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Anotace
Bakalářská práce s názvem „Význam přátelství či přátelského vztahu mezi
klientem a pastoračním pracovníkem“ s podnázvem ,,Sonda do aspektů
přátelství v pastorační práci vězeňského kaplana“ si klade za cíl nahlédnout
do profesní role vězeňského kaplana a zjistit, zdali je ve vztahu pastorační
pracovník – odsouzený prostor pro vznik přátelství, či přátelského vztahu.
K tomu je třeba tento vztah také vymezit. Práce je rozdělena do tří kapitol.
V první části je představena pastorační práce obecně. Neméně důležitý
je i specifický pohled pastoračního pracovníka na klienta. Ve druhé části
je popsána pastorační služba ve věznicích a je vymezen legislativní rámec jako
východisko pro působnost pastoračních pracovníků ve věznicích. Součástí
je i zmínka o historii kaplanské služby a aktuální situace v České republice. Blíže
je kapitola zaměřena na roli vězeňského kaplana, pastorační práci ve věznicích
a specifika klientů. V poslední části je vymezeno přátelství z různých
pohledů – Aristotelovo pojetí, biblické pojetí, aspekt přátelství a míra osobního
rozměru v pomáhajících profesích. Kapitola pojednává o předpokladech
pro vznik přátelství, či přátelského vztahu a jeho nezastupitelnosti a důležitosti
v životě člověka. Tato práce vymezuje role vězeňského kaplana a zkoumá
prostor pro možnost vzniku přátelství s odsouzeným, a to skrze jednotlivé oblasti
jeho působnosti. Závěrem práce je pak shrnutí zjištěných poznatků
z jednotlivých kapitol a popis možného propojení přátelství a pastorační prací.
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vězeňská duchovenská péče, hranice ve vztahu, profesní role, bližní, Aristoteles,
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Summary
My bachelor's thesis titled „The importance of friendship and friendly
relationships between a client and a pastor worker“ and subtitled „A deeper look
into the pastoral work of a prison chaplain“ hopes to accurately bring to light the
role of a prison chaplain and to find out, if in a relationship between a pastoral
worker and an inmate there is any possibility of friendship and to what depth
it can go. The assignment is divided into three chapters. In the first chapter,
it introduces a general look at pastoral work. In the sub-chapter, it covers
the definition of a professional relationship. It also covers the view of a pastoral
worker towards the client. In the second chapter, it describes pastoral work
in prisons, the legislative boundaries that act as a base for the work of pastoral
workers in prisons, the history of prison chaplains in the Czech Republic and the
role they have today. This is described to more depth in the sub-chapter about
the work of pastoral workers in prisons and the demands of their clients.
In the last chapter, it defines friendship based on different theories – Aristoteles’s
definition, the Bible’s definition and our own personal definition. It also
discusses

the

preconditions

for

the

formation

of

friendship

and its irreplaceability and importance in the life of a person. This work defines
roles of a prison chaplain and pursues space for the possibility of existing
friendship with an inmate, and that through an individual areas of his purview.
The end of the assignment sums up ascertained knowledge from individual

chapters and description of a possible connection between a friendship
and a pastoral work.

Key words
Pastoral work, prison chaplain, friendship, friendly relationship, an inmate,
prison clerical care, boundaries in relationship, relationship, professional role,
neighbors, Aristotle, soul

Obsah
Úvod ................................................................................................................... 7
1

2

Pastorační práce ....................................................................................... 9
1.1

Pastorace…...………………………………………………………... 9

1.2

Klíčový pohled pastoračního pracovníka……………………………11

1.3

Vymezení vztahu mezi pastoračním pracovníkem a klientem……….13

Pastorační práce ve věznicích ................................................................ 18
2.1

Profesní role pastoračního pracovníka………………………………18

2.2

Legislativní rámec…………………………………………………...20

2.3

Vězeňský kaplan a dobrovolníci duchovenské péče…………………21

2.4

Aktuální situace v České republice………………………………….23

2.5

Specifika pastorační práce ve věznicích…………………………….24

2.6

Specifika klientů ve věznicích…………...………………………….26
2.5.1 Postoj a přiznání vlastní viny

3

28

Přátelství .................................................................................................. 30
3.1

Přátelství a jeho projevy ..................................................................... 30

3.2

Biblické pojetí přátelství ..................................................................... 34

3.3

Aristotelovo pojetí přátelství .............................................................. 36

3.4

Aspekt přátelství a osobní rozměr v pomáhajících profesích ............. 40

Závěr ................................................................................................................ 43
Seznam literatury………………………………………..………………….. 45

6

1 Úvod
Práce ,,Význam přátelství mezi klientem a pastoračním pracovníkem“
pojednává o možném přátelství a přátelském vztahu mezi odsouzeným
a pastoračním pracovníkem, který do věznice dochází. Téma vězeňství obecně
je v současné době aktuální a atraktivní. I tak si význam a dopad vězeňského
systému na ty, kteří se v něm ocitnou, mnozí neuvědomují. To, že věznice nejsou
jenom plné vrahů a násilníků, ale mnohdy také nešťastných mladých lidí, kteří
se dostali do výkonu trestu v důsledku svého neuváženého chování
např. pod vlivem návykových látek, si široká veřejnost mnohdy neuvědomuje.
Odsouzení často řeší existenční otázky a otázky viny. A právě pastorační
pracovník je, spolu s jinými pracovníky odsouzeným k dispozici a připraven
pomoci provést je otázkami a obdobím výkonu trestu odnětí svobody,
nebo vazbou.
Pastorační pracovník – kaplan je zároveň ten, který má jako jeden z mála
pracovníků věznice prostor pro bližší a hlubší poznání odsouzeného.
Individuální rozhovory, které s nimi vede, jsou vždy osobní a týkají se jak věcí
běžných a provozních, tak především duchovních. Provází odsouzeného cestou
výkonu trestu odnětí svobody, ale mnohdy i životní cestou. Vzhledem k intimitě
a důvěrnosti vztahu, který se mezi nimi rozvijí skrze diskuze a společné
bohoslužby, se otevírá otázka, zdali v tomto vztahu má prostor přátelství
či přátelský vztah.
Cílem mé práce je nahlédnout do profesní role vězeňského kaplana a zjistit,
zdali je ve vztahu pastorační pracovník – odsouzený prostor pro vznik přátelství
či přátelského vztahu a ten vymezit. Kontakt s lidmi z ,,venku“ je pro odsouzené
limitován a rovněž kontakt s kaplanem není na každodenním programu.
Pro vznik přátelství je sbližování, čas a přímý kontakt nezbytný. Na druhou
stranu největší počet odsouzených má krátký trest a mezi prvním a druhým
rokem z výkonu trestu odnětí svobody odchází, a tak se otevírá otázka, zdali
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je navázání přátelství vůbec reálné.1 Dalším aspektem, který by při vzniku
přátelství mezi klientem a pastoračním pracovníkem mohl hrát roli, je právě víra
a Boží pohled na člověka a na bližního, a to především v přistupování k člověku
jako Božímu dítěti.
V první části se zaměřím na vymezení pastorační práce, pastorace
a na specifikum pastorační práce oproti specifiku práce sociální. Pokusím
se vymezit, v čem spočívá pohled pastoračního pracovníka na práci s klientem
a na čem je založen. Zmíním i vymezení vztahu mezi klientem a pastoračním
pracovníkem, resp. hranice vztahu v různých pojetích.
Ve druhé části se zaměřím na pastorační službu ve věznicích. Vymezení
legislativního rámce jako východiska pro možnost využití pastoračních
pracovníků pro odsouzené. Svou roli bude hrát i historie kaplanské služby u nás,
aktuální situace a především role vězeňského kaplana. Vzhledem k tomu,
že skupina odsouzených je specifickou skupinou lidí, která se mnohdy svými
rysy odlišuje od většinové populace, se podíváme na specifika klientů
ve věznicích a specifikum pastorační práce s odsouzenými.
Třetí kapitola bude zaměřena na aspekt přátelství v pomáhajících profesích
a přátelství obecně. Podíváme se na biblické pojetí přátelství, Aristotelovo pojetí
přátelství a přátelství z pohledů novodobějších filozofů, terapeutů a dalších
odborníků.
Vzhledem ke specifikům práce vězeňského kaplana, lze předpokládat,
že přátelství mezi odsouzeným a vězeňským kaplanem není nereálné a může mít
své místo. V závěru práce se pokusím propojit poznatky z jednotlivých kapitol
a tuto hypotézu potvrdit.

1

MÄSIAROVÁ, Lucie. Vězeňské služby České republiky: Statistická ročenka [online].
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1 Pastorační práce
V této části půjde o pojetí pastorace a pastorační práce jako východiska
pro navázání kontaktu a práci s klientem, základní pojetí a obsah pastoračního
konceptu, dále pak pohled na teologický základ a Boží obraz a obraz člověka
v pastoračním náhledu. Důležitá je i osobnost pastoračního pracovníka, kterou
v této kapitole blíže představím. Pastorační koncept, který je často naplňován
neuvědoměle, nepromyšleně, ale bývá i je východiskem pastorační práce.
V poslední části této kapitoly se podíváme na různá pojetí hranic, a to z pohledu
ochrany pomáhajícího pracovníka a hranic, které zastupují naše limity a naším
úkolem je překonávat je.

