastorační péčí,
který vzniká v situaci, kdy je člověk ošetřován ambulantně. Poskytování
pastorační péče ambulantním pacientům je zádrhelem. Z pragmatického
hlediska je pochopitelné, že se nemocniční kaplan zaměřuje na pacienty, kteří
jsou hospitalizovaní. Uniká mu však podstatná část nemocných, kteří jsou jeho
zraku skrytí, protože nejsou dle lékařského hlediska natolik nemocní, aby byli
hospitalizovaní. Může se zdát, že pastorační péči nepotřebují, ačkoli by mohl
být o ni zájem. Na situaci poukazuje Svatošová110, případně obecně v práci
ETF na téma nemocničních kaplanů.111

4.2.Vojenská nemocnice Olomouc
Vojenská nemocnice v Olomouci má velmi dlouhou historii. Nemocnice se
nachází
110

v lokalitě

historické
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Klášterního

hradiska
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které v minulosti sloužilo jako klášter. V současné době se město Olomouc
snaží o větší zviditelnění této historické a kulturní památky, která již více než
dvě desetiletí slouží jako nemocnice pro veřejnost a také pro armádu ČR.
Současně o spravování této kulturní památky pečuje kněz z nedaleké farnosti
Klášterní Hradisko.
4.2.1. Historický kontext nemocnice
Oblast, ve které se v současné době nalézá Vojenská nemocnice Olomouc
má velmi dlouhou historickou a duchovní minulost. Původní klášter byl
vybudován v roce 1077 k poctě sv. Štěpána. Později byl vysvěcen konventní
kostel a na Hradisko přesídlil řád benediktinů. Benediktini spravovali Hradisko
do roku 1150, kdy je nahradil řád premonstrátů. V průběhu let bylo Klášterní
Hradisko zpustošeno za husitských válek a později i švédskými vojsky. 112 Při
obnově kláštera se uvažovalo o výstavbě nového objektu. Rozkvět areálu byl
zastaven dekretem Josefa II. v roce 1784, zrušením kanonie. Majetek byl
rozprodán a areál sloužil jako Generální moravský seminář a po jeho zrušení
připadl rakousko-uherské armádě. V roce 1802 zde byla přestěhována vojenská
nemocnice.113
Druhým komplexem je objekt na Pasteurově ulici, který byl postaven v roce
1910 jako Zeměbranecká nemocnice. Za 1. světové války nemocnice
poskytovala velké množství lůžek a byla důležitá pro místní dostupnost
do města, nemocnic a lazaretů. V roce 1920 byla nemocnice rozpuštěna.
V současné době zde sídlí anesteziologicko-resuscitační oddělení a chirurgické
oddělení. Od roku 1950 je souhrnný název obou areálů Vojenská nemocnice
Olomouc.114

112

VODIČKOVÁ, Zdenka. Národní kulturní památka Klášterní Hradisko: Vojenská
nemocnice Olomouc, s. 2
113
Tamtéž, s. 2.
114

HUDSKÝ, Jaroslav. Klášterní Hradisko 1914-1918, s. 41-43.

49

4.2.2. Současnost
Vojenská nemocnice Olomouc má v současné době kapacitu 228
lůžek a poskytuje pobytovou a ambulantní formu služeb. Nemocnice má dobré
technologické zdravotnické vybavení, ale při nutnosti specializovaných úkonů
spolupracuje s Fakultní nemocnicí Olomouc

či s Ústřední

vojenskou

nemocnicí v Praze. Zařízení slouží jako školící středisko a odborně připravuje
příslušníky 6. a 7. polní nemocnice na vyslání do humanitárních misí v rámci
NATO. 115
Ačkoli název evokuje, že hlavní náplní je poskytování služeb příslušníkům
armády, je většina pacientů a lékařů civilních. Dále je nutné podotknout, že
přestože je jejím zřizovatelem Ministerstvo obrany České republiky,
neorientuje se jen na vojáky, válečné veterány, ale také na širokou veřejnost.116
Většina personálu jsou civilní zaměstnanci. Ze 74 lékařů je jen 14 vojáků.
Pro Vojenskou nemocnici Olomouc je důležitým posláním zůstat součástí
civilního regionálního zdravotnictví. Probíhá zde úzká spolupráce jak
s Fakultní nemocnicí Olomouc a Lékařskou fakultou, tak se složkami
integrovaného záchranného sboru.117
Nemocnice se skládá ze dvou oddělených budov. První budova se nalézá
v historické části Klášterního hradiska. Jedná se o rozložitý komplex, který
dokáže pojmout mnoho zdravotnických oddělení. Zde se nalézají oddělení
ambulantní formy. Druhá budova je situována dále od historické oblasti,
stále však v dobré dostupnosti do města a v blízkosti dopravních tepen.
V druhé budově nemocnice se nalézá chirurgie a lůžková část.
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4.3.Nemocniční kaplan ve VNOL
Pravidelné

