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Oznamují, že ve vzájemné spolupráci uskuteční 

šestý cyklus kvalifikačního výcvikového kurzu speciální pastorace 
 

NEMOCNIČNÍ KAPLAN  
 

Cílem kurzu je získání odborných znalostí i dovedností z oblasti speciální pastorace, nezbytných pro výkon povolání 
nemocničních kaplanů. Součástí je jak teoretická příprava v oblasti pastorální a ekumenické teologie, speciálních otázek 
právních, etických či zdravotnických, tak nácvik v oblasti krizové komunikace i organizace a řízení v rámci 
multidisciplinárních týmů. Praktická část se uskutečňuje ve vybraných nemocnicích pod vedením zkušených kaplanů. 
 
Kurz je určen jak těm, kdo již poskytují pastorační péči ve zdravotnických zařízeních, tak i dalším zájemcům, kteří 
absolvovali magisterské, případně bakalářské studium teologie.  

Studijní plán i rozsah kurzu se řídí Minimálními standardy pro kurz Nemocniční kaplan, jak je zveřejnilo 
Ministerstvo zdravotnictví ČR. Kurz navazuje rovněž na „Dohodu o duchovní péči ve zdravotnictví“ z roku 2019. 

Začátek kurzu:   21. 10. 2022         Ukončení kurzu: 9. 6. 2023  
 
Rozsah kurzu: 210 hodin výuky (110h tematické, 100h praktické) 
 
Termíny výuky: jednou či dvakrát v měsíci, vždy v pátek odpoledne a v sobotu; praktická výuka 
 v nemocnicích se uskuteční ve třech vícedenních modulech – (viz informace na webu ETF) 
 
Místo výuky:  Evangelická teologická fakulta UK v Praze a nemocnice v Praze, Brně, případně jinde  
 
Počet účastníků: nejméně 13 – nejvíce 18   
 
Cena kurzu:   17 800,- Kč (možno rozdělit na dvě splátky – viz informace na webu ETF)     
 
Vstupní předpoklady: ukončené magisterské studium teologie; ve výjimečných případech ukončené 
 bakalářské studium teologie.  
 
Přihláška: Ke stažení na webu ETF. Součástí přihlášky je:  

▪ strukturovaný životopis  
▪ vizitka duchovní/ho na 1 stranu A4 (Kdo jsem a čemu věřím; k čemu je moje práce dobrá; 

jaký je můj osobní styl; čemu se chci od ostatních učit.) 
 

Podmínky pro získání osvědčení: 
▪ splněné individuální úkoly     
▪ kladné hodnocení z praxí  
▪ 85% účast (počítáno zvlášť pro výuku praktickou a tematickou) 

 
Do kurzu je možné se hlásit zasláním přihlášky s přílohami do 30. 5. 2022 na adrese kaplan@etf.cuni.cz. 
Do 30. června 2022 obdrží zájemce vyrozumění, informace o platbě a výuce.  
Kurz je třeba zaplatit do 15. září 2022. Případně zaplatit první splátku. Splatnost druhé části kurzovného je 
20. ledna 2023.  
 
Poznámka: Úspěšné absolvování kuru nezakládá nárok na pověření církví k výkonu funkce nemocničního kaplana. 
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https://ppo.mzcr.cz/upload/files/prijate-vydane-dokumenty-obsah-a-standardy-kurzu-nemocnicni-kaplan-5b97cc7398248.rtf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi4s-e2gY73AhVWi_0HHUPJAoEQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fppo.mzcr.cz%2Fupload%2Ffiles%2Fzakladni-dokumenty-dohoda-o-duchovni-peci-ve-zdravotnictvi-5d2c75e066f5f.pdf&usg=AOvVaw2YTRth5l0JD9jkZJ0nLHvp
https://web.etf.cuni.cz/ETFN-378.html
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