1.1 Pastorace
Pro vymezení cílů a konceptu pastorace jsem vybrala pojetí Aloise Křišťana,
které nabízí vícero pohledů na pastoraci. Pastorace je součástí pastoračního
konceptu, který komplexně popisuje a vytyčuje oblasti pastorační práce,
to znamená, že je jednou částí, jedním pilířem.2
Dalším chápáním pojmu pastorace je pastorace jako zvěstování víry, kdy
je člověku nabídnuto obrácení na křesťanskou víru, zprostředkování duchovní
zkušenosti, začlenění do společenství3.
Pojetí, které by se dalo snáze aplikovat na klientelu odsouzených a lidí
ve výkonu trestu odnětí svobody, je pojetí pastorace jako terapeutické záchrany,
která je zaměřená na člověka a přináší a nabízí poradenství v krizích, při kladení
si otázek o smyslu života a v životě obecně. Pastorace však také zpracovává
s pomocí psychoterapeutických znalostí a metod problémy intrapsychické

2

KŘIŠŤÁN Alois in MARTÍNEK, Michael. Praktická teologie pro sociální pracovníky. s. 72

3

Tamtéž, s. 73
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a mezilidské a směřuje k jejich uzdravení a napravení, podpoře vědomí vlastní
osobnosti a identity.4
Pastorační prací a jejím konceptem se zabývá i Aleš Opatrný, který
jí rozděluje na čtyři základní oblasti. V první oblasti jde především o péči o duši,
kdy klient potřebuje duchovní život a spásu. Další oblast Opatrný vytyčuje jako
péči o sociálně potřebné, což je zároveň jednou z disciplín církve. Úkol starat
se o ty, kteří jsou v církvi, ale i mimo ni. Třetí oblast zahrnuje zájem o politické
záležitosti, což je pro pastorační práci téma ne úplně časté. Zde Opatrný
vymezuje participaci křesťanů a jejich společenství na politickém dění v zemi.
Úkolem je pak vnášet hodnoty a křesťanské principy do všech oblastí lidského
života. Poslední oblastí je samotná péče o církevní obce, která v sobě zahrnuje
starost o společenství a jednotlivé sbory. 5
Opatrný rozděluje pastorační práci s větším rozpětím působnosti. Pro oblast
pastorační práce ve věznicích je však důležitá první oblast, která se dotýká
člověka primárně. Důležitou oblastí je i třetí oblast, kdy se mají věřící podílet
na politických záležitostech a tím ovlivňovat společnost skrze křesťanské
hodnoty a principy. Pokud by byla tato složka plně funkční, dalo by se mluvit
i o prevenci sociálně patologických jevů ve společnosti.
Zjednodušeně popisuje pastorační práci Oldřich Matoušek. Přirovnává
ji k možnosti řešení akutní pomoci, účinnou v mezních situacích u věřících,
jako je těžká nemoc, umírání, nebo ztráta bližního člověka. Poukazuje
na rozdílnost cílů při práci s klientem v psychoterapii a pastoraci. V pastoraci
na rozdíl od psychoterapie nejde o úlevu od obtíží, ale o spásu lidské duše.6 Tato

4

KŘIŠŤÁN Alois in MARTÍNEK, Michael. Praktická teologie pro sociální pracovníky. s. 73

5

OPATRNÝ, A. Pastorační práce u nás s. 5

6

MATOUŠEK, Oldřich, Slovník sociální práce s. 133
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definice se úzce zaměřuje na jedince a jeho spásu jako východisko pro další
působení člověka v dalších oblastech pastorační práce.

1.2 Klíčový pohled pastoračního pracovníka
Tuto část bych ráda věnovala především oblastem, které jsou stěžejní
při kontaktu a práci pastoračního pracovníka ve vztahu ke klientovi a které mají
prostor i ve věznicích.
Pracovník by měl jednat s klientem s respektem k jeho jedinečnosti,
přistupovat k němu z pozice věřícího, doprovázet ho v jeho obtížích, utrpeních
a nemocech a pomáhat mu důstojně zvládnout jeho životní situace. Tyto zásady
by měl zastávat, a zároveň předávat pomoc na jemu dostupné úrovni víry. 7
Nyní se podíváme na jednotlivé oblasti, u nichž Opatrný nastiňuje pohled
pastoračního pracovníka na klienta. První oblastí je jednání s člověkem, kde
je kladen důraz na lidskou individualitu a na prostor pro klienta zvolit si člověka,
kterého potřebuje ke zvládnutí své situace, pokud je to technicky možné.
Pastorační pracovník se nesnaží dosáhnout určitých cílů, nýbrž je k dispozici
klientovi, aby měl prostor bavit se o víře. Toto jednání představuje Ježíšovu
lásku k trpícím a Boží náklonnost ke všem lidem. Další oblastí je oblast
respektování jedinečnosti člověka, kde Opatrný říká, že každý jedinec
má své osobní záliby a potřeby, které jsou založené na jeho historii. Je důležité,
aby byl respektován ve své jedinečnosti, a to i jeho jedinečný a nepřevoditelný
vztah k Bohu. Pastorační pracovník by měl respektovat klientův vztah s Bohem
s úctou a dále si být vědom toho, že jsou si před Bohem rovni a vzájemně
se mohou ve víře obohatit a povzbudit. Třetí oblastí je doprovázení v obtížích,
nemoci a utrpení z křesťanského přístupu. V tomto bodě je klíčová
neodlučitelnost víry pastoračního pracovníka při kontaktu s klientem.

7

OPATRNÝ, Aleš. Pastorační péče v sociální práci [online].
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V pravdivosti a opravdovosti vztahů a postojů a z požadavku respektu mezi
doprovázejícím (pastorační pracovník) a doprovázeným není možné křesťanství
,,odložit u dveří“ a být ,,fungujícím neutrálem“. Čtvrtou oblastí je při pohledu
na klienta v pastoračním duchu podle Opatrného pomoc k lidsky důstojnému
zvládnutí situace. Úkolem pastoračního pracovníka není situaci klienta změnit,
nebo odstranit. Na druhou stranu by neměl předstírat, že je klient nevinný
a skutečnost tím přehlížet. Cílem je pomoci klientovi k tomu, aby své situaci
čelil důstojně a integroval ji do celku svého života. Tato práce znamená pomoci
klientovi s jeho vnitřním bojem, provést ho přeměnou, ale ne to za něj vybojovat.
Pak je možné na vztahu vidět podstatnou náplň křesťanského postoje
doprovázejícího. Posledním bodem, kde musí pastorační pracovník respektovat
a reflektovat individualitu klienta, je pomoc na stupni víry, který je klientovi
dostupný. Naladění se na stupeň víry, který je klientovi dostupný, je projevem
úcty a naděje v Boží milosrdenství. V praxi to znamená, že pracovník ocení
každou jiskru víry klienta a nebude podceňovat jeho stav víry. 8
William A. Barry a Williama J. Connolly tvrdí, že doprovázející musí mít
hlubokou víru v Boží touhu a schopnost komunikovat se svými lidmi jako
jednotlivci. Taková víra musí vycházet z osobní zkušenosti a je východiskem
pro kontemplativní postoj duchovního doprovázejícího. Tento postoj je otevřený
a jeho cílem je objevit Boží způsob jednání s různými lidmi. Zároveň vede
doprovázejícího k víře, že světlo u doprovázených překoná temnotu v nich.9
Představili jsme si oblasti, ve kterých pastorační pracovníci s klienty
reflektují jejich jedinečnost, individualitu, pohled na svět, způsob vypořádávání
se s obtížnými situacemi a intelektuální vnímání víry a Boha. Jedná se o běžná

8

OPATRNÝ, Aleš. Pastorační péče v sociální práci [online].

9

BARRY, William A. a William J. CONNOLLY. Praxe duchovního doprovázení. s. 142 - 143
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témata, kdy si sami pastorační pracovníci nemusí uvědomovat koncept
pastorační práce, ze kterého vychází.

1.3 Vymezení vztahu mezi pastoračním pracovníkem a
klientem
Hranice mezi klientem a sociálním nebo pastoračním pracovníkem je velké
a otevřené téma, které v sobě ukrývá spousty otázek a názorů. Stejně
tak vymezení vztahu, kdy se jedná o vztah čistě profesionální a kdy se do něj
mohou vmísit osobní preference a city, není lehké přesně určit a literatura
je v tomto směru omezená. Pastorační pracovník ve vězeňském prostředí
při práci s odsouzenými musí znát hlavní úskalí a nástrahy.
Jaluška upozorňuje na manipulaci ze strany klientů. Říká, že většina vězňů je
velmistry empatie a často dokážou vycítit, co chce pastorační pracovník slyšet. 10
V souvislosti s úskalími při práci kaplana a odsouzeného se podíváme
na různé pojetí hranic. Mohou být pro pracovníky určitou ochranou a oporou,
ale často se v nich sami nemusí orientovat.
Tématem hranic se zabývá i Karel Kopřiva. Podle něj každý celek, který nějak
funguje, musí mít srozumitelné a zřetelné hranice. Uvádí, že v profesionálním
vztahu klient a pracovník dochází k případům, kdy pracovník s klientem splývá,
nebo naopak, kdy se brání jakémukoliv přiblížení klienta do své blízkosti.11
V pastorační práci je jedním z východisek Boží pohled na člověka/klienta.
Zde se tedy vztah odsouzeného a pastoračního pracovníka ve věznici spíše
podobá, nebo by alespoň mělo, Kopřivově splývání. I tento styl vztahu
však může být ve své těsnosti a odevzdanosti rizikový.
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Karel Kopřiva vztah ,,splývání“ popisuje jako – potřebovat, aby mne klient
potřeboval – proto, abych se necítil sám. Dalším úskalím může být
sebeobětování