obchůzky

nemocničního

kaplana

probíhají

ve

dnech

pondělí a středa v odpoledních až podvečerních hodinách. Nicméně pokud si to
pacient vyžádá, lze se s kaplankou domluvit i na jiném termínu. Kaplanka
do nemocnice dochází, ubytování má mimo nemocnici, služba tedy není
poskytována nepřetržitě. Ubytování se nachází s pěší dostupností a v případě
nutnosti návštěvy pacienta není kaplanka časově indisponována jako
ve velkých rušných městech.
Služba je pacientům zprostředkována, resp. nabízena v rámci úvodního
rozhovoru se sestrami při hospitalizaci v podobě dotazu, zda by se rádi
s kaplanem, v případě VNOL kaplankou, setkali. Kromě aktivního úsilí
zdravotních sester v lůžkové části lze najít po celé nemocnici na několika
místech letáčky v čekárnách. Tyto mohou být i vyvěšeny na nástěnkách.
Letáčky obsahují kontakt na kaplanku v nemocnici.
Kaplanku lze zastihnout v nemocnici, v její kanceláři. Kancelář je nově
vybudována za účelem být blíže pacientům a také mít odpovídající zázemí jako
člen personálu. Kromě kanceláře je kaplan k dispozici na dispečinku nebo
prostřednictvím elektronické pošty.
Zařízení aktivně spolupracuje s premonstrátským farářem z farnosti
Klášterní Hradisko, který do nemocnice dochází a podílí se na vysluhování
svátostí. Nicméně hlavní sféru vlivu má nemocniční kaplanka, která je
s pacienty ve větším kontaktu. Díky strategické poloze a historickým reáliím se
v nemocnici nalézá kaple, ve které se konají bohoslužby z přilehlé farnosti.
Návštěvu nemocniční kaplanky si mohou pacienti domluvit přímo
s kaplankou při jejích pravidelných obchůzkách nebo skrze zdravotní sestry,
které dělají prostředníka pro vytipování pacientů118, kteří by rádi mluvili
s nemocniční kaplankou, ale neví jak ji kontaktovat. Případně je zde také
118
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možnost pro pacienty, ale také jejich příbuzné a rodinu kontaktovat kaplanku
skrze telefonickou linku119, která je přímo zřízena pro tyto účely. Je zde
možnost zprostředkování kontaktu i prostřednictvím zdravotně sociální
pracovnice.120
Kaplanka v rámci klinické pastorační péče poskytuje pacientům lidskou
blízkost, je nablízku všem nemocným, kteří si přejí její přítomnost. Sdílí s ní
své slabosti, své utrpení, vyrovnávají se se svou nemocí. Kaplanka jim aktivně
naslouchá, dělá jim společníka v jejich otázkách. Pokud jsou pacienti otevření
otázce víry, tak je může i posilovat prostřednictvím Božího slova, modlitby.121
V případě, že jsou pacienti věřící, ale jsou z jiné církve, můžou nemocniční
kaplanku požádat o zprostředkování kontaktu na duchovního své církve,
případně může kaplanka svou přítomností a nasloucháním pomoci sama, pokud
si to pacient přeje.122
Kaplanka si také vede výkaz, kolika pacientům poskytuje duchovní
péči a předává ho dál pro kompletaci i knězi, který ve farnosti také poskytuje
služby věřícím a dochází do VNOL na vyžádání. Zejména se jedná o udílení
svátostí. Výkazy se později kompletují a slouží jako podklady pro výroční
zprávy Arcibiskupství olomouckého.
Rozhovor s kaplankou je pacienty veskrze vítán. V některých případech je
rušícím vlivem tradiční šat, který evokuje v pacientech zhoršení zdravotního
stavu a blížící se konec. Proto se kaplanka snaží více přiblížit pacientům
změnou barvy šatu z černé na bílou a šedou. Tato snaha se promítla i na zájmu
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z:

pacientů a míře kontaktování za minulý rok, kdy počet pacientů, kteří měli
zájem o pastorační službu, vzrostl.123
Kaplanka intenzivně spolupracuje se zdravotnickým personálem, který ji
vnímá jako součást kolektivu. Zejména dobré zkušenosti jsou se zdravotními
sestrami, které aktivně spolupracují s kaplankou v úvodním kontaktování
pacientů a v navazující péči o ně - zejména na lůžkových odděleních.
V poslední době je kaplankou kladně hodnoceno zřízení zázemí, které je nutné
pro zastřešení duchovní služby, především pro odkládání informačních
materiálů a knih. Toto zázemí umožňuje kontaktování kaplanky i během
pobytu v nemocnici s vědomím, že kaplanka je v určité době přítomná
na pracovišti, kam se pacient v případě potřeby může dostavit.
Nepříliš často je poskytována duchovní péče příbuzným nebo personálu.
Jedná se spíše o ojedinělé případy. V případě personálu je věřící jeden
lékař a několik zdravotních sester. Pokud je kaplanka vyhledána rodinou, je
pastorační péče koncipována jako sdílení trápení, které je v rodině přítomné.
Konkrétně se jedná o promluvu a to nejen o zdravotním stavu, ale také
o otázkách, které si rodina a pacient přejí řešit, případně lze využít i možnosti
společné modlitby.
Určitou raritou je možnost bohoslužeb. Ačkoli nejsou bohoslužby
ve zdravotnických zařízeních novým prvkem, v nemocnici se konají třikrát
týdně. Tato možnost je zde především z toho důvodu, že se nemocnice nachází
v areálu Klášterního Hradiska, jehož součástí je kaple. Mobilní pacienti se
mohou zúčastnit, doprovod nabízí pro zájemce kaplanka sama.124 Specifickou
skupinou pacientů, kterým je poskytována pastorační péče, jsou pacienti
v Léčebně dlouhodobě nemocných, kde je poskytována pastorační péče
válečným veteránům a jejich rodinám. Zde dochází k dlouhodobé spolupráci
123
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s nemocniční kaplankou, která může aktivně navázat kontakt a dlouhodobě
u pacienta působit přítomností, čtením z Písma, modlitbou. Ideálním délkou
pro navázání dlouhodobé spolupráce jsou alespoň tři měsíce. Také při této
spolupráci se kaplanka setkává i s příbuznými pacientů.125
Zajímavý je i rozdíl v přístupu mužů a žen ke službě pastorační péče.
V případě mužů je kladen důraz na kratší pasáže, přehlednost a nepříliš dlouhé
modlitby. Ženy jsou na rozdíl od mužů zaměřeny více emocionálně. U mužů se
rovněž objevuje větší tendence k „filozofování“. Více také kladou důraz na to,
jak působí na ostatní a proto mohou odmítat pastorační péči ze strachu, že
pacient, s kterým jsou na pokoji, jej uvidí v horším světle.
Průměrná

doba

hospitalizace

je

přibližně

10

dní,

proto

záleží

na pacientovi a také oddělení, na kterém je hospitalizován, jaký charakter bude
pastorační péče mít. Z hlediska poskytování duchovní péče je obtížné navázat
dlouhodobý vztah a kontakt s pacientem, který je hospitalizován na krátkou
dobu a setká se s kaplankou jen jednou, maximálně dvakrát. V rozhovoru se
pak otvírají ta nejpalčivější témata, která pacient potřebuje řešit akutně. Jedná
se tedy o specifický kontakt mezi kaplankou a pacientem. V případě oddělení
jednotky intenzivní péče je pro vstup duchovního nutný souhlas buď pacienta
či jeho rodiny.126
Pacienti přistupují k pastorační péči pozitivně. Týká se to také pacientů,
kteří jsou do nemocnice převezeni z FNOL, která v případě nedostatku míst
přemisťuje své pacienty do Vojenské nemocnice Olomouc pro následnou
hospitalizaci. Pacienti z FNOL se již zpravidla s pastorační péčí setkali a jsou
otevření návštěvám kaplanky.
Ačkoli byla Vojenská nemocnice v minulosti duchovním místem, které bylo
spravováno řádem premonstrátů, v současné době se kromě farnosti, která se
125
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nachází přímo v nemocnici a jejím okolí, mnoho nezachovalo. Farnost stále
funguje jako římskokatolická farnost a je pod správou premonstrátských
kanovníků. Není však příliš aktivní kromě bohoslužeb, které se konají v kapli
třikrát týdně v zimním i letním období.
Samotný kněz, který dochází do zařízení pro vysluhování svátostí, je
doplněním týmu, nicméně hlavní část pastorační práce dělá právě nemocniční
kaplanka. Kněz se - pokud je zájem z řad pacientů - soustředí na vysluhování
svátostí. S kaplankou je ve spojení a komunikují spolu.127
4.3.1. Prostředky informující o KPP
V současné době se veřejnost může dozvědět o pastorační péči
prostřednictvím

letáčků,

které

jsou

vyvěšeny

na

nástěnkách

kostelů v Olomouci. Tyto zmiňovaly jména a kontakty na nemocniční kaplany
ve Fakultní nemocnici Olomouc a Vojenské nemocnici Olomouc. Jen
v několika případech se na letáčcích nacházely i kontakty na jiné pastorační
pracovníky

v okolí.

