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Požadavky k absolvování praxe v kurzu CŽV Nemocniční kaplan 

Cílem odborné praxe v tomto kurzu je získání praktických dovedností a zkušeností v oblasti duchovního 

a pastoračního doprovázení nemocných, v kontaktu s jejich blízkými i odborným personálem zařízení a zároveň 

využití a ověření si získaných teoretických poznatků v praxi.  

1) V rámci kurzu je třeba absolvovat min. 80 hodin přímé praxe, ve dvou organizacích.  

Praxe se skládá ze dvou částí: praxe povinná a praxe volitelná. 

a) Praxe povinná (40 hodin) 

Tato část praxe je sjednána fakultou a proběhne v určených termínech buď v Thomayerově nemocnici 

v Praze – Krči (4 skupiny), nebo v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (2 skupiny). 

Termín si student zvolí z dané nabídky individuálně.  

Uzavření smlouvy o praxi mezi TF a nemocnicí u povinné praxe zajistí Teologická fakulta. 

Termíny povinné praxe  

10.-14.1.2022: Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 

24.-28.1.2022: Thomayerova nemocnice 

21.-25.2.2022: Thomayerova nemocnice 

7.-11.3.2022: Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 

21.-25.3.2022: Thomayerova nemocnice 

25.-30.4.2022: Thomayerova nemocnice 

Vedoucí praxe v Thomayerově nemocnici je Mgr. Doubravka Vokáčová: (doubravka.vokacova@ftn.cz; 

http://www.ftn.cz/duchovni-pece-987/; tel: 775137869). 

Vedoucí praxe v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského je Mgr. Anna Vendula Malichová, 

SCB: (vendula.malichova@nmskb.cz; https://www.nmskb.cz/pro-pacienty/duchovni-sluzba, 

tel: 732482181). 

Student si vybere konkrétní termín povinné praxe na následujícím odkazu: 

https://doodle.com/poll/vhrhddwac938yygp?utm_source=poll&utm_medium=link 

b) Praxe volitelná (40 hodin) 

U této praxe si konkrétní místo a termín volí student samostatně. Místem pro tuto praxi jsou organizace 

v naší republice, kde nemocniční kaplan působí (nemocnice, léčebny, hospice) – praxi je třeba vykonávat 

pod jeho dohledem. Tuto praxi je třeba absolvovat v termínu listopad 2021 až duben 2022. U volitelné 

praxe doporučujeme, aby byli na jednom místě ve stejném termínu max. 2 účastníci kurzu najednou.   

Zajištění volitelné praxe: Před začátkem volitelné praxe je třeba uzavřít s organizací smlouvu o výkonu 

praxe. Smlouva je uzavírána mezi TF JU a organizací. Smlouvu podepisují pověření zástupci TF 

a organizace, a také student kurzu na znamení toho, že o smlouvě ví a že s jejím obsahem souhlasí. 

Smlouva je připravena ve třech vyhotoveních, přičemž každé ze zúčastněných stran (TF, organizace, 

student kurzu), patří po jejím stvrzení jeden výtisk. Formulář smlouvy o praxi získá student v úvodních 

hodinách kurzu. Pokud organizace vyžaduje vlastní smlouvu, je třeba její obsah před podepsáním 

prokonzultovat s Mgr. Ehrlichovou.  

Bezprostředně po podpisu smlouvy praxe, student zašle její oskenovanou (ofocenou) kopii na adresu 

ehrlich@tf.jcu.cz. Originál smlouvy určený fakultě, odevzdá na závěrečném semináři v květnu. 

Smlouvu není třeba uzavírat, pokud je místem volitelné praxe organizace, ve které student jako 

nemocniční kaplan přímo působí. V takovém případě zašle student vyučující o této skutečnosti email. 
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V úvodu každé praxe pracoviště studenta proškolí a seznámí s předpisy BOZP, PO a s vnitřními předpisy 

daného zařízení. Pro praxi je studentům doporučeno mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu. Pro 

povinnou praxi je toto pojištění povinné. Více informací k pojištění lze nalézt v příloze. 

Pokud nastanou vážné překážky, které brání výkonu praxe, je třeba o nich informovat Mgr. Ehrlichovou i 

zástupce organizace.  

2) V závěru každé praxe si student vyžádá od vedoucího praxe hodnocení své činnosti (formulář je k dispozici na 

webu Oddělení praxe). Toto hodnocení slouží jako podklad pro závěrečné hodnocení účastníků kurzu. Obě 

hodnocení student předkládá na závěrečném semináři v květnu. 

3) V závěru obou praxí student zpracuje písemnou zprávu z praxe a nejpozději do 15. 5. 2022 ji zašle emailem 

na adresu ehrlich@tf.jcu.cz. 

Osnova zprávy z praxe 

A. Charakteristika zařízení a vlastní činnosti - tato část bude zpracována za každou organizaci zvlášť 

 termín praxe  

 informace o zařízení: název, adresa, cílová skupina  

 náplň činnosti nemocničního kaplana: jaké činnosti vykonává, jaké znalosti a dovednosti jeho 

práce vyžaduje  

 přehled Vámi vykonávaných činností - jejich stručný popis 

B. Souhrnná reflexe praxe (min. 4 strany A4):     

 vyhodnocení Vámi získaných profesních dovedností, zkušeností a poznatků v práci nemocničního 

kaplana: při práci s nemocným, v kontaktu s rodinou nemocného, s pracovníky organizace 

 reflexe spirituální roviny práce 

 postřehy k činnosti zařízení s ohledem k poskytované pastorační činnosti/péči 

4) Povinnou součástí tohoto předmětu je účast na závěrečném reflexním semináři v období duben až květen 

2022. Termíny seminářů budou oznámeny do konce roku 2021. 

 

 

Kontakt na vyučující: Mgr. Magdalena Ehrlichová; tel.: 38 777 3516, e-mail: ehrlich@tf.jcu.cz 

Teologická fakulta JU, kancelář č. 49 – III. patro 

https://www.tf.jcu.cz/o-fakulte/katedry-a-oddeleni/oddeleni-praxe-1/informace-k-praxi 

 

Kontakty na nemocniční kaplany:  

Katolická asociace nemocničních kaplanů v ČR: http://kaplan-nemocnice.cz 

Asociace nemocničních kaplanů: https://www.nemocnicnikaplan.cz 

Ministerstvo zdravotnictví:  https://ppo.mzcr.cz/workGroup/65 (v části Jednání/Dokumenty) 
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