pracovníka

ve

prospěch

klientů.12

Oblast

vězeňství

a odsouzených přináší i soucit s klienty jako časté téma. Zde je nutné rozlišit,
zdali se jedná o soucit, nebo empatii.
Kopřiva popisuje soucit jako ztotožnění se se svým protějškem, kdežto
empatie (vcítění) nám pomůže pochopit city a vnímání druhého, ale zůstáváme
s nadhledem nad situací a sami sebou. Soucit nás často může dostat tam,
kde nechceme být. Můžeme být zaplaveni emocemi, lítostí, úzkostí
a pobouřením z osudu klienta.13 Je důležité nahlížet racionálně na situaci
a dokázat pojmenovat a popsat své emoce. Pro práci sociálního i pastoračního
pracovníka je otázka hranic při práci s klientem velice důležitá. Zejména
pak ve věznicích, kdy osudy a příběhy klientů jsou často silné a dech beroucí.
Správné chápání svých emocí a pocitů pomáhá předejít vyhoření pracovníka.
Když se ještě krátce vrátíme k soucitu a jeho pojetí podle Karla Kopřivy, stojí
za zmínku jeho citace. ,,To, co je vysiluje, je soucit. Soucit, v němž je skryta
i obava o sebe. Jak bych se cítil sám, kdyby se mně nebo mým blízkým stalo
to či ono? Co je to za svět, když se takové věci dějí?“ 14 V tomto kontextu
je soucit chápán jako něco rizikového, co může ohrozit pastoračního pracovníka
ve zdravém vnímání klientovy situace.
Dostaneme-li se blíže k práci pastoračního pracovníka ve věznicích,
je důležité a klíčové nahlížet na klienta zpočátku s obezřetným přístupem.
Jaluška zmiňuje určitá úskalí při práci s klientem. Jak již bylo zmíněno, většina
odsouzených je velmistry empatie. Pomáhá jim orientovat se ve vězeňském
prostředí, vyhnout se konfliktům mezi sebou a také s vězeňským personálem.
12
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Tvrdí, že je důležitá vnitřní opravdovost pastoračního pracovníka a vyvarování
se moralizování klientů. Jako úskalí pak vidí určitou vychytralost odsouzených,
kteří v pastorační péči ve věznicích mohou vidět určité výhody pro jejich
pozdější život a hodnocení věznicí, a tak mohou říkat, co chce pastorační
pracovník slyšet. Jako obranu proti tomuto jevu ve věznicích vidí Jaluška
trpělivost a čas na hlubší poznání klienta. Během delšího časového horizontu
při práci klienta a pastoračního pracovníka je klient stavěn před různé úkoly,
které nejsou nijak odměňovány. 15
Dále bych ráda v souvislosti s hranicemi uvedla slova Opatrného, který
ve své publikaci pro pastorační pracovníky popisuje obranu proti
emocionálnímu zneužívání. Mimo osobních postupů a strategií jednání
s klientem může být pomocí jasné vymezení práv a povinností a jejich
dodržování. 16 I přesto, že je věznice prostředí, které má ve svém fungování
a režimu hranice jasně vytyčené, práce kaplana ve věznici a škála činností
s klienty je velice široká a natolik individuální, že hranice osobního vztahu jasně
vymezit nelze.
Zároveň je důležité mezi pracovníky a dobrovolníky hledat smysl
formulovaných práv a povinností, a to nejen z důvodu ochrany klienta,
ale k ochraně pastoračních pracovníků (a tím i odsouzených). Opatrný uvádí,
že ten, kdo opakovaně jedná ve standardních situacích nestandardním způsobem
s větším úsilím a vervou než v ostatních situacích, nejedná ušlechtile,
ale profesionálně špatně. Své síly totiž nerozděluje spravedlivě, ale podle toho,
kdo je průbojnější a přesvědčivější než ti druzí.17
Odlišný pohled v pojetí hranic vztahu mezi klientem a pastoračním
pracovníkem přináší Jan Černý. Kopřiva vnímá hranice jako důležitou součást
15
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profesního vztahu. Podle něj jsou hranice potřeba vymezovat a dodržovat. Černý
se naopak zaměřuje na překračování hranic a vnímá je jako omezující a mluví
více o hranicích jako o osobnostních limitech. Nyní se blíže podíváme na jeho
pojetí hranic a vymezení vztahu.
Černý uvádí, že pracovníci v sociální oblasti, kteří pracují s lidmi, jež jsou
znevýhodněni jakýmkoliv způsobem, se musí naučit pracovat s hranicemi. Podle
něj totiž práce proti oddělenosti, nesnázi, omezenosti a snaha pomoci a poradit
překonává hranice dané situace, hranice mezi lidmi a zaběhlého smyslu. Uvádí,
že se vždy setkáváme s hranicemi a že otevřený přístup je běžnou součástí
vztahu. To pomáhá sjednotit pracovníka do společného smyslu, který zahrnuje
obě strany do možnosti komunikace a spolupráce a tím překonání hranic.
Jde o uvědomění si situace lidí, kteří jsou v nějakém smyslu pracovníkovými
skrytými možnostmi – i on může být nemocný, bezradný, chudý, starý. Uvádí,
že jsme všichni na ,,jedné lodi“. Nalézá určitou podobnost mezi náboženstvím
a pomáhající profesí. Náboženství pracuje s konečností pozemského života
a hranicemi možností, na které nahlíží různými způsoby, zpochybňuje
je či překonává. Dává také určité odpovědi na otázky po smyslu života
a umisťuje člověka do světa, v němž nepanuje pouze konečnost života. Popisuje
náboženství jako to, co se pokouší prostírat a zpevňovat síť vztahů mezi lidmi
navzájem a i mezi lidmi a tím, co člověka přesahuje.18
Podle Černého se náboženský život a pomáhající profese v jistém směru
a v části činnosti překrývají a jejich cíl je podobný, pokoušejí se totiž o něco
podobného.19 V tomto lze nalézt určitou shodu s cíli pastorační práce.
Zpevňování vztahů mezi lidmi navzájem a duchovní doprovázení v jejich
životních situacích.
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Jaro Křivohlavý se cíli pastorální práce zabývá a rozděluje jej na dvě
dimenze. První dimenze je dimenze duchovní pomoci. Důležitá pro nás je pak
jeho druhá dimenze, která se podobá pojetí pastorace Černého, a to upevnění
psychického zdraví člověka a pomoc v obtížných životních situacích. Mezi
jednotlivé cíle pak lze řadit pomáhání těm, kde si chtějí navzájem lépe
porozumět, pomáhat lidem v jejich životních problémech, podněcovat,
preventivně je učit účinnějším způsobům zvládání zátěže a poskytovat sociální
oporu20
V první kapitole jsme se podívali na pastorační práci a její specifika z hlediska
pohledu pastoračního pracovníka na klienta, u nějž je stěžejní respektování
jedinečnosti a důstojnosti člověka. Blíže jsme nahlédli na vymezení vztahu mezi
pastoračním pracovníkem a klientem a na různá pojetí hranic v profesním
vztahu.
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2 Pastorační práce ve věznicích
Pro vymezení vztahu mezi klientem a pastoračním pracovníkem obecně
by mohl dobře posloužit jako vzor vztah mezi vězeňským kaplanem a jeho
klientem, neboť se jedná o čistě pastorační práci se zaměřením na duchovní
oblast primárně. Ve věznicích pracuje s odsouzenými celá řada pracovníků
od lékaře přes vychovatele, dozorce, sociální pracovnice a další. Vězeňský
kaplan má pak prostor řešit s klientem primárně jeho duchovní potřeby. K tomu
je především potřeba důsledně vymezit profesní roli kaplana, jak se s ní setkáme
v českých věznicích. Objasnit, kdo kaplan je, co nebo koho zastupuje a jaké jsou
jeho základní charakteristiky. Kde je zakotvena působnost kaplana v zákoně,
z čeho vychází a jaké je její poslání. V současné době je nepsaným trendem
zvyšování zájmu o duchovní službu ve věznicích. Dalším důležitým hlediskem
je pak pohled na klienty věznice v souvislosti s jejich potřebami, pocity a celkově
specifiky skupiny, kterou tvoří.

2.1 Profesní role pastoračního pracovníka
Do pastoračního konceptu bez pochyby spadá i role a kompetenční profil
pastoračního pracovníka. Doris Naure tvrdí, že je rozdíl mezi rolemi v pastoraci
čistě teologické a pastoraci, která se vztahuje k ostatním disciplínám.21 V této
části se podíváme na rozdělení rolí pastoračního pracovníka podle Naureové
a především na ty, pro které je ve vězeňském prostředí prostor.
Pastorační pracovník v roli biblického experta, profesionála víry,
zprostředkovatele spásy, misionáře, zpovědníka, duchovního vůdce. U těchto
rolí je nezbytná teologická kompetence.22 Tuto roli kaplan zastává ve společných
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bohoslužbách, výkladech biblických textů apod.Teologické vzdělání je jednou
z podmínek pro to stát se kaplanem.
Další

role

pastoračního

pracovníka,

které

vycházejí

především

z jeho osobních kompetencí a schopností vstupovat s ostatními lidmi do vztahu
a ty dále rozvíjet, jsou role doprovázejícího, spoluúčastníka na životě bližních
a utěšitele v obtížných životních situacích.23
Mezi další profesní roli, která má veliký prostor při rozhovorech s vězni
je role mystagogická, což je uvádění hledajících do zkušenosti s Božím
tajemstvím. Pro tuto roli je rovněž nezbytná duchovní kompetence.24
Velikou oblastí, ve které se nachází mnoho rolí pastoračního pracovníka,
je psychoterapeutická rovina pomoci. Tato oblast je shodná pro pomáhající
profese obecně. Jedná se například o role poradce, zprostředkovatele smyslu,
povzbuzovatele, odborníka na řešení obtíží, člověka, jemuž se klienti mohou
svěřovat a který může přinést uzdravení.25
Další oblastí, kterou jsme již zmínili v kontextu vymezení pastorační práce,
je sociálně-politická oblast. Angažovanost na dění ve společnosti a tím
se nabídnout v roli obhájce, přímluvce, spolubojovníka, kritika společenských
nepořádků a roli přímluvce.26 Zde je prostor pro kaplana, který může například
přispět k podmínečnému propuštění odsouzeného.
Poslední oblastí rolí pastoračních pracovníků, kterou Nauerová zmiňuje,
je kompetence kulturně estetická, jež s sebou pojí role vyprávěčů, klaunů
a umělců života, kteří svým vyprávěním a osobností dokáží zaujmout a oslovit. 27
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Představili jsme si různé aspekty role pastoračního pracovníka, ve kterých
je vězeňský kaplan více či méně ukotven. Výše uvedené aspekty nastiňují zčásti
pracovní náplň vězeňského kaplana, zároveň je v nich však prostor pro jeho
osobní řešení situací při práci s odsouzenými. Tím se otevírá jeho osobní prostor
a možnost nejen klienta ovlivnit svými zkušenostmi a názory, ale i otevřít se pro
bližší vztah.