Kostely,

které

měly

letáčky

na

viditelných

místech a k dispozici na nástěnkách jsou Katedrála sv. Václava, Kostel sv.
Mořice, Kostel sv. Michala a Basilika na Svatém Kopečku. Všechny
jmenované budovy jsou v historickém centru města a ve velmi dobré
dostupnosti s výjimkou Basiliky na Svatém Kopečku.
Kontakty na nemocniční kaplany v okolí lze dohledat i elektronickou
cestou. Chybí ale mezistupeň a propagace služby širšímu okruhu lidí. Pokud se
lidé nepohybují na místech, na kterých se letáčky nacházejí nebo není v okruhu
člověk, který by na službu upozornil, není příležitost se o pastorační péči
dozvědět. Širokou veřejnost, která kostely a církevní aktivity nevyhledává, je
tedy těžké oslovit.
Kruh se tímto uzavírá a jsme znovu nasměrováni k zaměstnancům nemocnic
a zdravotnickým pracovníkům, kteří by měli mít větší povědomí o pastorační
službě prostřednictvím přednášek, které by vysvětlovaly přínos služby jak pro
127
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pacienty, tak pro zdravotnický personál. Jedná se o nevyužití zdrojů, které by
mohly napomoci k lepšímu fungování nemocnice a saturace potřeb pacientů.
Z dostupných

elektronických

zdrojů

lze

usuzovat,

že

probíhají

semináře a přednášky pro další vzdělávání zdravotnického personálu, nicméně
spirituální otázka není zahrnuta v probíhajících uveřejněných seminářích.
Vše nakonec závisí na osobním postoji pracovníka k tématu, zda se
rozhodne dále navazovat kontakt s nemocničním kaplanem nebo pacienty
upozorní na možnost setkání se s ním. Do problematiky vstupuje vlastní zaujetí
pacientem a snaha udělat pro něj více než je v popisu práce. Nemalou roli hraje
i úsilí neustále se vzdělávat ve svém oboru. Vzhledem k narůstajícím trendům
v evropských zemích lze očekávat, že zájem o pastorační péči bude při
aktivním zájmu pracovníků v nemocnicích narůstat.
Lze se domnívat, že vzhledem k tomu, že se již cíleně dosahuje úspěchů
ve vzdělávání a doškolování nemocničních kaplanů, jejich pravidelnému
shromažďování na konferencích a postupně se zavádí pastorační péče
ve zdravotnických zařízeních, bude oslovování široké veřejnosti a uznání
kaplanství jako právoplatné služby poskytované nejen pacientům, ale
i personálu a rodinám pacientů dalším stupněm, který urychlí rozvoj této
oblasti.
Další faktor, který může brzdit rozvoj a zájem o pastorační péči jsou
předsudky, nevědomost pacientů i veřejnosti, co je obsahem pastorační péče
v nemocnicích, jakým způsobem se pracovníci chtějí člověku přiblížit a jak mu
chtějí pomoci. Nedokáží se na kaplanku dívat jako na obyčejného člověka
a stejnokroj bývá často spojen s projekcí pocitů, mnohdy méně příjemných,
například strachem.
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Hall128 se zmiňuje o narůstajícím trendu zájmu o pastorační péči. Zdravotní
sestry jsou významnou složkou poskytování prvotní spirituální podpory
pacientům.

Sestry

si

tuto

skutečnost

uvědomují,

ale

mají

menší

vzdělanost v oblasti poskytování spirituální péče za účelem podpory, pokud
samotný zdravotnický pracovník sám takovou podporu nenachází. Tedy
v momentě, kdy není k dispozici žádná podpora či pomoc pro samotného
pracovníka.
V zahraničí je patrné, že 89% zdravotníků se setkalo s kaplany a 90% jich
bylo spokojeno. Kaplani tak napomáhají pacientům se zvládáním nemocí,
uspořádáním hodnot, nalezením nových sil a zdrojů.129
Co

se

Vojenské

nemocnice

Olomouc

týče,

je

duchovní

péče

v této nemocnici zajištěna skrze smlouvu s Arcibiskupstvím olomouckým na
dobu neurčitou.130
V roce 2016131 nemocniční kaplanka vykonala 175 prvních kontaktů,
poskytla

1073

intervencí

prostřednictvím

rozhovoru,

návštěvy

nebo

doprovázení. V 27 případech zprostředkovala návštěvu kněze nebo duchovního
z jiné církve. Počtově se intervence nejvíce promítly na Interních odděleních,
oddělení dětské následné intenzivní péče a následné intenzivní péče a na
oddělení dlouhodobě nemocných. Vykonala 73 intervencí u pracovníků a 109
krát intervenovala u rodinných příslušníků hospitalizovaných. Službu
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poskytuje převážně individuálně. Každoročně se účastní všech setkání
nemocničních kaplanů.
Nárůst zájmu o službu je viditelný i v důsledku otevření Oddělení dětské
následné intenzivní péče, kde je navázána úzká spolupráce s personálem,
v neposlední řadě i díky Metodickému pokynu Ministerstva zdravotnictví.
132

Problematickou oblastí je komunikace hospitalizovaného jedince, který
v důsledku pooperačního stavu není schopen vyjádřit své potřeby, popř. je toho
schopen

jen

částečně.

