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Stručná charakteristika předmětu 

Účastníci kurzu získají hlubší porozumění tématům viny, odpuštění a smíření a jejich přesahu 
do praxe. Na základě společné reflexe těchto témat si vytvoří prostor pro osobní a profesní 
růst. Dále si mohou osvojit vybrané techniky a postupy práce s vinou a smířením, využitelné v 
profesní praxi. 
Při řešení sociálních případů existují oblasti, kterým se obvykle vyhýbáme, protože běžné 
metody sociální práce se jim nevěnují. Téma viny (vlastní a druhého), zraněných vzpomínek, 
odlišnosti, neschopnosti odpustit, apod. Pojmenování a řešení těchto oblastí však může přinést 
významný posun v řešení problémů, se kterými uživatelé sociálních služeb přicházejí. 
Kurz pojímá téma obecně tak, aby bylo aplikovatelné do kterékoli oblasti sociální a pastorační 
práce. Podle objednávky účastníků je však možné se zvýšeně zaměřit na vybrané specifické 
skupiny a problémy. 
 
Osnova 
1. Úvod do kurzu, práce s očekávám účastníků, představení nabídky, možnosti využití 
získaných znalostí a dovedností v praxi, uvedení do kontextu (židovsko-křesťanské kultury), 
multidisciplinární přístup 
2. Porozumění přítomnosti viny u sebe a druhých, základní cesty k odpuštění a smíření 
3. Tajemství lidské viny a hříchu z pohledu etiky a pastorace, moment obrácení, smysl trestu 
4. „Vnitřní zranění“ oběti z pohledu psychologie a psychoterapie, psychologické a 
psychoterapeutické techniky smíření a odpuštění 
5. Využití biblických příběhů v procesu smíření 
6. Problém přijetí odlišnosti druhého, inspirace pro smíření z ekumenismu, koncepce 
integrace zla 
7. Význam rituálu, význam paměti – individuální a kolektivní 
8. Základní prvky mediace a možnosti jejího využití 
9. Workshop, kasuistiky 
10. Ukončení kurzu se společným zhodnocením 
 
Požadavky na zápočet 

1. 80% účast na seminárních setkáních 
2. prezentace v hodině 
3. esej – termín odevzdání 16. 12. 2008 
 
Poznámka 

Bez vstupních předpokladů. Znalost angličtiny je kvůli práci s texty vítaná. 
Seminář se koná v úterý od 15,15 v uč. č. 3. Začíná 16. září. 


