
Pokyny pro NK/PA k vyplnění přihlášky ke zkoušce a k vlastní zkoušce 

 

Přihláška ke zkoušce a příloha D jsou k dispozici ke stažení na webu KANK v ČR, 

konkrétně v rubrice „Vzdělávání“ v části „Požadavky na vzdělávání nemocničních kaplanů a 

dobrovolníků v pastorační péči pro přechodné období (léta 2012-2018)“ (http://kaplan-

nemocnice.cz/vzdelavani/). 

 

I. Nedílnou součástí přihlášky NK/PA jsou přílohy: 

 

A) kopie jmenovacího dekretu, jímž byl NK/PA vyslán diecézním biskupem (či exarchou 

nebo jimi pověřenou osobou) ke službě nemocným/klientům v zařízení 

zdravotnických/sociálních služeb 

NK/PA požádá biskupského vikáře pro pastoraci nemocných (příp. generálního vikáře) 

o potvrzení (razítko a podpis) shody kopie s originálem. 

 

B) kopie dokumentu o dosaženém vzdělání: 

NK - Mgr. diplom o absolvování VŠ vzdělání v oblasti teologie  

PA - maturitní vysvědčení, příp. doklad o nejvýše dosaženém vzdělání 

NK/PA požádá biskupského vikáře pro pastoraci nemocných (příp. generálního vikáře) 

o potvrzení (razítko a podpis) shody kopie s originálem. 

 

C) doklady o absolvování kurzu v oblasti pastorace nemocných, tj. kopie potvrzení o 

absolvování formačně vzdělávacích seminářů na Velehradě a v Rajhradě, aj. od 1. 1. 2012 

(příp. velehradských setkání v předchozích letech, kurzu Nemocniční kaplan na ETF UK 

v Praze) 

 

D) seznam kontaktů na křesťanské církve v místě zdravotnického (sociálního) zařízení, 

ve kterém působí, s uvedením jejich kontaktních adres, osob a telefonních čísel 

 

E) písemně zpracovaná kasuistika z vlastní praxe podle níže přiloženého schématu 

 

→ Vyplněnou a biskupským vikářem pro pastoraci nemocných (příp. generálním 

vikářem) potvrzenou (razítko a podpis) přihlášku i s přílohami zašle NK/PA na určenou 

adresu dle vypsaného termínu.  

 

 

II. Zkouška 

 

A) Příprava na písemnou část zkoušky 

 Na webu KANK v ČR, konkrétně v rubrice „Vzdělávání“ v části „Požadavky 

na vzdělávání nemocničních kaplanů a dobrovolníků v pastorační péči pro přechodné 

období (léta 2012-2018)“ (http://kaplan-nemocnice.cz/vzdelavani/) se nachází soubor 

testových otázek, které reagují na tématické oblasti kurzu pastorace nemocných, 

uvedené v Dodatku č. 1 k Dohodě, Část IV. Přechodná ustanovení, bod 6. Obsahy 

materiálů povinné studijní literatury a ppt na webu KANK v ČR odpovídají těmto 

tématům kurzu.  

 Testový soubor tvoří 100 otázek.  

Většina z nich má tuto strukturu: po položené otázce se nacházejí 3-4 odpovědi, 

z nichž jen jedna je správná.  Správná odpověď je uvedena tučným písmem 

Několik otázek je koncipováno přiřazovacím způsobem: v levém sloupci se nacházejí 
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pojmy a u každého z nich je uvedeno číslo, v pravém jsou pak vysvětlení termínů  

K objasněním pojmů vpravo je třeba připsat čísla jim odpovídajícím termínům vlevo. 

B) Realizace písemné části zkoušky 

 U písemné části zkoušky každý NK/PA obdrží výběr 30 otázek z přípravného 

testového souboru.  

 Během 30 min. vyplní předložený test, který pak odevzdá zkušební komisi k opravě. 

 S výsledky testu – splněním limitu 80 % správných odpovědí je osobně seznámen 

sekretářkou komise. 

 Po úspěšném absolvování písemné zkoušky může NK/PA přistoupit k ústní části před 

komisí. / V případě neúspěchu u písemné zkoušky se NK/PA přihlásí u sekretářky 

komise na další vypsaný zkušební termín.      

C) Průběh ústní části zkoušky 

 Biskupský delegát (BD) pro pastoraci nemocných z příslušné diecéze představí 

NK/PA komisi.  