V takové

situaci

je

na

zdravotnickém

personálu a duchovním pracovníkovi, aby se řídili neverbální komunikací,
kterou jedinec vysílá. Nemocniční kaplani jsou pro takový případ vzděláni
v oborech, které jsou příbuzné se zdravotnictvím a řeší zvládání krizových
situací.
4.3.2. Zhodnocení zjištěné reality
Pastorační péče je ve vybrané nemocnici, Vojenské nemocnici Olomouc,
poskytována a jako služba aktivně nabízena nemocniční kaplankou. I když je
Česká republika označována za ateistickou zemi, lidé vyhledávají kaplana
a mají o jeho služby zájem. Navzdory domněnkám, že společně s odchodem
starší generace poklesne v budoucnosti i počet intervencí, počet intervencí
vzrostl.
Všeobecně lze říci, že ideálním případem zprostředkovávání pastorální péče
je péče na základě dlouhodobějšího kontaktu s nemocným. Danou realitou je
časový výsek hospitalizace, který je pevně určen. Po propuštění z nemocnice
již nedochází ke kontaktu s kaplanem a k zpětné vazbě. Není tak možnost
reflektovat a vytvořit dlouhodobý vztah. Jedním z dalších (časových) faktorů
ovlivňujících pastorální péči je i fakt, že k časovému omezení dochází
i v důsledku zkrácených úvazků kaplanů v nemocničních zařízeních.
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Negativní faktorem ovlivňujícím kvalitu pastorační péče je také neexistence
samostatného

(praktického)

oboru

nemocničního

kaplana.

Prozatímní

edukativní řešení se vztahuje jen na kaplanský kurz, který slouží jen jako
doplnění obecného teologického vzdělání, nicméně nepřipravuje na reálné,
popř. krizové situace. V souvislosti se vzděláváním kaplanů je i příprava
zdravotnického personálu ohledně duchovních potřeb stále limitována.
Co se náboženských organizací týče, tak lze konstatovat, že se tyto
na pastorační péči podílejí, nicméně v praxi záleží na iniciativě jednotlivých
kaplanů, jak mají zmapovanou síť kontaktů ve svém zařízení, regionu i mimo
něj a jak komunikují s ostatními církvemi. Ideálně by měla být oblast
pastorační péče vymezena zákonnými normami pro právoplatné uznání profese
nemocničního kaplana. Ačkoli se legislativa České republiky o profesi
nemocničního

kaplana

explicitně

nevyjadřuje,

dochází

v současnosti

k postupnému zviditelňování této profese.
Samostatnou „kapitolou“ je neinformovanost veřejnosti o službě a chybějící
platforma, která by nezaujatě o službě a profesi nemocničního kaplana
soustavně informovala a zvyšovala tak povědomí veřejnosti. Taková idea
vyžaduje

rozsáhlou

kooperaci

rezortu

zdravotnictví,

ministerstev,

veřejného a soukromého sektoru v dlouhodobém horizontu a ve stabilní
politické situaci.
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Závěr
Cílem mé práce bylo zjistit, jakým způsobem je zprostředkována
a poskytována pastorační péče ve zdravotnickém zařízení Vojenská nemocnice
Olomouc.
V první kapitole jsem se zabývala definicí lidského zdraví v bio-psychosociálně-spirituálním

modelu.

Druhá

kapitola

pracovala

s pojmy

pastorace a spiritualita a nastínila historii spirituality a téma pastoračního
rozhovoru. Třetí kapitola se zaměřovala na profesi nemocničního kaplana
v České

republice,

kaplanů a rozšířeností

konkrétně
této

legislativním

profese

rámcem,

v nemocnicích.

Dále

vzděláváním
pojednávala

o organizacích, které se s nemocničním kaplanstvím pojí. Ve čtvrté kapitole
jsem se věnovala Vojenské nemocnici Olomouc. Ta poskytuje klinickou
pastorační péči prostřednictvím nemocniční kaplanky, která je externím
zaměstnancem. Kaplanka poskytuje služby převážně hospitalizovaným
pacientům, ale jejích služeb mohou využít i zdravotníci či rodina
hospitalizovaného.
V průběhu vypracovávání práce jsem narazila na problémy s dostupností
české literatury. Dostupné informace související s pastorační péčí lze nalézt jen
v literatuře, která se zabývá medicínou, paliativní péčí, ošetřovatelstvím,
sociální prací či pastorací. Samostatná literatura zabývající se výlučně
pastorační péčí v nemocnicích a nemocničním kaplanstvím není dostupná.
Jedinou prací, která se touto problematikou na území České republiky zabývá,
je Duchovní péče ve zdravotnických zařízeních: teologické texty, zkušenosti,
čísla: sborník statí ze stejnojmenného semináře na Evangelické teologické
fakultě od Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy a Synodní rady
Českobratrské církve evangelické.
V současné době se otázka duchovní péče v českém zdravotnictví dostává
do popředí zájmu – a to zejména ze strany nemocnic. Nemocnice jsou si
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vědomy možného přínosu nemocničních kaplanů a zároveň také kladného
přijetí pacientů v ohlasech na tuto službu. Záleží především na nemocnici a na
iniciativě

církve

a

dalších

subjektů,

zda

budou

poskytovat

duchovní a pastorační péči pacientům. V Arcidiecézi olomoucké existují trvalé
snahy zlepšovat péči o nemocné v duchovní oblasti a okruh zdravotnických
zařízení, kde je duchovní péče dostupná, se rozšiřuje v celé diecézi. Samotné
město Olomouc, jak již bylo zmíněno, poskytuje duchovní péči v obou velkých
nemocnicích a dalších zařízeních.
Úplným závěrem bych ráda podotkla, že vypracování této práce mě velice
obohatilo. Měla jsem možnost poznat více nemocniční prostředí a prostředí
hospice, nahlédnout do příslušné legislativy a dojít k historické a duchovní
propojenosti