2.2 Legislativní rámec
Legislativní zakotvení působnosti pastoračního pracovníka ve věznici –
kaplana je obsaženo ve více pramenech. Lze se i odkázat na Listinu základních
práv a svobod, kdy článek 15 odst. 1 Listiny každému zaručuje svobodu myšlení,
svědomí a náboženského vyznání včetně práva každého změnit své náboženství
nebo víru. Principy této svobody jsou pak rozvinuty ve článku 16. Pojednává
se zde o tom, že každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru
sám nebo společně s jinými, soukromě, nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním,
náboženskými úkony, nebo zachováváním obřadu.28
Z těchto základních práv každého člověka vyvstává několik otázek.
Je-li člověk ve výkonu trestu, nic to nemění na jeho svobodě náboženství
a svobodě vykonávat úkony s ním spojené. Na druhou stranu je ve výkonu trestu
odnětí svobody a plní svůj trest. V tuto chvíli je pak zodpovědnost zajistit
základní práva přímo na věznici, kde je klient ve výkonu trestu.
Dalším zákonem, kde je ukotvena duchovní služba ve věznicích, je pak Zákon
č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech. Popisuje
v § 7 odst. 1 písm. b) zvláštní právo církví a náboženských společností
s patřičným stupněm registrace pověřovat osoby k výkonu duchovenské činnosti
v místech, kde se vykonává vazby nebo trest odnětí svobody, ale také
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zabezpečovací detence, ochranné léčení a ochranná výchova. 29 Tato služba
je organizována na ekumenickém principu. Účastní se jí tedy více než jedna
církev a je realizována na základě Dohody o duchovní službě z roku 2008 mezi
Vězeňskou službou České republiky, Ekumenickou radou církví a Českou
biskupskou konferencí. Zde se jedná o náboženství nejen křesťanského vyznání.
Stěžejním zákonem pro realizaci a naplňování základních práv a svobod
klienta, i když svoboda ve výkonu trestu je značně omezena, je pak Zákon
o výkonu trestu a odnětí svobody č. 169/1999 Sb., který stanoví v § 20 možnosti
působení církví a náboženských společností: ,,Církev se může podílet
na naplňování účelu výkonu trestu poskytováním duchovní služby, zejména
konáním bohoslužeb pro zájemce z řad odsouzených, individuálními rozhovory,
pastoračními návštěvami a umožněním individuálního přístupu k náboženským
úkonům, vedením studijních hodin k výkladu náboženských textů, zajišťováním
duchovní a náboženské literatury a zpěvníků, pořádáním přednášek a besed,
zejména s etickou tématikou, popřípadě koncertů hudebních skupin
a jednotlivců, při přípravě odsouzených k jejich propuštění, dalšími vhodnými
formami přispívajícími k dosažení účelu výkonu.“

30

Jak můžeme vidět, zákon

nabízí širokou škálu působnosti církve a církevních institucí. Pro pastoračního
pracovníka ve věznice se tím otevírá prostor pro kreativitu a možnost zvolit
si vlastní způsob práce s odsouzenými.

2.3 Vězeňský kaplan a dobrovolníci duchovenské péče
Mimo kaplany, kteří jsou pověřeni církvemi k výkonu kaplanské služby
ve věznicích a jsou zaměstnanci věznice, působí ve věznicích také dobrovolníci,
kteří jsou zaštítěni organizací Vězeňská duchovenské péče, z. s. Jsou
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jimi dobrovolníci laici, faráři, kazatelé, kteří vstupují do věznice na základě
povolení ředitele věznice.
Podmínkou kaplanské služby je pak podle Vězeňské duchovenské péče, z. s.
v první řadě vysokoškolské vzdělání teologického směru, případně obecně
vysokoškolské vzdělání s teologickou (i dodatečnou) specializací. Dalším
kritériem je pověření církevní autoritou k tomu určenou a to výslovně pro službu
kaplanskou, tedy v pracovním poměru k Vězeňské službě České republiky.
Předchozí praxe s touto cílovou skupinou na bázi dobrovolné duchovní služby,
kdy byl uchazeč pověřen církví či náboženskou společností. Poslední
podmínkou je pak schválení Radou pro duchovní službu ve věznicích
a ústavech.31
Vzhledem k tomu, že pastorační pracovník ve věznici nemusí být pouze
vězeňský kaplan, nýbrž i dobrovolník Vězeňské duchovenské péče, z. s. (dále
jen VDP), je důležité zmínit i podmínky pro to, jak se stát členem VDP.
Následný kontakt a vztah klienta s pastoračním pracovníkem pak může mít
rozmanitý projev.
Dobrovolnická služba ve věznicích je tedy možná za určitých okolností
a podmínek. Jednou z nich je pověření k dobrovolné službě, a to právě
odpovědným činitelem církve, která obdržela zvláštní práva služby v místech,
kde se vykonává trest, vazby, nebo ochranná výchova ve smyslu
zákona č. 3/2002 Sb. Mezi registrované církve a náboženské společnosti se řadí
19 různých křesťanských náboženských organizací.32
Uchazeč o místo v dobrovolnické sféře vězeňské duchovenské služby musí
být, jak již bylo zmíněno, pověřen pověřeným činitelem. Ten musí mít pověření
církví k této funkci a nesmí to být jen dílčí nebo místní autorita. Uchazeči
je v případě kladného vyřízení církví uděleno pověření pro konkrétní věznici,
31
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ne tedy pověření bez určení místa. Je vhodné prostudovat dobře stanovy
sdružení. V nich se nachází veškerá práva i povinnosti spojené se členství VDP.
Po získání pověření církví je nutné kontaktovat předsedu Vězeňské duchovenské
péče, z. s. nebo některého z členů předsednictva výkonného výboru. Proběhne
sjednání konkrétního data na pohovor. Podmínkou úplného členství ve VDP
je pak kladné stanovisko tohoto orgánu.33

2.4 Aktuální situace v České republice
Pro orientaci v dobrovolnické sféře a pro lepší orientaci v pastoračních
pracovnících, kteří docházejí za odsouzenými, bych ráda uvedla aktuální situaci
v českých věznicích a v systému dobrovolnictví.
Zapsaný spolek Vězeňská duchovenská péče, z. s. zaštiťuje dobrovolníky,
kteří byli pověřeni svou církví k výkonu dobrovolnické služby ve věznicích.
Vězeňští kaplani spadají pod Vězeňskou duchovenskou službu – ty pověřila
církev k výkonu práce ve věznicích a většinou jsou zároveň členy Vězeňské
duchovenské péče, z. s. Rozdílnost jednotlivých církví pak ve věznicích nehraje
roli – duchovní a dobrovolníci jsou vázáni kodexem Ekumenické spolupráce,
kdy neprosazují vlastní církev, ale primárně jsou pro odsouzené duchovní
pomocí.
Církve působící v občanském sdružení Vězeňská duchovenská péče (VDP),
resp. jejich pověření zástupci podílející se na zajišťování vězeňské duchovní
péče, jsou si navzájem rovny, požívají stejných práv a povinností a dodržují
pastorační zásady uvedené v tomto kodexu. Církve jednotlivých denominací
plně respektují vzájemné teologické i pastorační

odlišnosti,

aniž

by si nárokovaly prosazování svých vlastních specifik na úkor druhých.
O své víře a vlastní tradici svědčí a učí vhodným a nekonfliktním způsobem.34
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V současné době Vězeňská duchovenská péče, z. s. dle stránek VDS čítá
na 150 dobrovolníků. Vězeňských kaplanů je pak 40. Slouží v jednotlivých
věznicích – nejčastěji na částečný úvazek. Výjimkou však není ani plný úvazek.
Podle kaplana Bělušické věznice ThDr. Michaela Martinka je částečný úvazek
lepší pro celkovou smysluplnost práce. Dobré je, když může mít kaplan svou
farnost, kam následně může pozvat propuštěné vězně. V tom je právě veliké
specifikum pastoračního pracovníka ve věznicích, který nabízí nejen pomoc
uvnitř věznice, ale i mimo ní.