 BD vyzve NK/PA  k reagování na výsledek testu - opravě nesprávných odpovědí.  

 NK/PA prezentuje kazuistiku (není nutná ppt, ale je možná), max. 10 min.  

 NK/PA reaguje na dotazy členů komise k případové studii. 

 Členové komise (bez účasti zkoušeného) se krátce poradí o výsledku zkoušky. 

 BD sdělí výsledek zkoušky NK/PA a předá potvrzení o vykonané zkoušce. 

 

Seznamy povinné studijní literatury a materiálů pro NK/PA ke zkoušce 

Pokyny ke kazuistice 

 

I. Povinná studijní literatura  

(nutné nastudovat všechny uvedené příručky, dokumenty a články; jsou dostupné na internetu)  

Z oblasti pastorace a spirituality nemocných 

1) příručky (2): 

P. Aleš Opatrný: Pastorační péče v méně obvyklých situacích. Část I., II. Viz: 

http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Pastoracni-pece-v-mene-obvyklych-situacich-cast-

I-P-ing-Ales-Opatrny.html 

Viz: http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Pastoracni-pece-v-mene-obvyklych-situacich-

cast-II-P-ThLic-Ales-Opatrny.html 

2) dokumenty (2): 

Dodatek č. 1 k Dohodě o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí a 

Ekumenickou radou církví v České republice [online]. 2012 [cit. 2012-04-11].  

Dostupné z URL: < http://www.ado.cz/kaplan/dodatek_1.pdf>. 

Dohoda o duchovní péči ve zdravotnictví mezi Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou 

radou církví v České republice [online]. 2006 [cit. 2012-04-11].  

Dostupné z URL: <http://tisk.cirkev.cz/res/data/008/001107.pdf?seek=1164034509>. 

Z oblasti religionistiky: náboženství, nová náboženská hnutí, sekty 

Články Z. Vojtíška o nových náboženských hnutích obecně a jejich vývoji:  

- Sekta – slovníkové heslo (Zdeněk Vojtíšek) 

- Co se slovem „sekta“ (Zdeněk Vojtíšek, Dingir 7 (4), 2004, str. 113-114) 

- Nová náboženství jako společenský jev (Zdeněk Vojtíšek, přednáška pro posluchače FF UK 

v Praze, červen 2004) 

- Vývoj nových náboženských hnutí (Zdeněk Vojtíšek, kapitola z knihy Nová náboženská 

hnutí a jak jim porozumět, Alfa Publishing, 2007) 

→Viz: http://www.sekty.cz/www/index.php?co=studie 

II. Povinné studijní materiály 
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NK/PA se seznámí se studijními materiály (zpravidla ppt) na webu KANK v ČR, konkrétně 

v rubrice „Vzdělávání“ v části „Požadavky na vzdělávání nemocničních kaplanů a 

dobrovolníků v pastorační péči pro přechodné období (léta 2012-2018)“: http://kaplan-

nemocnice.cz/vzdelavani/ 

  

III. Doporučené schéma kasuistiky  

(není nutné se vyjádřit ke všem níže uvedeným bodům)  

 Věk, pohlaví, onemocnění (znáte-li diagnózu, průběh nemoci), oddělení a délku 

hospitalizace pacienta. 

 Popis osobní a rodinné, příp. sociální situace pacienta a jiných skutečností, které měly 

vliv na vznik, průběh a prožívání nemoci. 

 Příslušnost k církvi nebo náboženské společnosti pacienta a jeho postoj k náboženství. 

 Prožívání víry pacientem před onemocněním. Úvahy o Bohu, smyslu života. Vztah 

k sobě a k druhým. 

 Existenciální, duchovní a náboženské potřeby pacienta v době nemoci. 

 Perspektivy prožívání víry, plánování změny způsobu života po ukončení 

hospitalizace. 

 Postoj pacienta ke smrti, pokud o ní hovořil, resp. k úmrtí blízkého člověka, pacienta 

atp. 

 Popis poskytování pastorační péče nemocničním kaplanem. 

 Spolupráce nemocničního kaplana s pracovníky ve zdravotnictví během hospitalizace 

pacienta. 

Rozsah písemného zpracování: min. 2 A4, s úpravou - 30 řádků/1 str. A4, 90 úhozů/1 řádek  
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