zdravotnického

zařízení,

konkrétně

Vojenské

Olomouc. Tématu bych se ráda v budoucnu věnovala i nadále.
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Příloha č. 1 Rozhovor s pacientem VNOL
L. byl pacientem Vojenské nemocnice Olomouc v roce 2014 a byl
hospitalizovaný v rámci operace na chirurgickém oddělení. Hospitalizace trvala
5 dní.
Setkal jste se s pastoračním pracovníkem v nemocnici, kde jste byl
hospitalizován?
Personál se mne ptal, zda si přeji návštěvu pastoračního pracovníka. Souhlasil
jsem, ale kvůli únavě jsem chtěl, jestli by nemohl přijít až další den. Po operaci
jsem byl hodně dlouho na JIP a mimo sebe, takže bych většinu času asi
pracovníka nevnímal, ale to mi nedošlo při přijetí. No, a protože jsem se
po operaci rychle zotavoval, byl jsem propuštěn o hodně dřív, než se čekalo.
Takže pracovník ani neměl šanci přijít v čase, kdy by mne zastihl.
Měl jste možnost se informovat o pastorační službě?
Kromě personálu, který mne první den informoval, jsem viděl i nástěnky, které
jsou na chodbách. Dokonce jsem viděl i letáčky. Přijde mi to jako dobrý nápad.
Proč jste se rozhodl pro návštěvu pracovníka?
Byl jsem vystresovaný z nového prostředí, unavený, vyčerpaný z dlouhodobé
nemoci a chtěl jsem operaci mít z krku. Ale taky jsem se bál a chtěl si s někým
promluvit, proto mi to přišlo jako dobrý nápad. Ne že bych byl nějak přehnaně
věřící, ale je rozdíl promluvit si s lékařem a někým dalším.
Poskytl vám někdo podporu, třeba laickou nebo odbornou?
Myslím si, že zdravotní sestry a ostatní personál byl velmi profesionální, ale
zároveň i mne překvapil i lidský přístup. Nepřipadal jsem si jako nějaká
diagnóza, víte co tím myslím. Měl jsem rozpravu se sestřičkou, která vždy
přišla a mluvila se mnou. Moc si toho vážím, byl jsem klidnější. Bylo milé, že
na mne myslela a pomodlila se za mne. Člověku se pak promění náhled na celý
život.
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Měl jste možnost se setkat po propuštění s pastoračním pracovníkem nebo
s jeho profesí?
Vojenskou nemocnici ambulantně navštěvuji často, dokonce pracovníka vídám
na chodbách, když jde k pacientům na návštěvu. Také jsem si všiml na jiných
odděleních více nástěnek. Je dobré, aby lidi věděli, že mají tu možnost.
Mrzí vás, že jste se osobně nesetkal s pracovníkem?
To víte, že na jednu stranu to mrzí. Ale tím, že tam byl ještě někdo
další a nemusí to být nutně jen ten duchovní, tak mi to nevadilo. Člověk ví, že
lékaři na tohle moc času nemají, když mají fofr.
Děkuji za rozhovor a za váš čas.
V Olomouci, 25.2. 2016.
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Příloha č. 2 Rozhovor s nemocniční kaplankou
VNOL
Jakým způsobem poskytujete duchovní péči v nemocnici?
Pátým rokem působím v této nemocnici, předtím jsem působila sedm let
v nemocnici v Prostějově, to nebyla Vojenská nemocnice. Je uzavřena smlouva
mezi nemocnicí a Arcibiskupstvím na dobu neurčitou, ale nejsem zaměstnanec
nemocnice, jsem zaměstnanec arcibiskupství. Vykonávám tuto službu na půl
úvazku. Podstatou té služby je být nablízku nemocným, kteří si to přejí, sdílet
s nimi jejich slabosti, naslouchat jim, dělat jim společníka v jejich
otázkách a pokud jsou otevření víře, tak je posilovat skrze Boží slovo,
modlitbu, skrze u katolíků eucharistie. A pak i zprostředkování kněze nejenom
katolického, případně kontaktování duchovního jiných církví. Pacienti jsou
informováni o této službě prostřednictvím písemných informací, které jsou na
chodbách, na pokojích. Sestry při příjmu je upozorňují na tuto možnost, takže
působím tam v odpoledne od jedné do půl šesté.
Tak ta Vojenská nemocnice má dvě části, tady na Pasteurově je Chirurgie,
které jsou tři a ARO a na Hradisku jsou ostatní. Jinak je tu jediná výhoda
v České republice, že jsme jediná nemocnice, kde je možnost třikrát v týdnu
zúčastnit se bohoslužeb. Pacienti jedou přímo do kaple sv. Štěpána, takže
středa v pátek, neděle. Takže pacienti, kteří jsou mobilní, se mohou zúčastnit.
Já to ve středu nabízím, kdo by chtěli a chtějí doprovod, tak já jsem v tu středu
k dispozici.
Navštěvujete pacienty na všech odděleních nebo jen na některých?
Každý týden tam pravidelně navštěvuju pacienty na interně, neurologii,
kožním, OCHRIP a LDN. Na těchto odděleních mám pravidelný kontakt se
sestrami, které mi jaksi tipují pokoje, kde bych mohla. Hlavní sestra si nepřála,
abych chodila pokoj po pokoji a přímo tu službu nabízela. Domluvily jsme se,