2.5 Specifika pastorační práce ve věznicích
Pastorační práce ve věznicích sahá v České republice do počátku 90. let
20. století, a to záhy po tom, co skončil komunistický režim. V tehdejších
nápravně výchovných ústavech, dnešním vězení, začala být poskytována
duchovní služba pro zájemce. Byla založena na ekumenickém principu
a dobrovolné bázi klientů. Podoba práce pastoračního pracovníka ve věznici
je velice specifická tím, že se jedná o klienta ve složité životní fázi, kdy pro něj
začíná nová životní etapa, a to ve výkonu trestu. Změna prostředí bývá odlišná
od prostředí, ze kterého přichází. Při nástupu do vězení se stává vězněm
a součástí systému, který je vysoce organizovaný a v mnohém potlačuje jeho
individualitu.35
Jako východisko pro efektivní práci pastoračního pracovníka ve věznici
je podle Aleše Jalušky nezbytný pravdivý přístup klienta k minulosti. Bez tohoto
přístupu není možné po propuštění začít budovat novou budoucnost plnou naděje
a smysluplnosti. 36 V tomto ohledu je právě specifikum pastoračního pracovníka
jiné na rozdíl například od pracovníka sociálního. Ten se snaží pomoci nalézt
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a zajistit životně důležité zdroje, aby se člověk mohl vrátit do relativně stabilního
prostředí, měl zajištěné dávky, práci a další materiální a sociální zázemí.
Pastorační pracovník a jeho úkol ve vztahu k odsouzenému tkví především
v pomoci nalézt smysl života a to skrze poznání, přijetí a vyznání svého hříchu,
za který byl odsouzený a vzat do výkonu trestu. Dalším stěžejním úkolem
pastoračního pracovníka je snaha dovést klienta k naději, která je v křesťanské
víře dána každému, kdo vyzná a lituje svého hříchu. K dosažení těchto dvou
hlavních cílů je mimo lidského a dalo by se říci i božího přičinění využíváno
různých metod, které jsou názorné a obrazné. Mezi ně například patří skupinové
a individuální pohovory, rozbory literárních či filmových děl, které názorně
poukazují možná řešení krizových situací, které předchází spáchání trestného
činu. Mezi další metody lze řadit biblické hodiny a bohoslužby. 37
V mnohých ohledech a hlediscích se snaží pastorační pracovník předat
klientovi hodnoty a pomoci mu nalézt vlastní názor na svět a svou existenci
vůbec. Úkolem pastoračního pracovníka by mělo být vzbudit klientovu touhu
po nalezení nového smyslu života, který bude v souladu se zákonem a nikoli
proti němu.38
Úskalí v efektivní práci mezi klientem a pastoračním pracovníkem může
nastat tehdy, kdy se vyskytne nebezpečné moralizování. To klienta vždy jen
odradí. Důležitá je niterní a vnitřní opravdovost pastoračního pracovníka.
Dalším úskalím mohou být klientovy povětšinou dobře vyvinuté empatické
schopnosti, které často vycítí, co chce vězeňský kaplan slyšet a klienti tak
spatřují možnost výhod při komunikaci s ním. Práce kaplana je však dlouhodobá
a v průběhu výkonu trestu klientovi neplynou téměř žádné výhody.39
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2.6 Specifika klientů ve věznicích
Pro bližší poznání cílové skupiny a pro hledání možného propojení
do hlubšího vztahu je třeba přiblížit klientelu, se kterou je ve věznicích
pracováno. V této části bych ráda uvedla některá možná specifika klientů
ve výkonu trestu. Rozdělení klientů ve věznicích jako pachatelů je více.
Ve zkratce se však jedná o lidi, kteří spáchali trestný čin zaměřený proti majetku,
zdraví nebo životu druhých lidí.
Mezi těmito základními typy trestných činů nalezneme klienty, kteří
se dostali do konfliktu se zákonem poprvé, ale i recidivisty – tzn., že opakovaně
páchají trestný čin i přesto, že již byli v minulosti odsouzeni. Jedná se o klienty
nejrůznějšího věku a nejrůznějších kultur, národností, vyznání, extremistických
směrů, sociálních vrstev. Četnou skupinou jsou i lidé závislí na návykových
látkách. Pastorační pracovník se setkává s celou škálou lidských charakterů,
vlastností, etnik, pohlaví, vyznání a dalšího. Přístup pastoračního pracovníka
musí být diferenciován ke každému jedinci zvlášť. Univerzální přístup
by z tohoto důvodu ani nemohl fungovat.40
Podle Netíka a Netíkové lze rozdělit odsouzené z trestného činu
na 4 základní typy podle způsobu spáchání trestné činnosti, četnosti páchání.
Dále pak podle osobnostních rysů a sociálního prostředí, ze kterého jsou,
případně příčin psychického rázu. Do první kategorie typologie rozdělení
obviněných z trestného činu lze zařadit člověka, který se dopustil poprvé
trestného činu. Jeho čin se neopakuje a má epizodickou povahu. V tomto případě
nedochází ke změně osobnosti ve výkonu trestu. Za spáchání trestného činu
se zpravidla cítí vinen a lituje svého činu. Do další kategorie obviněných
z trestného činu lze zahrnout ty, u kterých byl trestný čin důsledkem psychické
poruchy, duševní nemoci, nebo v některých případech důsledkem mentální
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retardace. Lze sem zahrnout například duševně nemocné jedince, trestně
nezodpovědné. Jedná se spíše o nevědomé páchání trestné činnosti, kdy neumí
odlišit přijatelné a nepřijatelné chování, nebo své chování dokonce nezvládají
rozumově ovládat, ale nechají se ovládnout situací a emocemi. Sociální a právní
normy chování jsou pro ně nepochopitelné a cizí. Třetí kategorie zahrnuje
jedince, kteří často trpí disociační poruchou osobnosti, či emočně nestabilní
poruchou osobnosti. Jsou to lidé, jež nejsou dostatečně socializovaní a neřídí
se obecně platnými normami a nedovedou ovládat své projevy chování.
Posledním základním typem člověka, který se dostává do situace obvinění
z trestného činu, je tzv. deviantně socializovaný typ. Ten na jednu stranu
respektuje sociální normy, ale jiné než ty, které platí v majoritní společnosti
a jsou chráněné zákony a právními předpisy. Do této skupiny, tohoto typu lze
zařadit příslušníky jiného etnika, nebo specifických sociálních skupin jako jsou
sekty, mafie apod.41 S těmito jednotlivými typy lidí pastorační pracovník
pracuje, navazuje kontakt a dostává se do jejich vnitřního světa.
Výkon trestu s sebou nese spoustu psychických zátěží a pro snadnější
pochopení toho, čím klienti procházejí, je nutné znát alespoň základní
psychologické aspekty výkonu trestu odnětí svobody. V jednotlivých etapách
odsouzení klienta za trestný čin jsou v různých fázích rozdílné těžkosti a úzkosti,
se kterými se vypořádává. Počínaje psychologickými účinky vyšetřovací vazby,
konče pospenitenciárními problémy. Nicméně pro práci pastoračního
pracovníka je důležité znát přinejmenším psychologické aspekty výkonu trestu
odnětí svobody.
Trest je podle právních norem určitým projevem odmítnutí chování jedince.
Psychosociální důsledky odmítnutí chování člověka se však často přenesou
na zavržení člověka samotného a vyloučení ze společnosti, jehož chování bylo
41
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zavrženíhodné, nikoli on jako člověk. Člověk získá s nástupem do výkonu trestu
status kriminálníka. To s sebou nese i zhoršení sociálního postavení a vazeb,
a to už jen pobytem mimo realitu, mimo společnost. Trestaný zpravidla ztratí
zaměstnání a tím svou profesní roli. Ve velkém množství případů
se mu rozpadne manželství, ztratí sociální vazby, je často odmítnut rodinou.
To s sebou nese i existenciální otázku po ukončení výkonu trestu. Nejedná
se však pouze o sociální vazby a společenské postavení klienta. Dlouhodobým
pobytem mimo běžný život ztrácí člověk i své dovednosti, návyky a často
i vědomosti, které ve výkonu trestu nejsou často rozvíjeny.42
Často tedy může dojít důsledkem odnětí svobody ke změně člověka
i po ukončení výkonu trestu. Nebude schopný začít znovu sám a bez podpory
a ta je často to, co u klientů chybí – stabilní podporující prostředí, do kterého
by se mohl vrátit. Zde je však nutno podotknout, že někteří klienti, především
recidivisté, návyky, dovednosti a vědomosti často ani neměli a mimo věznici
se chovají neúnosným způsobem pro rodinu a společnost a nevyhovujícím
způsobem pro zaměstnavatele.43

2.5.1 Postoj a přiznání vlastní viny
Pro pastoračního pracovníka je jedním z úkolů dovést klienta k pravdivému
sebepoznání a k tomu, aby důsledně a kriticky rozebral příčiny svého trestného
činu. Klienti však často diskuze o své vině odmítají - mají různé scénáře, které
jsou mnohdy podobné. Stali se obětí a neměli jinou možnost, než se uchýlit
k trestné činnosti. Tento způsob odmítání a nepřiznání viny je podvědomé
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chránění vlastního já. Tzv. osudová nevyhnutelnost k páchání trestné činnosti
je častým jevem.44
Vina a uvědomění si viny je úzce spjato se svědomím a vnímáním toho,
co je správné. Často nejsou odsouzení schopni vinu uznat, či přiznat, protože
jsou přesvědčeni o své nevině. Právě to může být spojeno se svědomím. Svědomí
je podle Tomáše Machuly rozumová schopnost jedince rozlišit, zda je jeho
chování a jednání správné či nikoliv. Mé svědomí nemůže být měřítkem
pro svědomí odsouzeného a posuzování jeho činů skrze mé svědomí totiž není
adekvátní. Výchova svědomí pak spočívá v prohlubování moudrosti a reagování
na hlas svědomí.45
Jak již bylo uvedeno, jedním typem lidí, kteří páchají trestnou činnost, a tím
se dostávají do výkonu trestu odnětí svobody, jsou právě lidé s poruchou
osobnosti. U těch jediných nemá výkon trestu značný vliv na jejich vzorce
chování. Dojde k určité adaptaci ve výkonu trestu, ale základ jejich chování
zůstává stejný. Důležitým poznatkem u těchto lidí, tzn. u lidí s poruchou
osobnosti, je jejich sklon ke lhaní, a to i ve výkonu trestu, kde jim spíše
než výhody přinese nevýhody. Časté zkreslování situace provází klienty a uvádí
to tak pastoračního pracovníka do roviny kdy je nucen zhodnocovat a ověřovat
pravdivost informací pro dosažení cílů jejich společné práce. Drtivá většina
klientů bývá zpočátku přesvědčena o své nevině. Mají za to, že za jejich
problémy může někdo jiný. Míra pocitu viny a pocit oprávněnosti trestu
je důležitým kritériem pro práci s klientem. Marie Vágnerová uvádí, že u těchto
klientů jde často o bájivé lhaní, které člověku ve výkonu trestu odnětí svobody
slouží jako podpora vlastního sebevědomí a identity. 46
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3 Přátelství
V této části se již dostáváme k samotnému aspektu přátelství, který se může
ve vztahu klient a pastorační pracovník objevit. Podívali jsme se na pastorační
práci a její koncept, vymezili profesní vztah a pojetí hranic ve vztahu. V další
části jsme se prakticky dotkli pastorační práce ve věznicích, vymezili legislativní
rámec, ze kterého především tato nabídka pro odsouzené vychází. Nahlédli jsme
na specifika pastorační práce s odsouzenými z hlediska prostředí a jejich
osobnostních rysů, které se často opakují.
Přejdeme-li k této kapitole o přátelství, podíváme se na vymezení přátelství
z různých aspektů a hledisek. Jak na přátelství nahlíželi řečtí myslitelé
a co v sobě přátelství či přátelský vztah skrývá a především jaká jsou východiska
pro vznik přátelství. Vzhledem k tomu, že se v mé práci snažím nahlédnout
na možné aspekty přítomnosti rysů přátelství mezi odsouzeným a vězeňským
kaplanem, nahlédneme i na biblické pojetí přátelství a toho, jak Ježíš popisuje
vztah k bližnímu.

