
 
 
 
Srdečně zveme studenty všech typů SŠ na seminář ušitý na míru zejména těm, 
kdo se zajímají o společnost, praktické i existenciální otázky lidských životů a 
vztahů a přemýšlejí, zda je lepší být  
 

Sami nebo spolu? 
Kurz pro středoškoláky, kteří se zajímají o druhé 
 
Kdy: 18. listopadu až 2. prosince 2019 
Kde: Evangelická teologická fakulta, Černá 9, Praha 1 
Od kolika: vždy v pondělí od 16:00 do 18:00 hodin 

 

18. listopadu Pavel Pěnkava, Jaroslava Šťastná  
Jak jednoduché je ocitnout se na okraji společnosti?  
 

25. listopadu Eva Mašková, Michael Martinek     
Geny, či prostředí? aneb Co utváří lidskou osobnost  
Pastorace jako způsob pomoci.  
 

2. prosince Eva Křížová, Hana Janečková  
Kdo mi pomůže, když budu potřebovat?   
 

Přihlášky posílejte na lukas@etf.cuni.cz, více informací na +420 776186529 

 

 

 
 
Více informací poskytne:  
Ondřej Lukáš 
tel.: +420 776 186 529,  
e-mail: lukas@etf.cuni.cz  
Černá 9 (p.o. box 529), 115 55 Praha 1 
www.etf.cuni.cz 
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Univerzita Karlova 



 
 

Anotace jednotlivých kurzů: 
  

Jak jednoduché je ocitnout se na okraji společnosti?  
Liberální demokratické společnosti v Evropě deklarují mezi svými nyjvyššími cíli obecnou dostupnost 
kvalitního vzdělání, zdravotní péče, sociálních služeb, slušného bydlení, pracovních příležitostí a 
spravedlivou odměnu za práci, bezpečnost, důstojné zacházení ve styku s veřejně-právními institucemi 
a platnost a vymahatelnost práva. K prosazování těchto cílů slouží mimo jiné nástroje sociální politiky 
státu, které mají obecně závazný charakter. 
   
Přesto se někteří jednotlivci i celé skupiny lidí ocitají na okraji společnosti, jsou ohroženi sociálním 
vyloučením a jejich přístup k vymoženostem a standardům dnešní moderní společnosti je značně 
omezen. Příčiny marginalizace jsou různé. Úkolem sociální práce, a nejen jejím, je marginalizaci účinně 
předcházet a napomáhat těm osobám, skupinám lidí a komunitám, které se ocitají v nepříznivé životní 
situaci.     
 

Geny, či prostředí? aneb Co utváří lidskou osobnost 
Duševní dění člověka vzbuzovalo zájem již u autorů védského období ve Staré Indii a jako tenká linka 
protkávalo filosofii staré Číny, Řecka a Říma. Uvažování o psychice bylo později ve středověké Evropě 
značně ovlivněno křesťanským náboženstvím a tento odkaz si nese až do současnosti. Vždyť důraz na 
dědičný hřích, přirozený lidský sklon k porušování Božích přikázání a zároveň radost z účasti na 
společenství a rituálech má mnoho společného s moderní psychologií a jejím vnímáním lidské psychiky.  
 
Kde vzniká životní a psychická síla, která člověka oživuje a tiskne jeho prožívání a chování typický 
charakter? Do jaké míry na nás působí dědičnost? Můžeme ovlivnit vrozené pudy a pěstovat tak vyšší 
zájmy a potřeby? Jaké je postavení křesťanských církví dnes a co mohou nabídnout současnému 
člověku? A v čem spočívá tajemství pastýřské péče - pastorace? 
 
To jsou jen některé ze zajímavých otázek, kterými se bude zabývat druhé listopadové setkání. 
 

Kdo mi pomůže, když budu potřebovat? 
Moderní společnosti, zejména v Evropě, vybudovaly systémy zdravotní  a sociální péče jako součást 
zabezpečení obyvatel. Hlavní úlohu v těchto systémech hrály a hrají společenské instituce a naopak 
rodiny byly z každodenní péče o nesoběstačné a potřebné uvolněny.  

Ukazuje se ale, že další zajištění stále rostoucích potřeb péče a pomoci nelze garantovat bez nového 
zapojení rodin a laických struktur, a to jak z etických, tak ryze praktických, ekonomických důvodů. 
Hrozí nám totiž nejen ztráta udržitelnosti přírodního světa, ale i udržitelnosti moderních institucí, 
nebudou-li včas inovovány nejrůznějšími způsoby. Na budoucnost orientovaná sociální práce a sociální 
služby počítá s podporou samostatnosti, podporou laické a komunitní péče a s aktivní integrací těchto 
systémů péče s profesionálními. 

 

 

 

 

 



 

Medailonky přednášejících:  
 
PhDr. Pavel Pěnkava vykonává od roku 1994 sociálního kurátora pro Prahu 1. Snaží se o 
prosazení zákona o sociálních pracovnících, je předsedou Sekce sociálních kurátorů a 
místopředsedou Společnosti sociálních pracovníků ČR. Od roku 2017 přednáší na Katedře 
pastorační a sociální práce ETF metody a teorie sociální práce a sociální práci s rizikovými 
skupinami.  
 
PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D je odborná asistentka na Katedře pastorační a sociální práce 
ETF UK a FF UK. Specializuje se na metody sociální práce, především na komunitní práci, 
sociální ekonomiku a na kritickou teorii sociální práce. Dlouhodobě spolupracuje 
s organizacemi prosazující komunitní a jiné alternativní přístupy při řešení současných 
společenských problémů.     
  
PhDr. Eva Mašková, Ph.D je psycholožka a teoložka působící jako odborná asistentka na 
Katedře pastorační a sociální práce ETF UK, kde přednáší vybranou psychologickou 
problematiku. Při přednáškách čerpá ze svých praktických zkušeností s pacienty a klienty v 
krizové intervenci, v klinickém prostředí VFN a z poradenského pracoviště. Ve své odborné 
práci se věnuje především interdisciplinárnímu protnutí teologie a psychologie a jeho 
praktickým přesahům. 
 
Th.D. Mgr. Michael Martinek, Th.D. se specializuje na praktickou teologii. Ve své praxi i 
teoretickém výzkumu se zaměřuje na pastorační práci se specifickými cílovými skupinami, 
zejména s mládeží a s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody. Působil ve farní pastoraci v 
rámci katolické církve, podílel se na vzniku a rozvoji salesiánských středisek mládeže, v 
současné době pracuje jako vězeňský kaplan. Své zkušenosti využívá také ve studijním oboru 
Pastorační a sociální práce na ETF, kde se zapojuje do výuky předmětů z pastorační oblasti. 
 
doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D. je vedoucí Katedry pastorační a sociální práce ETF UK. 
Dlouhodobě se zabývala sociologií medicíny a zdravotnictví, v současné době se specializuje na 
společenské pozadí sociální práce a systémová řešení sociálních problémů. Tento přínos 
sociologie je nejvíce patrný v tzv. paradigmatu kritické sociální práce, jež chápe problémy 
jedinců jako podmíněné společenskými strukturami. 
 
PhDr. Hana Janečková, Ph.D z Katedry pastorační a sociální práce ETF UK se celoživotně 
zabývá sociologií medicíny a zdravotnictví, zejména problematikou zdravotních nerovností. 
V sociální práci se zaměřuje na sociálně zdravotní pomezí a přístupy zaměřené na člověka. 
Vedla výzkumné projekty ke kvalitě péče a spokojenosti pacientů, reminiscenci a taneční 
terapii a publikovala na toto téma. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