75

že to bude prostřednictvím zdravotního personálu. Že se pacienti ozvou sami
nebo vždycky souhlasí na pracovně a na příjmu, kde by si mysleli, že bych
mohla zajít. Takže na těch pět oddělení chodím pravidelně, a na ty ostatní
hodím pouze na zavolání. Buď pacientů příbuzných. Nejvíce času věnuji místní
LDN, to je speciální LDN pro válečné veterány, jejich manželky a taky
příslušníky odboje těch partyzánských skupin. Takže je to takové malé
oddělení, celkem 15 pokojů, 27 lůžek. Někteří pacienti, o které nemá možnost
pečovat rodina, nebo nemohou získat umístění v domově důchodců, tak těm je
umožněno tam dožít na sociálním lůžku. V jiných nemocnicích to sociální
lůžko je omezené, ale tam díky tam té specialitě, pomoci zasloužilým vojákům
sociální pracovnice tam sepisuje vždy smlouvu na každý rok.
Je to taková výhoda toho dlouhodobého doprovázení, než na těch
internách a neurologii. Když tam je průměrná doba pobytu 10 dnů. Tam s tím
pacientem se nejvýš setkám dvakrát, to pak při tom setkání vůbec, abychom si
padli do noty, co by nejvíc potřeboval. No a potom mě už ujíždí domů. No to je
takové krátkodobé, že nemáme možnost se ani poznat. Kdežto tam, když jsou
tam alespoň tři měsíce, to už je možnost se líp poznat a líp se
pracuje a navazuje vztah. Rozhovor, právě se ani ten první rozhovor nedá
označit jako pastýřský. Je to rozhovor spíš takové seznamování, zjišťování
takových těch jeho nemoci, to se nejvíce bavíme jaké má trápení, že někdy se
ani k tomu duchovnímu nedostaneme, to se přiznám. Až pak, když mi řekne, že
je věřící, tak se zeptám, zda se můžeme společně pomodlit. Ale někdy je to
jenom o tom, že se chce sdělit, chce popovídat, kolik operací má za
sebou a čím prošel. Ale to je i ten cíl, není to jen to náboženské, ale je tam i ta
potřeba člověka se sdělit. To se vždycky usmívám hodinu, paní povídá, já
naslouchám, pak přilétne sestřička, že paní bude mít transfuzi, že to ukončíme
a paní zajásá s tím, že jsme si pěkně popovídaly. Přitom já jsem neřekla ani
slovo a asi je to pomoc pro toho člověka v té situaci.
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No a pak, na těch sociálních lůžkách jsou to převážně muži. Takže je tam
výhoda dlouhodobého působení, ale člověk ví, v důsledku toho bývalého
režimu zjišťuju, že pokřtění třeba byli, základ tam byl, ale dlouho to
nepraktikovali. Nebo že tvrdí o sobě, že jsou nevěřící. Takže tam mám pak více
času na to poznání, skrze ty hovory se vytváří atmosféra důvěry, možnost
otevření otázek smyslu života a naplnění. A zvláště na tom závěru, když se
začínají zhoršovat, takže i tam je to jaksi ví. Ti pak vzpomínají na své
maminky. Kdy se jich ptám, jestli by netoužili se s nimi setkat na Věčnosti,
takže potom se to tam jakoby ozve, že člověk chce nějak zakončit život, že
poprosí nebo má možnost zavolat kněze.
Vnímáte nějaké rozdíly mezi pacienty v rámci náplně služby?
I ten vztah k Pánu Bohu tam, se učím, je to jiné. Že když je tam ta žena,
muži nechtějí žádné dlouhé modlitby, chtějí to krátce, výstižně. Právě proto,
jsem tam nechtěla násilně vstupovat, protože jsou to muži. Já přeci jen tím
svým šatem, když vstoupím do pokoje, hned vidí, s kým mají tu čest. Je to jiné
než u těch civilních třeba kaplanů, takže někteří se i stydí muži, že je navštívila
jeptiška. Někteří by si i popovídali, ale oni pak radši řeknou, že přijdou na
bohoslužbu, že nemám chodit do pokoje, že by se mu kolegové posmívali. Ti
muži asi pak dokážou být vůči sobě, že, dát to najevo. Takže to respektuji. Chci
to chápat, že to každý neunese, ty posměchy. Tam se pořád snažím pořád
vstupovat do toho mužského světa. Jsou to i rozumáři, tam to většinou přes ty
city není, tak to je jinak.
Na závěr, to mě někdy překvapí, na závěr svého života je tam i ta horlivost,
zájem o ty Boží věci. Protože ze začátku když začínáme spolu, to se zjišťujeme
na jaké té struně, se bavíme o sportu nebo že někdy nemá o to náboženské
zájem a pak mě překvapí, jak sám si vyvine tu iniciativu. Ale je to výhoda toho
dlouhodobého doprovázení, v tom krátkodobém to nejde. Když pak se s tím
člověkem setkám dvakrát nebo i jen jednou, tak to nejde.
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Jinak už jsem i hodnotila, že se zlepšila spolupráce se zdravotním
personálem. Asi to opravdu chce čas. Jak se říká, každý začátek je těžký. Že už
ví, a že dokážou vytipovat pacienti, kteří jsou rádi, že za nimi přijdu, že už
sami se tak snaží. Protože tam se víc znají. Přeci jen těch pacientů je pak míň.
Teď je nasmlouváno, že na některých odděleních doléčují pacienty z Fakultní
nemocnice, že tam zase nemají dostatek míst a musí po operacích je uvolnit.
Tam se zase setkávám, že lidé se s tou službou duchovní setkávají a reagují
jinak. Někdo se opravdu bojí, když se řekl ten pojem duchovní služba, aby to
nebylo, že se volá už pan farář, který je pomaže. Takže já jsem chodila, mám
teď větší úspěch, protože máme sváteční oděv černý hábit, závoj. V Prostějově,
když jsem zahajovala tu službu a radila jsem se s lékaři, že bych třeba mohla
chodit v bílé nebo aspoň bílý plášť, tam potom primářka rozhodla, ať chodím
v černé, že se tak odliším od personálu. No ale tam to tak nebylo vyhrocené
jako tady na Vojenské nemocnici, že ze mě jakoby víc měli mě strach. Takže
jsme se domluvili, já jsem i navrhovala hlavní sestře, že bych mohla chodit
jinak, ale že se potřebuju převléct někde. Neměla jsem tam ani žádnou
místnůstku, takže už v loňském roce jsem dostala klíče od své místnosti. Tak
jsem pro to moc vděčná, že se převleču. Mám teď šedé šaty a bílou. Opravdu
mě přijímají líp. Ještě jsem si pořídila takovou modrou bundičku, jako ten
zdravotní personál. Na konci roku musíme dělat takový ten souhrn pacientů,
kolik jsme jich navštívili, výkazy si psát. Takže jsem třeba zjistila, že jsem byla
u 160 pacientů. Že jsem jich měla víc třeba už v tom světlejším šatě než ten
minulý rok. Že přeci jen ta barva asi, jo. Třeba i s pacientkou na interně všecko
dobrý, ale jak ji přeložili na ARO, tak jsem přišla s radostí a ona „ne, tady ne!“.
Jak asi v té psychice jak ten nemocný cítí, že se zhorší a teď asi ta černá barva
připomene, že bude ten konec života. Nemusí být, že, ale někdo to tak vnímá.
A tak všechny ty knížečky, které jsem nosila pro pacienty, tak jsem ráda, že
mám tu skříň, že si to tam mohu nechat. Chce to asi fakt čas, třeba časem mě
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třeba i ta nemocnice zaměstná interně, i třeba napůl. Není ta naše služba pro
církev, je to pro ty pacienty. Ale tak všechno chce čas. To vlastně v Prostějově
jsem neměla nic, a teď ta kaplanka co nastoupila po mě už má svoji
kancelář a je placená nemocnicí. Takže u nás v republice to teprve začíná se
zpožděním.
Jak jsem říkala, ten pobyt je asi těch 10 dní a pak jsou překládáni do
Berouna, do Pasek, takže tam už v Pasekách máme už další kaplanku, takže to
jsme rádi, že ty pacienty můžeme předávat.
Setkáváte se v rámci školení s ostatními kaplany?
Každoročně máme setkávání celorepublikové na tři dny, tak tam vždy lidé
přednáší.
Poskytujete pastorační péči třeba i příbuzným klientů nebo ostatním?
Setkávám se s tím, ale spíše je to spíš takové o pacientovi, probíráme jeho
těžkosti, že by oni samotní ode mě něco žádali, tak to málo. Nebo ten zdravotní
personál taky. Cítím to přijetí, že je to daleko lepší, ale ony zase ty sestry jsou
taky vytížené a že by ve službě přišly a chtěly něco, to by asi ani nešlo se mnou
něco probírat. Ale už ví, že mám svoji místnůstku, takže kdyby někdo něco
potřeboval, chtěl přijít, ale zase ta Vojenská nemocnice má málo zdravotního
personálu, kteří jsou věřící. Zatím tam vím jen o jednom lékaři a třech sestrách.
V případě pacienta, který má sníženou schopnost komunikace, jakým způsobem
s ním komunikujete nebo poznáte, že reaguje na vaši službu?
Tak to sestry třeba prosím, ať mi dají kontakt na příbuzné, tam je právě
oddělení OCHRIP, takové prodloužené ARO, teď tam mám tři pacienty, kteří
nekomunikují, ale vím, že byli věřící. Takže tam se u nich modlím, přečtu jim
něco z Písma, ale musím teda vědět, že měli vztah té víry. Vím, že mě
i sestřičky volaly i na internu, že někdo umírá, ale říkám, že potřebuju nějaký
kontakt tak na ty příbuzné, se zeptat, jestli pacient by si třeba přál. Na JIP nebo
když je pacient v bezvědomí, tak tam ten duchovní nemůže bez povolení
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příbuzných. To oni si hlídají. Musí ten příbuzný dát souhlas, aby tam ten
duchovní měl přístup, tam si to zapisují. Teď jsem doprovázela na OCHRIP
mladého pána, kdy jeho maminka ho chtěla připravit ke svátostem, ale on
dobře vnímal, nemohl moc komunikovat, jen pomocí tabulky, ale takže jsme se
připravili