3.1 Přátelství a jeho projevy
Přátelství je úzce spojeno s duší a i se zdravím lidí. Toto již interpretoval
Thomas Moore, který uvádí, že když pociťuje bolest těla, zjišťuje se zprvu, zdali
není v těle přítomna infekce. Když však pociťuje duše bolest, bývá užitečné
v první řadě zjistit, zda neschází přátelství.47
Anselm Grün píše o tom, že předpokladem pro skutečný vztah k lidem
je vztah k sobě samému. Ve vztahu k sobě uvádí příklad manažera, který každé
ráno cvičil jógu jen pro to, aby jeho tělo fungovalo. Ve skutečnosti však vztah
ke svému tělu nepociťoval. Nepřebýval v něm, jen ho využíval. Tento příklad
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dále připodobňuje k duchovnímu vedení, kdy se duchovní cesta míjí s tělem.
Myšlenka zůstává pouze v hlavě. Grün dále uvádí, že takovýto člověk
o spiritualitě mluví, ale nevyzařuje z něho a leckdy propadá svým hněvům
a agresi. Ten, kdo nemá cit k sobě samému, bývá nejistý i ve vztahu k druhému
člověku. Takový člověk podle Grüna není tím, kým je.48
Na tomto příkladu lze nahlédnout do vězeňského prostředí, kde odsouzení
často bojují se vztahem k sobě samým a to z nejrůznějších důvodů. Ať už zápasí
s pocitem viny nebo nebyli vychování v prostředí, které působí sebevědomě
a pevně a tudíž zdravý vztah k sobě a ke světu mít logicky ani nemohou.
V souvislosti s vznikem přátelství bych ráda uvedla příklad z knihy Praxe
duchovního doprovázení, která definuje duchovní doprovázení jako pomoc,
či zprostředkování navázání osobního vztahu s Bohem a ponechání prostoru pro
navázání vztahu s doprovázejícím.49 I v této části lze spatřit prostor pro možnost
vzniku přátelství mezi odsouzeným – doprovázeným a kaplanem –
doprovázejícím.
Podle Jara Křivohlavého je předpokladem pro vznik přátelského vztahu zase
komunikace, bez níž by přátelský vztah nemohl existovat. Vztah se vytváří
v rámci interakce mezi lidmi a společné komunikace. Skrze komunikaci
sdělujeme druhé osobě informace o sobě a poskytujeme jí metakomunikační
klíče – což je doplnění informace, které informaci určuje, zbarvuje a dokresluje
a vystihuje tak náš postoj k dané věci, nebo skutečnosti. Mimo postoje k dané
věci sdělujeme i sebepojetí, ukazujeme vztah k sobě, o němž jsme se podle
Grüna dozvěděli, že je též předpokladem pro schopnost navázání vztahu,
neverbálně sdělujeme pravidla vzájemného styku. Člověk za život potká mnoho
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lidí, jen s některými však naváže vztah a hluboké přátelství je pro každého
člověka jedinečné a vzácné.50
Zajímavý pohled na přátelství přinášejí i britští profesoři Cocking a Kennet,
kteří vnímají, že se přátelský vztah liší od jiných mezilidských vztahů hlavně
tím, že jde o vztah důvěrnější a hlubší. Ve svých úvahách pak pojednávají o tom,
jak je tato důvěrnost chápána. V první řadě je potřeba porozumět tomu, v čem
důvěrnost přátelství a vzájemného poznávání spočívá. Například když svým
blízkým sdělujeme nějakou intimní, niterní věc, očekáváme, že budou
naslouchat a budou následně více otevření. Tato vzájemná otevření se jsou
nezbytné pro vznik přátelství. Na základě takovéhoto otevření se druhým
se zároveň stáváme zranitelnějšími. Toto otevírání autoři nazývají jako ,,pohled
na tajemství“ a ještě upřesňují, že nejde jen o sdílení soukromých informací,
ani o velmi osobní informace, které přispívají k důvěře a intimitě mezi přáteli.
Jde především a hlavně o sdílení toho, na čem jim nejvíce záleží a co chtějí
sdílet.51
Dále uvádí, že společné zájmy rovněž mohou posílit a vytvořit přátelství.
Jedná se pak o transformaci vzájemných rolí a vztahu. Naši přátelé nás vnímají,
přijmou naše jednání a interpretují nás. Tím lze změnit jejich zájmy. Autoři uvádí
nenásilný příklad, kdy jeden z přátel chce jít do opery a druhý přítel souhlasí
i přesto, že by sám o operu zájem neměl a nedostal se k tomuto kulturnímu
zážitku z vlastní iniciativy. Dopad zážitku z opery může být dvojí. Přítel
je překvapen a líbí se mu nový koníček, nebo je alespoň rád, že mohl
se svým přítelem sdílet zážitek.

Přátele si rovněž nabízí zvláštní způsob

zrcadlení svých vlastností, které si člověk sám u sebe ani nemusí uvědomit
a mnohdy neuvědomí. Například když nás přítel obdivuje pro naši vlastnost,
kterou jsme si sami neuvědomovali, může být pro nás přínosem pro hlubší
50
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sebepochopení a následné seberozvinutí.52 Pokud je přátelství opravdu
tak důležité a stěžejní, že bychom bez něj byli nemocní na duši, je důležité se na
toto zaměřit.
Tato část lze hezky aplikovat na potencionál nápravy člověka ve věznici, kdy
je odsouzený ovlivňován svým duchovním doprovázejícím. Čas, který tráví
společně, pak většinou investují i do stejného cíle, a to přiblížení se Bohu a snaha
porozumět jeho vůli. Odsouzený může právě zrcadlit kaplanovy koníčky, postoje
a hodnoty a tím se může pomalu proměňovat, nahlížet na svou osobu jiným
způsobem a přehodnotit svůj postoj k životu.
Otázka se však dále otvírá v oblasti, jak je to s přítelem, který je ovlivňován
a směřován svým přítelem. Jedná se o pasivní přijímání jeho směru a výkladu?
Toto osvětluje Cocking a Kennett v kapitole pochopení přátelství. Otázka
vnímání přátelství, přejímání a ovlivňování přátel vzájemně je dále rozvinuta.
Není záměr vydat svou autonomii příteli a nechat se jím ovlivňovat. Cílem
je vyselektovat oblasti a způsob, jakým se necháme ovlivnit a jakým
ovlivňujeme. Jak dovolíme, aby nás naši přátelé interpretovali a řídili. V otázce
proč bychom toto řízení a interpretaci nás samotných měli dovolit, autoři uvádí,
že poznáme nezávislost hodnot a zájmů našich přátel, nebo že skrze interpretace
poznáme pravdivost a osobnost přátel. Sami však uznávají, že se toto zjišťování
a zkoumání naprosto mine vymezení rolí přátelství. Nicméně může to být
přínosné právě v rozdílnosti interpretací z různých podhledů a hledisek svých
přátel. Stejně tak bychom měli přijmout směr a interpretaci našich přátel právě
proto, že jsou našimi přáteli. A přesně toto pojetí rozdílnosti přátel by nás mohlo
přimět k silnějšímu vztahu a pojetí intimity, ke sdílení hodnot.53
Procesu vzájemného otevírání se se věnuje i Jaro Křivohlavý. Rovněž
upozorňuje na riziko, které je s tímto otevíráním spojeno, a intimitu sdělení
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jednoho, která ovlivňuje intimitu sdělení druhého. Takovéto otevření pak vytváří
stále hlubší vzájemné poznávání. Další otázkou, kterou se zabývá, je pak
pochopení vztahů mezi věcmi a obecně děním v životě a přisuzování příčin dění.
Důležité je podle Křivohlavého klást důraz na společnou úctu a respekt
a na přijímání druhé osoby, na tvořivé řešení vzájemných konfliktů,
ale i společných akcí a domlouvání se na běžných věcech.54
Thomas Moore ilustruje rozdílnost a zároveň podobnost světů, ve kterých
přátele žijí. Ve své Knize o lásce a přátelství píše o každém příteli jako
jedinečném, který je světem sám o sobě, zvláštní planetou citů, vzpomínek,
zkušeností a osobních hodnot. A přátelstvím jsme vzájemně uváděni do světa
toho druhého a jeho svět se stává i naším světem. Každý člověk se tedy skládá
z mnoha světů, ale až přátelství je to, co světy probouzí k životu. Ztráta přítele
znamená ztratit světy. Pokud nemáme vůbec přátele, znamená to stát stranou
od skutečného bytí na tomto světě a tuto izolaci i skutečně pociťovat.55

