
 

PASTORAČNÍ PRAXE PRO STUDENTY 
SOCIÁLNÍ PRÁCE A PASTORACE 

II. odborný seminář  

čtvrtek 3. 12. 2015 od 9:30 do 17 hod. 

v aule VOŠ JABOK, Salmovská 8, Praha 2 

 

 

 

Seminář bude dále hledat cesty jak připravit, vést a hodnotit 
pastorační praxe studentů Pastorační a sociální práce 

a podobně zaměřených studijních oborů. 
 

PROGRAM: 
 

Ladislav Beneš (ETF UK): Čeho si na pastoračních praxích ceníme. 
Pavel Ženíšek (CMTF UP): Nové trendy v pojetí pastorace ve francouzské 
teologii.  
Alois Křišťan (TF JU, JABOK): Specifika pastorace v kontextu pomáhajících 
profesí a možnosti jejího dalšího vymezení.  
Michael Martinek / Ondřej Fischer (ETF UK, JABOK): Impulsy z dosavadních 
zkušeností pro práci v sekcích. 
 

Témata pro skupinovou práci účastníků v odpoledním bloku: 
1. Pojem pastorační praxe - jak rozumět jejich smyslu, cílům a očekáváním, 

např. vzhledem ke znalostem, dovednostem, kompetencím a postojům 
studentů. 

2. Kriteria pro výběr pracovišť pro pastorační praxe - jaká pracoviště 
volit např. oproti pracovištím pro praxe v oblasti sociální práce 
či pedagogiky. 

3. Požadavky na studenty - jak studenty připravovat a co a jak společně 
během praxe a po ní probírat. 

4. Kvalita pastorační praxe - jak ji posuzovat s ohledem na studenty, 
pracoviště, školu a vyučující. 

 

Závěr jednání: 
Výstupy z jednání ve skupinách, diskuse nad inspirativními impulsy, další výzvy. 
 
PŘÍSPĚVKY DO DISKUSE (CALL FOR PAPERS): 
Příspěvky k některému z témat semináře zaslané v písemné podobě v rozsahu cca 
2-8 NS budou podkladem pro prezentaci ve skupinách a chystanou recenzovanou 
publikaci o pastoračních praxích. 
 
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI NA SEMINÁŘI: 
Účast potvrďte nejlépe do 15. listopadu na email jabok@jabok.cz paní Zuzaně 
Petříčkové. Do emailu prosím uveďte jméno, instituci, kontakt a případné téma 
příspěvku do diskuse. Účast je bezplatná. 
 

Na spolupráci s Vámi a na Vaše dotazy se těší organizátoři semináře: 
Ondřej Fischer (Katedra teologie a filosofie): fischer@jabok.cz 
Hana Čížková (Katedra odborných praxí): cizkova@jabok.cz 

Zuzana Petříčková (Sekretariát): jabok@jabok.cz, tel. 221 220 440 
 

JABOK - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Salmovská 8, 120 00 
Praha 2. Tel. 221 220 440. Fax: 211 222 441.  http://www.jabok.cz/. 

 

 


