
Pastorační praxe    kombinované studium 

Cílem odborné praxe je seznámení se s obsahem pastorační práce v konkrétní instituci. Praxe 
probíhá formou pozorování a následně aktivního zapojení se do pastorační činnosti daného 
zařízení. Zařízení si vybírá student/ka samostatně, příp. na základě doporučení vyučujícího praxe.  

V průběhu praxe se student/ka nejprve seznámí s cíli organizace, pozicí a pracovní náplní 
pastoračního pracovníka v něm a dle možností se aktivně zapojí do pastorační činnosti.  

Příklady institucí a pastorační činnosti: pastorační centra (pro mládež, seniory, rodinu, apod.), 
hospice, farnosti (kategoriální pastorace, příprava na svátosti, příprava farních akcí, administrativa, 
apod.). 

 
Požadavky k zápočtu  

1) uzavření smlouvy, pokud bude praxe zajištěna na podkladě smlouvy mezi TF a organizací 
a odevzdání jednoho vyplněného výtisku do schránky vyučující na TF JU; 

2) při nástupu na praxi odeslat vyučující email s názvem a adresou organizace, jménem 
konzultanta a předpokládaným termínem praxe; 

3) splnění praxe v rozsahu 40 hodin; 

4) odevzdání zprávy z praxe do 20. 8. 2021 (do 22. 4. 2021 studenti, kteří jdou k SZZ v červnu, do 
15. 6. 2021 studenti, kteří jdou k SZZ v září); 

5) zaslání kopie závěrečného hodnocení z praxe vyučující emailem (formulář najdete na  www 
odd. praxe); 

6) závěrečná konzultace po odevzdání zprávy z praxe. 

Osnova zprávy z praxe (část A zpracujte v rozsahu 1-2 strany; část B v rozsahu min. 3 stran) 

 A/ termín praxe  
 identifikační údaje:  název zařízení, adresa  

charakteristika zařízení:   zřizovatel, cílová skupina 
oblasti pastorační činnosti a její personální zajištění 

práce pastor. pracovníka:    jaké činnosti vykonává, jaké znalosti a dovednosti  
    jeho práce vyžaduje 

B/ reflexe praxe:  přehled Vámi vykonávaných činností (stručný popis) 
       vyhodnocení získaných profesních dovedností a poznatků 

 vlastní postřehy k činnosti zařízení - jak je naplňováno 
pastorační poslání 

Kontakt na vedoucího praxe: Mgr. Magdalena Ehrlichová, tel.: 38 777 3516 
 e-mail: ehrlich@tf.jcu.cz,  kancelář č. 4.49 – III. patro 
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