3.2 Biblické pojetí přátelství
V kapitole pastorační práce jsme popsali pastorační práci jako
společenskovědní disciplínu a možná východiska pro její realizaci a vnitřní
přesvědčení pracovníka pro její vykonávání. Vzhledem k tomu, že pastorační
práce vychází z křesťanského pojetí člověka, je důležité na práci kaplana
a na přátelství nahlédnout i z biblického pohledu.
Přátelství je v Bibli popisováno jako způsob oddání se druhému a jako něco
důležitého. V Přísloví čteme o hluboké lásce, která přátelství doprovází. ,,Přítel
miluje za všech okolností, bratr se rodí pro chvíle trápení. Přišel o rozum, kdo
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rukou upíše se, kdo za bližního složí záruku.“56
Timoteus uvádí, že by si měli křesťané za opravdové přátele vybírat ty, kteří
milují Boha a mají čisté srdce. Právě proto, aby mohli společně kráčet na Boží
cestě a vzájemně se podporovat. Zde se otevírá otázka, zdali by v souvislosti
s tímto tvrzením měl vězeňský kaplan považovat za své přátele ty, kteří
jsou na začátku své cesty s Bohem a nemusí si být ještě úplně jistí svou vírou.
Zároveň je biblické pojetí čistého srdce spojeno s křtem a znovunarozením
hříšného člověka do Boží čistoty. Timoteus píše: ,,Vyhýbej se mladické
prudkosti, usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána
z čistého srdce.“57
Apoštol Pavel pojednává o tom, co dělá člověka dobrým přítelem.
Co je záruka toho, že budu opravdový přítel: ,,V ničem se nedejte ovládat
ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího
než sebe.“58
Pravé přátelství popisuje ve Starém zákoně Sírachovec, který dává i rady jak
poznat dobrého přítele, jak si přátelství udržet. Píše, že přívětivý jazyk vyvolá
laskavost a milá a laskavá řeč přidá přítele. Je zde však i upozornění
na to, že pokud člověk hledá přítele, měl by ho podrobit zkoušce a s vložením
důvěry by měl počkat, než přítele pozná hlouběji. Některý přítel, který
se za přítele vydává a sedá s druhým u stolu, v den soužení přítele opustí. Jen
když se jednomu daří, tak je s druhým jako stín. Nepřátelům by se člověk měl
vyhýbat a dokonce by měl být obezřetný i vůči přátelům. Ten, kdo má věrného
přítele, ve kterém má záštitu, jako by nalezl poklad. Věrného přítele nic
nenahradí a jeho cenu nic nevyváží, takový přítel je k nezaplacení. Naleznou
ho ti, kdo ctí Hospodina.59 Sírachovec píše i o situaci, kdy člověk nedokáže být
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dobrým přítelem. Pokud je přátelství pevné a upřímné, lze chyby napáchané
v přátelství napravit. Je třeba vyvarovat se urážkám. ,,Házíš-li kameny, vyplašíš
ptáky, urážíš-li přítele, ničíš přátelství. Jestliže jsi na přítele už vytasil meč,
nezoufej, ještě to lze vzít zpět. Jestliže sis na přítele otevřel ústa, neboj
se, smíření je možné. Ale urážka, povýšenost, prozrazené tajemství a zákeřnost
– takové věci každého přítele zaženou. Když ti může důvěřovat tvůj bližní
v nouzi, nasytíš se spolu s ním, až ho potká štěstí. V čase soužení zůstaň s ním,
a budeš mít podíl na jeho dědictví.“60
O přátelství a bližním jsou zmínky v mnoha kontextech a na mnoha místech.
Pro ilustraci biblického přátelství jsem uvedla jen pár částí. Přátelství je podle
biblických autorů dar, kterého dosáhnout ti, kdo ctí Boha a kdo milují své přátele
a své bližní jako sebe samé.

3.3 Aristotelovo pojetí přátelství
Pro rozšíření tématu přátelství se podíváme na učení od Aristotela, který
se ve své Etice Nikomachově přátelstvím zabývá. Věnuje se mu v širším
kontextu, a to především v osmé a deváté kapitole. Aristoteles chápe přátelství
jako ctnost, která je příjemná, ale v každé životní situaci nepostradatelná. V této
části se podíváme na části, které by mohly být přínosné pro vztah pastoračního
pracovníka a odsouzeného, ale i na samotné pojetí přátelství.
V úvodu osmé kapitoly mluví o důležitosti přátelství, to Aristoteles
připodobňuje k něčemu krásnému a přemýšlí o přátelství a rozdílnosti jeho
pojetí. Jedním z pohledů je přátelství jako rovnost mezi dvěma lidmi, kdy uvádí
známé rčení: ,,Vrána k vráně sedá“. Hned v první části rozděluje přátelství
na tři základní druhy, které jsou hodny milování. Jedná se o milování toho,
co je dobré, co přináší užitek a co přináší rozkoš. U posledních dvou – přátelství
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pro užitek a přátelství pro rozkoš – je lehké rozvázat takováto přátelství.
Ztratí-li jeden to, pro co je milován, není již užitečný. 61
Aristoteles však dále ve čtvrté části osmé kapitoly popisuje tzv. dokonalé
přátelství, které je možné jen mezi těmi, kteří jsou dobří a podobní si v cnostech.
Přání dobrého pro přítele vyjadřuje opravdové přátelství, které provází vzájemná
příjemnost. Takovýto vztah je pak stálý a plný. Zároveň říká, že přátelství
vychází z přívětivosti a družnosti. Mladí lidé ho navazují snadněji, než lidé staří
a nevlídní. 62
V další části se pojednává o spolužití přátel jako nutném východisku
pro opravdové přátelství. Podle něj přátelství, které je od sebe odloučeno, může
na jednu stranu být odloučením posíleno a osvědčeno. Trvá-li však odloučení
dlouho, může pak uvést přátelství v zapomenutí. ,,Scházel-li vzájemný styk,
tak mnohé přátelství zašlo“.63
Aristoteles však neřeší pouze typy a druhy přátelství obecné pravdy,
zabývá se i takovými detaily, jako je počet přátelství pro udržení jeho kvality.
V osmé kapitole uvádí omezenost počtu přátelství. Podle Aristotela není možné
býti dokonalým přítelem mnoha lidem, stejně tak není možné milovat mnoho
lidí. Lidé, kteří nějakým způsobem vynikají svou mocí, musí rozlišovat mezi
přáteli a přáteli. Jedni jsou pro ně užiteční, druzí pak příjemní. Tyto dva druhy
přátelství nebývají nikdy spojené v jedné osobě.64
V osmé části osmé kapitoly zmiňuje Aristoteles slučování jednoho druhu
přátelství s jiným. Vztah, který je založen na dvou vzájemně nerovně
postavených jedinců. Například u vztahů otec - syn, muž - žena,
podřízený - nadřízený, kdy jsou patrné rozdíly mezi jednotlivými subjekty,
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ale každá osoba má rozdílnou ctnost a různé úkoly. Obě strany tedy ve vztahu
nevykonávají totéž, je to tak v pořádku a ani to od nich nelze očekávat. Aby byly
láska a přátelství v takovýchto vztazích rovny, musí se řídit podle hodnot.
Hodnota jako taková má i v právu přednost před kolikostí. Hodnotu rovnosti dále
Aristoteles zmiňuje ve smyslu přátelství i mezi nerovnými. I takové přátelství,
které je méně dokonalé, než mezi rovnými, je možné udržet. Ti, kteří milují
své přátele, jsou od nich častěji chváleni. A pokud je milování a chválení ctností,
pak takováto přátelství mohou být rovná a stálá. 65
O přátelství podle druhu společenství pojednává Aristoteles ještě stále v osmé
kapitole. Vychází zde z předpokladu, že každé přátelství je založeno na určitém
společenství a je nutné rozlišovat, jedná-li se o přátelství mezi příbuznými, mezi
druhy, nebo mezi spoluobčany. U takovýchto přátelství připouští, že se jedná
spíše o vztah založený na členství.66 Tuto podobnost bychom mohli vidět
ve věznici mezi odsouzenými, kteří tvoří společnost a přátelství mezi nimi
má zcela jistě podobný základ. „Přátelství však, které se zakládá na mravní
povaze, ježto jest přátelství samo o sobě, jest, opakuji stálé.“67
V deváté kapitole Aristotelova učení se zaměříme na samotné osvědčování
a potřebu přátelství, z čeho pramení touha sdílet se a mít přátele. Někdy se může
jednat i o důvod postrádání něčeho konkrétního. Zpočátku uvádí příklad, kdy
khitarista hrál, jak nejlépe uměl a ráno nedostal svou odměnu za práci.
Připodobňuje ho k přátelství, kdy každý od druhého očekává něco, po čem touží
a sám nemá. Khitarista toužil po mzdě a druhý toužil po požitku z hudby.
Chtěli si opatřit, co nemají, za tím účelem, že dají druhému, co mají. V takovém
vztahu je vždy jeden, který napřed dává a druhý, který přijímá. Mezi další
obtížné otázky řadí například i to, zdali když jsem nemocen, mám poslouchat
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rad lékařů a do jaké míry. Když volím vojevůdce, mám dát svůj hlas odborníkovi
ve vojenství? Na kolik mám ve všem poslouchati svého otce? Stejně toto uvádí
i u přátelství. Prokazuje-li službu příteli, mám mu dát přednost před svým
druhem? Sám Aristoteles říká, že odpovědi na tyto otázky není možné přesně
určit. „Jest třeba každému prokazovati to, co jest mu vlastní a přiměřené.“68
Kolem přátelství a přátelského vztahu panuje spoustu otázek. Další oblast,
kterou Aristoteles řeší, je zrušení přátelství a jeho podmínky. Zrušení přátelství,
které bylo jen pro užitek nebo pro rozkoš není nic neobvyklého. Problém nastává
tehdy, kdy si jeden myslí, že je milován druhým pro svou povahu, ale druhý
to tak nevidí. Poté má ten, kdo se mýlil, dávat vinu na svá bedra, pokud však
nebyl zklamán přetvářkou druhého. 69
Jak již bylo uvedeno, přátelství vzniká mezi dobrými. Nastávají však i situace,
kdy jeden své dobro ztrácí a stává se z něj špatný. Jak pak tedy jednat
v takovémto případě? Aristoteles uvádí dvě varianty. Pokud není šance zachránit
přítele od špatného, není nic divného, když přátelství skončí. Ve druhé variantě
máme příteli pomoci stát se opět dobrým, avšak za předpokladu, že ho lze
zachránit. 70
Zde můžeme vidět jako při práci s klientem, že přítomnost může odsouzeného
posunout a pomoci mu stát se lepším. Kolize a rozdílnost je však v této situaci,
kdy často víme, že šance odsouzeného stát se dobrým je malá, tam se pak
uplatňují jiné principy a hodnoty – například křesťanské.
V další části Aristoteles rozebírá pojem přízeň jako předzvěst dobra. Uvádí,
že se může v určitých ohledech podobat přátelství, avšak přátelstvím není,
jelikož na rozdíl od přátelství může být i k neznámým lidem, aniž by o naší přízni
věděli. Jedná se tedy o rychle vznikající, povrchní náklonnosti. Aristoteles
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jej však nazývá „nečinné přátelství“, které se časem může proměnit v přátelství
opravdové.71
Mnoho částí z Aristotelova pojetí přátelství lze lehce aplikovat i do věznice
na přátelství nejen mezi vězni, ale i mezi kaplanem a vězněm. Vezmeme-li
v potaz, že mezi nimi může vzniknout přátelství, nebo přátelský vztah, nese
to s sebou mnoho úskalí a otázek. Jak to bude po propuštění z výkonu trestu
odnětí svobody? Nebylo mezi nimi přátelství pro užitek a nyní si nemají co dát?
Můžeme vidět hlavní úskalí přátelství a to, co by případně přátelství mezi
odsouzeným a kaplanem mohlo narušit – například separace na dlouhou dobu.
V této kapitole jsme nahlédli na Aristotelovo pojetí přátelství v jeho Etice
Nikomachově. Přátelství je podle něj pro každého člověka neodmyslitelnou
a nepostradatelnou součástí a hodnotou. Představuje dokonalé přátelství, kdy
ctnostní lidé, kteří jsou si ve ctnostech podobní a přejí druhým dobro, mohou
zapříčinit to, že i společnost bude dobrá.