na

první

svaté

přijímání,

biskup

mu

udělil

svátost

biřmování a probírali jsme katechismus z Písma, takže jsme se mu tři roky
věnovala. A teď je doma. U těch je to takové obtížnější, když není ta odezva,
tak tam se člověk musí spolehnout na ty příbuzné trošku. Teď mi nahlásili
nového pacienta tam, tak aspoň prosím sestry, jestli něco vnímá. To je tam, jak
byly hospodářské budovy. Teď se buduje další OCHRIP pro děti, od příštího
roku to tam chtějí otvírat. Takže tam by bylo asi také, lůžek pro tyto těžce
nemocné děti. Ale to už i pro mě je náročné, když člověk nemá tu odezvu,
nemůže mi říct, co by si přál. Tak se radím s tou rodinou. To už se pomodlím
nějaký ten Žalm, kousek Písma.
Preferují třeba pacienti nějaké oddíly při čtení?
To je zase zajímavé, že z těch evangelických církví oni zase jsou třeba od
Vsetína, takže oni tady nechtějí zavolat nikoho, takže i když jim nabídnu
zprostředkování, řeknou mi, že jim bude stačit, že budu chodit já. Ti třeba
vyloženě z toho Písma mají něco rádi, mají oblíbené pasáže. Toto jsem tak
poznala, že v jiných církvích, že jsou fixovaní na své sbory a nepřijmou, že
přijde paní farářka evangelická. Je to stejná církev, ale není od nich. Zas ti
katolíci se víc učí. Poznávat to Písmo. Při těch bohoslužbách ho slyšeli, ale
málo si četli. Teď zas bude přibývat víc těch pacientů, kde nebude žádný
základ, ani ten křest, zvláště v těch Čechách. Někdy v této službě je ta podpora
té blízkosti, i když se k tomu náboženskému nedostaneme. Být s ním v těch
jeho těžkostech, když cítí to nějak a chce. Ani to asi nemá smysl nějakým
násilným způsobem nějak to vnášet. Chápu to jako službu pro ty, co chtějí.
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Někdy třeba otevřu pokoj a už slyším „nechci“ a to ani ještě nestačím
pozdravit.
Jakým způsobem zprostředkováváte pastorační péči?
Když mě sestřičky všechny ty pokoje navrhnou, tak tam přijdu, představím
se, se zeptám, zda by někdo chtěl se mnou pohovořit nebo jestli bych si k nim
mohla sednout. Když už když se někdy bavíme a ten druhý mě slyší, tak třeba
zaujmou to postavení. Někteří ti staří lidi se ještě setkali s řádovými sestrami,
když byli malí, které je opatrovaly v nemocnici, takže mají pěkný
vzpomínky, a když jim to připomenu nebo nějaký dávný základ tam je, tak si se
mnou zavzpomínají, jak na ně sestřičky v nemocnici byl hodné. Pouze ve
čtvrtek rychlá služba vozí pacienty do Vojenské nemocnice. Kdo si zavolá ve
čtvrtek rychlou, tak jede do Vojenské. Na LDN se nedostane nikdo, kdo nemá
nic společného s vojáky, ten pak musí do Berouna. Já jsem i zdravotní sestra,
ale už mi nepovolili ze zdravotních důvodů to konat, tak je to zase jiné. Oni
pacienti se se mnou hodně radí s nemocemi tam na chirurgii, ukážou mi ránu,
jak se to hojí. Na chirurgii třeba chodím málo, ale ze své zkušenosti vím, že
stejně po té operaci ten člověk je rád, že je rád. Než se vzpamatuje, tak jede
domů.
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Příloha č. 3 Rozhovor se zdravotní sestrou
R.je zdravotní sestrou ve specializovaném oddělení. O pastorační péči
slyšela a četla formou samostudia. Nezúčastnila se seminářů na tuto
problematiku, ale sama aktivně vyhledávala informace o oblasti svého
působení

s přihlédnutím

na

cílové

skupiny

seniorů,

pacientů

v nemocnici a pacientů v hospici.
Pastorační péče je podle ní velmi důležitou službou, která je podle ní
nedoceněná. Lékaři nemají příliš času na pacienta, většinou určený čas, kdy
naklepou věci do počítače a zeptají se na pár otázek, aby si byli jisti diagnózou.
Co se týká zdravotních sester, tak ty společně s ošetřovatelkami mají přesně
určeno, jaké úkoly mají udělat, ať se jedná o hospic nebo nemocnici. Pokud se
člověk nalézá ve velkém zařízení, času nebo naopak personálu příliš není.
Z toho důvodu je pro pacienta lepší, aby se pacientu někdo věnoval. Je jedno,
jestli se jedná o pastoračního pracovníka, kněze, dobrovolníka, psychologa,
sociálního pracovníka nebo v nejlepším případě člena rodiny. Protože v nemoci
se člověk cítí osaměle, bezmocně a potřebuje se s nemocí vyrovnat. Víte, četla
jsem

ty

fáze

u

Elisabeth

Kübler-Rossové.

Někteří

lidé

prostě

ustrnou a nemůžou jít dál. Což je vlastně špatně, protože ta nemoc a vše s tím
spojené, vše negativní tak člověku nic nemůže dát. Nemůže mu pomoci se
s tím vyrovnat, hodit to za hlavu, jít dál a vlastně to zpracovat, aby si z toho
člověk do života něco vzal. Je jasné, že pastorační pracovník i když
poslouchá a i kdyby chtěl, nemůže člověku pomoci, aby se jeho nemoc
vypařila. Ale je tam, může pomoci už jen tím, že tam sedí a poslouchá.
Nekouká se na hodinky s tím, že musí oběhnout x dalších pacientů.
Přijde mi, že obecně žijeme v divné době, kdy se všichni prezentují jako
mladí, nadějní a zdraví lidé. Na lidi, kteří jsou nemocní, staří a umírající se
pohlíží jako na něco, co se musí schovat, nedej bože aby o tom člověk někdy
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začal mluvit...Z mého zdravotnického hlediska není člověk zdravý, ale špatně
diagnostikovaný.
Možná si lidé zdravotníci myslí, že člověk duchovní péči nepotřebuje. Jenže
na čele to člověk vyražené nemá. Přijde mi to jako dobré řešení minimálně se
zmínit o možnosti, které zařízení má, když si zdravotníci všimnou, že pacient
je

nervózní,

má

strach.

Ale

ta

spolupráce

zdravotních

sester,

lékařů s pracovníky... To vše záleží na lidech. Je to jako v každé profesi. Jsou
lidé, kteří mají limity a jedou v kolejích. A potom jsou lidé, kteří jsou otevření
druhým

a

snaží

se

vyjít

vstříc,

přizpůsobit

se

poptávce

po

rozhovoru a podobně. Je paradoxní, že ač jsme ateistická země, hodně lidé mají
zájem o pastorační péči. Myslím si ale, že často se stydí nebo mají vnitřní blok,
aby o ni aktivně požádali. Může to u starších lidí být vychováním a ještě tím,
že přetrvává ta myšlenka poslední návštěvy před smrtí, kdy si člověk když
zahlédne sestru nebo kněze řekne “Už je to zlý. Jde ke mně kněz/sestra.“ Ale to
už je zase to o společnosti a o tom kultu mládí, zdraví. To, že lidé se stydí nebo
si nejsou jistí, jestli vůbec někoho oslovit mohou se svými problémy. Myslím
si, že to může být i tím respektem co za tím je. Kněz, řádová sestra a tak. Proto
to třeba s dobrovolníkem může být jednodušší. U toho pastoračního pracovníka
nejdřív musí člověk v rozhovoru pochopit, že pracovník je taky člověk se vším
všudy.
Co je zajímavé, že lidé, kteří jsou hospitalizovaní, tak ti na to přemýšlení
o bolesti, nemoci a svých problémech čas mají, protože musí, když jsou
v nemocnici. Ale lidé, kteří do nemocnice jen chodí a často zdraví nejsou, ale
musí nějak fungovat. Ti prostě jdou na prohlídku a pak odejdou. Ti ale také
mohou mít problémy.
Kromě své profese, zajímala jste se někdy nebo setkala s pastorační péčí?
O pastorační péči jsem se příliš nezajímala. Nebyla jsem na žádném školení
nebo semináři, ani si nepamatuji, že by se to někde ve škole zmínilo, ale člověk
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se k tomu dostane z části doslechem a z části odborných knih. Osobně ale
nevím, kde se člověk k tomu dostane. Možná v kostelech, ale pokud tam
člověk nechodí nebo nemá známé, co by o tom slyšeli.
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Příloha č. 4 Rozhovor s farářem farnosti
Klášterní Hradisko
Z vlastních zdrojů a svépomocně se snaží starat o Klášterní Hradisko, které
je národní kulturní památkou a je tak chráněna velmi striktními památkářskými
pravidly a zákony. Snaží se vypracovávat projekty a z vybraných peněz
postupně opravovat památku. Není to ale zcela možné, protože finanční
možnosti jsou nedostačující na tak malou farnost. Každý rok se snaží zajistit
opravu určité části, protože Památkový úřad nezohledňuje finanční možnosti
farnosti.
Samotný duchovní servis se soustřeďuje na bohoslužby, případně na některé
svátosti. Pro velmi malý zájem z hlediska farníků farnost strádá a společenství
je malé. Z části je to také způsobeno malým zájmem farníků, kteří si mohou
v Olomouci vybrat z mnoha dalších aktivit kostelů a farností. Olomoučtí věřící
jsou spíše cestovatelé, kteří docházejí do kostela, kde se cítí dobře, je blízko
nebo není po nich vyžadována velká aktivita.
Průměrně má farář jeden pohřeb za rok, protože se dnes pohřby příliš
nedělají. U křtů je to lepší, ale jsou to maximálně tři křty.
Co se týče praktické pastorační péče, spravuje farnost Klášterní
Hradisko a dále farnost Chválkovice. Účast není velká, je rád, když do kostela
přijde na Hradisko 15 lidí. Většinou jsou to staří lidé, senioři nebo lidé
z nemocnice a ty považuje za mladé. Mladí lidé opravdu tělem i duchem
nechodí, protože cestují, nemají čas atd. Společenství tím však trpí.
Chválkovice mají účast ještě menší, ač je kostel dostupnější a je blíže obydlené
části obce. Protože nejsou oba kostely bezbariérové, lze se do nich
hendikepovaných dostat jen s obtížemi. Vše tedy závisí na člověku, zda má
zájem a je vytrvalý chodit do kostela a být členem společenství. Dokonce již
není ani na školách výuka náboženství nebo alespoň minimální znalost a snaha
rodičů vést děti k tomu.
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Statistika v okolí je: 46% věřících a katolíků, 12% nedělních, aktivních
méně než 4%.
Farníci v dnešní době nechápou, proč by měli chodit na křest nebo pohřby
neznámých lidí a tedy se nezapojují, pokud výhradně nejde o ně.
Spolupráce s nemocniční kaplankou je velmi dobrá. Je i zdravotní sestra,
takže se jí poznatky hodí v každodenní práci a dokáže se velmi dobře přiblížit
pacientům. V poslední době je nemocniční pastorační péče dobře zaběhlá,
sestřička se o to dobře stará a myslí si, že to je na vzestupu.
Farář dochází do nemocnice k vysluhování svátostí, k bohoslužbám nebo ho
někdy zavolají, že si pacient přeje výhradně jeho, ale většinou tu hlavní péči
zprostředkovává a nabízí kaplanka. Samotná péče o nemocné je spíše sdílením
bolesti a přítomností s pacienty, promluva s nimi. Na to nepotřebují kněze, ale
mohl by to vykonávat i pastorační asistent nebo kaplan. Ta samá situace je
i ve farnosti Chválkovice, kde v domově pro seniory je velká poptávka po
službách a duchovním vedení, ale většinou se to sestává z promluv s lidmi
a pomoc se tak kromě duchovní roviny může poskytovat formou sociálních
pracovníků, dobrovolníků, pastoračních asistentů.
Je zázrak, když někdo chodí svátečně nebo když má na bohoslužbě 50 lidí,
tak se raduje, ale moc často se to nestává.
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