3.4 Aspekt přátelství a osobní rozměr v pomáhajících
profesích
Jak již bylo zmíněno v úvodu práce, propojení přátelského vztahu a pomáhající
profese se vyskytuje v různých podobách. O této skutečnosti však není mnoho
písemných pramenů, ze kterých by se dalo přímo při práci s klientem vycházet,
a rovněž by nám poskytly jasné vymezení vztahu. V souvislosti se vznikem
přátelského vztahu či dokonce přátelství mezi odsouzeným a vězeňským kaplanem
hraje roli mnoho faktorů. Ať už osobností rysy kaplana, tak naladění a osobnost
odsouzeného. V této části se podíváme na aspekt přátelství v pomáhajících profesích
z pohledu Justina Oakleyho a Deana Cockinga, profesorů z Cambridge University,
kteří se propojením aspektů přátelství v pomáhajících profesích zabývají.
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Oakley a Cocking pojednávají a hledají argumenty pro nadřazenost původu etiky
a původního významu přátelství nad moderním pojetím Kanta a jeho současníků.
Uvádí, že věrohodnost jakékoliv etické teorie spočívá především ve schopnosti
poznat lidské cnosti, kde je přátelství jednou z nich. Na druhou stranu problémy,
které mají nestranné etické teorie, jako je Kantianismus, budou v přijetí přátelství
v pomáhajících profesích nápomocné v porozumění problematiky přátelství
ve vztahu klienta a pomáhajícího pracovníka. Tyto teorie uznávají a respektují
hodnoty a normy různých profesionálních rolí. Obojí, přátelství a profesionální role
můžou povolit odchylky od toho, co by po nás etická teorie vyžadovala. 72
Profesní nestrannost a nezaujatost by podle Davida Carra měla být na první
pohled jasná. Zároveň by měl pracovník a učitel umět citově si podmanit klienty
nejrůznějšími cestami a to jak vhodnými, tak méně vhodnými. Uvádí,
že v profesích, které pracují se zranitelnými a nevyzrálými osobnostmi, které jsou
často vykořisťované, a obětmi, je mnohdy těžké takovéto klienty rozpoznat.
Důležité je spravedlivě se k takovýmto klientům a žákům stavět. Říkají, že pokud
se chce učitel spravedlivě chovat ke všem žákům ve třídě, neznamená to, že bude
ke každému žákovi přistupovat stejným způsobem. Není to pouze o rozeznání
a rozhodnutí se, komu se věnovat více, ale je zde důležitá i celková vřelost
a familiárnost. Právě vřelost a familiárnost pak mohou ospravedlnit to, že učitel
upřednostňuje nejistého žáka před sebejistým.73 Tento model jednání s klienty
a individuální vyhodnocování důležitosti a intenzity práce lze vidět v každé
pomáhající profesi. Dále se zabývají otázkou složitosti určení potřebnosti práce
s jednotlivými klienty. Říkají, že je složité stanovit rozsah podpory. Důležité
u sociálních pracovníků je aby byli nejen dobří, moudří a empatičtí, ale také
profesně spravedliví. V pečujících profesích je to tak, že neexistuje žádný předpis
a není dostatečně zachyceno, jak vymezit nestrannost. V poslední části pak Carr
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nahlíží na problém pomáhajících profesí v deontologické etice, která má jednotný
přístup a říká, že se má člověk rozhodovat podle pevných zásad a povinností.
A uvádí, že tato etika neplatí v profesích typu učitel, sociální pracovník. Popisuje,
že každá osoba má svou zvláštní emocionální chemii, citové a emoční rozměry
a interakce s pomáhajícími pracovníky se budou vždy lišit. V tomto světle by každá
přiměřená etika sociální práce měla být spravedlivá v emočních rozměrech kontaktu
pracovníka a klienta.74
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Závěr
Obsahem této práce pojednání o významu přátelství či přátelského vztahu
mezi klientem a pastoračním pracovníkem, blíže pak Sonda do aspektu přátelství
mezi vězeňským kaplanem a odsouzeným. Samotné vymezení přátelství
ve vztahu klienta a pastoračního pracovníka je problematické. Obecně přátelství
v pomáhajících profesích je téma, které je neprozkoumané. Při hledání odpovědi
na téma aspektů přátelství ve vztahu vězeňského kaplana a odsouzeného jsem
se podívala na specifickou skupinu klientů, kteří navazují vztah skrze duchovní
péči ve věznicích. Cílem bylo zjistit, zdali je v takovém vztahu prostor
pro přátelství.
Vymezila jsem úkoly, cíle a profesní role pastoračního pracovníka, tudíž
i vězeňského kaplana, které jsou obsáhlé a široké. Vždy záleží na osobnosti
vězeňského kaplana, které role zastává více a které méně. Především
má odsouzeného doprovázet ve víře, respektovat jeho osobnost, prožívání víry
a individualitu a pomoci mu důstojně zvládnout situaci a přijmutí trestu. Kaplan
musí v doprovázení zároveň vycházet ze své vlastní víry a zkušenosti a tím
se odsouzenému nepřímo otevírá. Vzájemná intimita v rozhovorech je pak podle
východiskem pro vznik přátelství. Pak se otevírá prostor pro přátelství skrze
vzájemné sdílení a společné zájmy. Následná absence vzájemného styku přátel
podle Aristotela přispívá k ukončení přátelství a právě úloha vězeňského kaplana
tomuto riziku předchází. Po propuštění odsouzených z výkonu trestu odnětí
svobody je právě vězeňský kaplan ten, který nabízí odsouzenému možnost stýkat
se a udržet kontakt. Zároveň však práce vězeňského kaplana s touto cílovou
skupinou skýtá velká rizika a úskalí spojená s osobnostními rysy a opakujícími
se projevy chování odsouzených. Obezřetnost je při práci s odsouzeným nutná,
ale čas je pro vztah posilující a prokazující jeho upřímnost a otevřenost.
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Podívala jsme se na vymezení vztahu pastoračního pracovníka a klienta, a zdá
se, že hranice, o kterých mluví Karel Kopřiva a které jsou v mnohém ochranou
pro pracovníka, jsou v pastorační práci spíše zatěžující. V souvislosti
s opravdovostí duchovní péče a se vkládáním vlastních prožitků a zkušeností
totiž není vhodné pro vězeňského kaplana přesně vymezovat vztah a přistupovat
ke klientům univerzálně. A to i proto, že spravedlivý přístup k odsouzeným
netkví ve stejném přístupu ze strany vězeňského kaplana, nýbrž v porozumění
jejich potřebám a prožívání. Za tohoto předpokladu lze spatřovat aspekty
přátelství a přátelského vztahu v pomáhajících profesích obecně.
V této práci jsem se blíže věnovala pojetí přátelství a možných východiscích
a předpokladech pro jeho vznik. Ukázalo se, že ve vztahu klienta a pastoračního
pracovníka, který je založen na důvěře a na doprovázení, je prostor pro přátelství.
Zároveň z každého přátelského vztahu přátelství nutně vzniknout nemusí
a i Aristoteles upozorňuje na početní omezenost opravdových přátel. Přátelství
je podle Thomase Moora předpokladem být součástí skutečného bytí na tomto
světě. I biblické pojetí přátelství nám potvrdilo, že je důležité a k nezaplacení.
Podle Sírachovce ho naleznou ti, kdo ctí Boha.
V práci jsem ukázala, že ve vztahu mezi odsouzeným a vězeňským kaplanem
je přátelství možné. Je zde však i mnoho okolností, které nedovolí přátelství
udržovat a rozvíjet. Na druhou stranu je vězeňský kaplan mnohdy jediný, komu
se odsouzení mohou zpovídat, u koho mohou hledat odpovědi na existenční
otázky. Zároveň vězeňský kaplana přichází s dobrou křesťanskou zprávou, díky
které může být všem hříšníkům odpuštěno, a při boji s pocitem viny mohou být
odsouzení duchovně osvobozeni.
Bývalý kaplan Martin Kocanda v rozhovoru pro internetovou televizi DVTV
řekl, že pár opravdových přátel z řad vězňů má, stává se to však zřídkakdy.75
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aby zaměstnanci Národní knihovny brali o 10 tisíc méně než skladník, říká její nový šéf
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